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Sammanfattning  

Ortorexia Nervosa är ett begrepp som vuxit fram för att förklara en 

form av hälsoberoende som inkluderar extrem hälsosam kost i 

kombination med överdriven fysisk aktivitet. Denna studies syfte var att 

undersöka prevalensen av ortorexi och där i även ålder- och 

könsskillnader. Vidare syftar studien till att undersöka relationen 

mellan kost, träning och psykiskt välbefinnande på både generell och 

komponentnivå. Datainsamlingen skedde genom en enkätundersökning 

utförd på träningsanläggningar där sammanlagt 117 deltagare ingick i 

studien. Resultaten visade på en låg prevalens av ortorexi där ingen 

skillnad i upplevt psykiskt välbefinnande påträffades. Vidare visade 

resultaten på signifikanta samband på både generell och 

komponentnivå. Utifrån föreliggande studie fann man att ortorexi inte 

är vanligt förekommande samt att dessa personer inte upplever sig må 

bättre eller sämre psykiskt. 
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Abstract 

Orthorexia Nervosa is a concept that has emerged to explain a form 

of healthy addiction that include extreme healthy diet combined with 

excessive physical activity. This study aimed to investigate the 

prevalence of orthorexia and also age and gender differences has 

been studied. Furthermore, the study aims to examine the 

relationship between diet, exercise and mental well-being of both 

generic and component level. Data collection was done through a 

survey conducted in training centers where a total of 117 

participants were included in the study. The results showed a low 

prevalence of orthorexia where no difference in experienced 

psychological well-being was found. Furthermore, the results 

showed the significant associations of both generic and component 

level. Based on the present study it was found that orthorexia is not 

common and that these people do not perceive themselves feel better 

or worse psychologically. 
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Ortorexi - då extrem hälsosam kost och överdriven 

fysisk aktivitet blir ett beroende 

Att träna och äta hälsosamt har många positiva fördelar, men vad händer då den hälsosamma 

livsstilen istället blir ett beroende?  Ortorexia Nervosa är ett begrepp som under det senaste 

decenniet har vuxit fram för att förklara en form av hälsoberoende som inkluderar extrem 

hälsosam kost i kombination med överdriven fysisk aktivitet. Ortorexia Nervosa är den 

medicinska beteckningen på denna form av hälsoberoende, men benämns i vardagsspråk som 

ortorexi. Beteendet har liknande karaktäristiska drag med Anorexia Nervosa och Bulimia 

Nervosa men klassificeras inte som en ätstörning enligt Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders-IV-TR (DSM-IV-TR) då Ortorexi Nervosa inte möter alla kriterier för en 

sann ätstörning, utan kategoriseras som ätstörning Utan Närmare Specifikation (UNS) 

(American Psychiatric Association, 2000). De som får diagnosen ätstörning UNS saknar vissa 

kriterier för Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa så som att personen fortfarande har 

regelbunden menstruation, är normalviktig samt att personen inte ägnar sig åt regelbunden 

hetsätning. De icke uppnådda kriterierna kan variera mellan olika individer samt mellan kön 

(Nolen-Hoeksema, 2011). Ätstörning UNS är den mest förekommande formen av ätstörning 

(Thomas, Vartanian & Brownell, 2009). Ortorexia Nervosa definieras som en; 

”tvångsmässig upptagenhet vid rigida föreställningar om "naturlig" och 

hälsofrämjande föda, med åtföljande strikta kostvanor med många "förbud". 

Inriktning på extremt fettfattig kost är vanlig, en annan variant är att personen 

endast äter rå (dvs. otillagad) föda som härstammar enbart från växtriket. En 

fixering vid träning och låg kroppsvikt ingår ofta” (Nationalencyklopedin, 

2012a).  

 

Begreppet Ortorexia Nervosa myntades av Steven Bratman i slutet av 1990-talet och har sitt 

ursprung i grekiskans ”ortho” och betyder rätt eller korrekt. Nervosa betyder besatthet eller 

fixering (Bratman & Knight, 2000).   
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Beteendet hos personer med ortorexi 

En person som lider av ortorexi ägnar större delen av sin tid åt hälsosam kost. Personen är helt 

fixerad vid kvalitén av kosten snarare än mängden mat och lägger därför ner en stor del av sin 

tid på att planera, inhandla, förbereda samt tillaga dessa mål. Kvalitén av kosten är så pass 

viktig att om personen anser att dessa krav inte uppfylls avstår personen hellre från att äta. 

Detta kan i sin tur leda till att personen undviker situationer där denne inte har full kontroll på 

vad som serveras, så som vid middagsbjudningar och restaurangbesök. En förlust av balans i 

förhållningssättet till hälsosam kost kan därmed leda till att personen utvecklar ett beroende 

(Bratman & Knight, 2000). Beroendet kännetecknas av ett överdrivet beteende eller en 

fixering som ständigt måste tillfredställas, trots att personen vet att den utsätter sig för något 

som är skadligt. Detta kan medföra sociala problem då förhållningssättet till hälsosam kost 

och fysisk aktivitet prioriteras högre än hälsan. Vid ett beroende har även en 

toleransutveckling skett, vilket innebär att ”dosen” måste ökas för att uppnå önskad effekt. 

När behovet inte blir tillfredställt uppstår abstinenssymtom som kan visa sig både fysiskt och 

psykiskt, genom exempelvis illamående, oro och ångest (Nationalencyklopedin, 2012b). Det 

är detta beroende som ligger till grund för ortorexi och inte endast beslutet om att äta 

hälsosam kost. Ortorexi orsakar därmed att personens livsstil påverkas negativt då livsvalen 

upplevs bli färre. Den hälsosamma dieten anses inte vara fysisk farlig i sig men kan dock 

orsaka psykiska och emotionella problem. De sociala relationerna kan påverkas och i sin tur 

leda till en social isolering och därmed påverka personens psykiska och fysiska hälsa 

(Bratman & Knight, 2000). Fixering vid hälsosam kost kan alltså leda till ett beroende som så 

småningom kan utvecklas och eskalera och komma att påverka personen negativt både 

fysiskt, psykiskt och socialt.   

Personer med ortorexi tenderar att bli striktare med tiden och gränserna för vad 

de tillåter sig att äta blir allt mer begränsade. Då detta beteende eskalerar kan de komma att 
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avstå från mat de tidigare uppskattat och istället hålla sig till den kost som de anser är 

hälsosam. Den hälsosamma kosten får deras självförtroende att stärkas och en viss känsla av 

överlägsenhet gentemot andra kan infinna sig. En person med ortorexi upplever ofta en 

stolthet över sina vanor och beteenden, till skillnad från personer som lider av andra 

ätstörningar (Bratman & Knight, 2000). Genom att lyckas hålla en strikt diet så stärks en 

ortorexikers självförtroende, vilket förmodligen triggar dem att fortsätta med detta extrema 

beteende.  

Förutom en fixering vid hälsosam kost har även personer med ortorexi ett behov 

av att träna ofta och intensivt. Då personen känner behov av att ständigt öka mängden träning 

både i intensitet och i antal träningspass för att nå samma tillfredställelse, kan personen ha 

utvecklat ett träningsberoende (Aidman & Woollard, 2003). Detta innebär att man har ett 

onormalt och ohälsosamt motionsmönster (Biddle & Mutrie, 2008), som visar sig genom en 

ökad tolerans, störningar i de sociala relationerna samt att det kan ge yrkesmässiga problem 

(Hausenblas & Symons Downs, 2002a). Det kan även yttra sig i att personen tränar trots 

skada eller sjukdom (Hausenblas & Giacobbi Jr, 2004). Ett träningsberoende liknas idag med 

ett drogmissbruk där abstinenssymtom kan uppkomma vid utebliven tillfredställelse, i detta 

fall fysisk aktivitet. DSM-IV-TR beskriver ett träningsmissbruk utifrån kriterierna för 

substansberoende (exempelvis ökad tolerans, abstinensbesvär och brist på kontroll), vilket 

påverkar personen både kognitivt, beteendemässigt och psykologiskt (American Psychiatric 

Association, 2000). Vid upptäckten av träningsberoende gjorde man dock inte denna liknelse 

med ett missbruk och dess negativa konsekvenser (Morgan, 1979; ref. i Blaydon & Lindner, 

2002). Man ansåg att det var ett positivt beroende som gynnande hälsan både fysiskt och 

psykiskt (Glasser, 1976; ref i Blaydon & Lindner, 2002 ). Nu anses ett beroende alltid vara 

negativt (Biddle et al., 2000). Att vara träningsberoende liknas vid ett missbruk vilket 

genererar olika abstinenssymtom vid utebliven träning.  
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Precis som inom kosten, finns det inom träningen en fin linje mellan vad som 

kan anses vara hälsosamt och inte. Det är en skillnad mellan att vara engagerad och att vara 

beroende. Måttlighet och balans är avgörande faktorer för att ett träningsberoende inte ska 

utvecklas. Personer som tränar utav engagemang utövar fysisk aktivitet för att främja sin hälsa 

och av sociala skäl. Den fysiska aktiviteten är inte den viktigaste delen i deras vardag och de 

låter inte träningen gå ut över andra vardagliga intressen och bestyr. De som har ett beroende 

tränar av andra skäl - dels för att uppnå personlig tillfredställelse men också för att undvika 

abstinenssymtom. Här har träningen en mycket stor betydelse i personens vardag vilket kan 

leda till att sociala relationer och andra intressen påverkas negativt (Biddle et al., 2000). Detta 

innebär att förhållningssättet en person har till fysisk aktivitet kommer att påverka denne på 

olika sätt, både fysiskt, psykiskt och socialt. 

Existerade forskning kring överdriven fysisk aktivitet 

Träningsberoende är ett fenomen som observerades först hos löpare under 1970-talet men har 

sedan dess även iakttagits i många andra idrotter (Morgan, 1979; ref. i Beh, Mathers & 

Holden, 1996). Tidigare forskning om träningsberoende har genom experimentella studier 

undersökt hur professionella löpare reagerade emotionellt och fysiskt då de ofrivilligt fick 

avstå från schemalagda träningspass. Syftet med forskningen var att försöka utveckla 

lämpliga metoder för att tidigt kunna diagnostisera ett träningsberoende. I studien bestod 

urvalet av 60 personer som tävlade i löpning på elitnivå och tränade minst fem gånger i 

veckan. Experimentgruppen fick ofrivilligt avstå från en dags träning och flera olika 

mätningar utfördes för att undersöka personernas emotionella och fysiska reaktioner. 

Resultatet visade att deltagarna i experimentgruppen reagerade med symtom som 

nedstämdhet, ökad spänning, ilska, trötthet, reducerad kraft samt förhöjd vilopuls, medan 

deltagarna i kontrollgruppen inte visade några förändringar (Aidman & Woollard, 2003). 
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Detta innebär att om man blir berövad på ett träningspass och reagerar både fysiskt och 

psykiskt kan man ha utvecklat ett träningsberoende.  

En liten del av tidigare forskning kring träningsberoende, har fokuserat på 

förekomsten av ett träningsberoende hos medlemmar på friskvårdanläggningar. En studie, 

genomförd i Frankrike 2008, hade just detta syfte. Studien utfördes på en 

friskvårdsanläggning tillhörande en större gymkedja som erbjöd en rad olika aktiviteter vilket 

gjorde att de i studien fick en mix av olika deltagare samt olika träningsnivåer hos deltagarna. 

Resultatet visade att av 300 deltagare, alla över 18 år, visade 125 av dessa tydliga tecken på 

att ha ett träningsberoende. Dessa deltagare kände starka behov av fysisk aktivitet, vilket 

annars ledde till en abstinensreaktion.  Dessa deltagare trodde att deras hälsa var starkt 

korrelerad med antal timmar som spenderades på fysisk aktivitet i veckan och hade inte 

förmågan att kunna begränsa eller reducera antal pass och tid som spenderades på gymmet 

(Lejoyeux, Avril, Richoux, Embouzza & Nivoli, 2008). Trots få deltagare och en viss 

tidsbegränsning vid insamlandet av data fann man att en tredjedel av deltagarna uppfyllde 

kriterierna för att ha ett träningsberoende. 

Prevalensen av ortorexi 

Ortorexi Nervosa är ett relativt nytt begrepp vilket är en uppenbar anledning till att det endast 

finns en begränsad mängd forskning kring detta ämne idag.  

De få studier kring ortorexi som genomförts har ett fokus på prevalens. En av de 

första studierna utfördes i början av 2000-talet i Italien. Studien genomfördes av La Sapienza, 

Institute of Food Science, Roms Universitet, och bestod av 404 deltagare i olika åldrar, dock 

ingen under 16 år, detta för att försöka säkerställa att deltagarna gjorde sina egna kostval. 

Valet av att inte ha för unga deltagare är genomgående i de flesta studier. I studien fann man 

att 28 personer (6.9%) av de 404 deltagarna föll inom ramen för att ha ortorexi. I studien 

valde man därefter att undersöka om förekomsten av ortorexi skiljde sig mellan könen samt 
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mellan olika åldersgrupper. Man fann en signifikant skillnad i förekomsten av ortorexi mellan 

män och kvinnor på så sätt att det var mer vanligt förekommande hos män. Resultaten visade 

även på en signifikant åldersskillnad, då de äldre visade en högre förekomst av ortorexi 

(Donini, Marsili, Graziani, Imbriale & Cannella, 2004). 

Senare studier genomförda i Turkiet har även de undersökt prevalensen av 

ortorexi, men de studierna har riktats mot medicinstuderande. En av studierna, genomförd i 

Ankara, bestod av 318 deltagare. Resultatet visade på en prevalens på hela 45.5% i 

undersökningsgruppen. I denna studie fann man inte några skillnader i förekomsten av 

ortorexi mellan män och kvinnor (Tülay Bagci Bosi, Camur & Güler, 2007). Den andra 

studien, genomförd i Erzurum, hade samma typ av urvalsgrupp. Antalet deltagare i studien 

var sammanlagt 878 medicinstuderande och resultatet visade att prevalensen för ortorexi var 

43.6%. I denna studie fann man liknande signifikanta skillnader mellan könen på så sätt att 

ortorexi var mer vanligt förekommande hos män än hos kvinnor. Man fann även här 

ålderskillnader i förekomsten av ortorexi; de under 21 år visade en signifikant högre tendens 

till ortorexi än personerna över 21 år (Fidan, Ertekin, Isikay & Kirpinar, 2010).  Förekomsten 

av ortorexi hos de medicinstuderande som utgjorde populationen i dessa studier var relativt 

hög. Detta kan tyda på att om människan besitter en större kunskap om ämnet kost och 

nutrition kan detta komma att påverka ens förhållningssätt till kost.  

De tre studier som har sammanfattats här har alla använt sig av olika definitioner 

när det kommer till begreppet ortorexi och också olika mätinstrument. Det kan naturligtvis ha 

påverkat både prevalensestimat och gruppskillnader. Den huvudsakliga delen i alla de 

använda definitionerna är relaterade till kost och liknar Steven Bratmans ursprungliga 

definition. Denna definition har under de senaste åren utvecklats till att även innefatta 

beteende kring överdriven fysisk aktivitet. Den utvecklade definitionen av Ortorexi Nervosa 
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används idag av bland annat Nationalencyklopedin samt av Riksföreningen Anorexi/Bulimi-

Kontakt (Nationalencyklopedin, 2012; Abkontakt, 2012).  

Psykiskt välbefinnande  

Hälsa, enligt Världshälsoorganisationen, WHO, handlar om psykiskt, fysiskt samt socialt 

välbefinnande (WHO, 2012). Psykiskt välbefinnande definieras som ett tillstånd som 

påverkas av omgivningen i livets olika situationer (Bergsten Brucefors, Cederström & 

Michélsen, 2003). Den sammanlagda livstillfredställelsen avgörs utifrån bland annat 

relationer, kärlek och arbete. Det psykiska välbefinnandet innefattar positiva känslor så som 

lycka och glädje men kan även bestå av negativa känslor så som ångest och oro (Diener, Suh, 

Lucas & Smith, 1999). Det psykiska välbefinnandet är en subjektiv upplevelse och kan 

antingen ses som en helhet eller utifrån flera olika dimensioner, så som psykologisk, 

emotionell, social, fysiologisk, spirituell och intellektuell dimension. Dessa dimensioner kan 

tillsammans eller var för sig påverka det psykiska välbefinnandet på olika sätt. I den 

fysiologiska dimensionen kan uppfattningar och förväntningar om fysisk hälsa ha en 

avgörande betydelse. Den visar också på vilka behov och vilka attityder man har till fysisk 

aktivitet. Den spirituella dimensionen innefattar en persons förmåga att se en mening med 

livet. Vilka psykiska resurser man besitter och hur man därmed upplever och hanterar 

situationer som uppkommer tas upp i den psykologiska dimensionen. Självkänsla är en viktig 

del i den emotionella dimensionen. Har man en stark sådan och även är säker på sin identitet 

brukar ett emotionellt välbefinnande uppnås. För att skapa ett gott utfall i den intellektuella 

dimensionen krävs att varken över- eller understimulans infinner sig (Adams, 2012). Flera 

olika dimensioner av psykiskt välbefinnande skapar tillsammans en helhet, och beroende på 

hur dessa påverkas får det en avgörande betydelse för det upplevda psykiska välbefinnandet 

hos människor.  
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Forskning kan idag visa på vikten av att ha en hälsosam livsstil. Hälsosamma 

livsstilsfaktorer, så som utövande av fysisk aktivitet, kostval, goda relationer samt förmåga att 

kunna slappna av och hantera stress, har visat sig främja både psykiskt och socialt 

välbefinnande (FHI, 2011). ”Även en liten förändring i livsstil kan leda till en stor skillnad i 

hälsostatus” (Khaw, Wareham, Bingham, Welch, Luben, & Day, 2011, p. 45) 

 Tidigare studier där man undersökte sambandet mellan regelbunden fysisk 

aktivitet och psykiskt välbefinnande visade att regelbunden träning signifikant förbättrade det 

psykiska välbefinnandet (Edwards, 2006). Att utöva fysisk aktivitet genererade både mentala 

och fysiologiska fördelar då utövandet låg på en måttlig nivå. Dock kan fysisk aktivitet leda 

till ohälsosamma psykologiska tillstånd; dels innan den fysiska aktiviteten har hunnit bli en 

regelbunden del i personens vardag samt då träningen gått från regelbundet utövande till att 

bli ett beroende. Då träningen ännu inte blivit ett regelbundet utförande (adaptionsfasen) kan 

den upplevas som stressande och framkalla oro och ångest. En känsla av att inte kunna 

hantera de fysiska krav som ställs vid utförandet kan leda till negativa känslor gentemot 

träning (Biddle et al., 2000). Fysisk aktivitet kan alltså påverka det psykiska välbefinnandet 

positivt, men med förutsättning att man håller det på en balanserad och måttlig nivå.   

Syfte 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning om ortorexi, finner man att större delen handlar om 

att fastställa prevalensen av störningen, vilket blir en naturlig frågeställning även i denna 

studie. I tidigare studier har man i de flesta fall använt sig av den grundläggande definitionen 

av begreppet ortorexi där endast individens beroende av hälsosamma kostval berörs. Sedan 

definitionen har utvecklats och även kommit att innefatta överdriven fysisk aktivitet är det 

svårt att finna genomförda forskningsstudier som berör båda dessa områden. Statens 

Folkhälsoinstitut förespråkar fysisk aktivitet samt en god kosthållning, detta för att skapa 
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välbefinnande och främja hälsan (FHI, 2011; Lundgren, 2005). Ingen av tidigare studier har 

dock undersökt hur det psykiska välbefinnandet påverkas då extremt hälsosam kost och 

överdriven fysisk aktivitet blir ett beroende. Då vi i vår studie har valt att undersöka denna 

företeelse är det något som gör att vår studie skiljer sig från tidigare forskning i ämnet. Vi har 

valt att utgå från den mer aktuella och utvecklade definitionen av ortorexi som inkluderar 

både kost och fysisk aktivitet.  

Syftet med vår tvärsnittsstudie är att jämföra det psykiska välbefinnandet mellan personer 

som hamnar inom, respektive utanför ramen för ortorexi. Syftet är även att undersöka ifall det 

finns någon skillnad i förekomsten av ortorexi mellan män och kvinnor samt mellan olika 

åldrar. Då det använda mätinstrumentet för upplevt psykiskt välbefinnande är utformat av sex 

olika dimensioner och mätinstrumentet för träningsberoende är uppbyggt av de sju kriterierna 

för substansberoende, samt att mätinstrumentet för kost ligger på en allomfattande nivå, syftar 

studien till att även undersöka relationen mellan träning, psykiskt välbefinnande samt kost på 

både generell och komponentnivå. Våra forskningsfrågor är följande: 

 Hur vanligt förekommande är ortorexi? 

 Finns det skillnad i upplevt psykiskt välbefinnande mellan de som har och inte har 

ortorexi?  

 Vilka ålder- och könsskillnader finns det i förekomsten av ortorexi? 

 Vilka relationer finns mellan ålder och det psykiska välbefinnandets olika dimensioner 

samt träningsberoendets komponenter?  

 Vilka relationer finns mellan kön och det psykiska välbefinnandets olika dimensioner 

samt träningsberoendets komponenter? 
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Metod 

Deltagare  

Sammanlagt svarade 120 personer på den utformade enkäten för studien. Det totala bortfallet 

var tre deltagare (2.5%) vars enkäter inte var fullständigt ifyllda och plockades därför bort. 

Urvalet kom därmed att bestå av 117 deltagare, varav 52 (44.4%) av deltagarna var män och 

65 (55.6%) var kvinnor. I urvalet fanns ett ålderspann från 16 år till 69 år där medelåldern hos 

deltagarna var 29.7 år (SD= 11.82). De manliga deltagarna hade en medelålder på 27.6 år 

(SD= 10.28) och de kvinnliga deltagarna en medelålder på 31.3 år (SD= 12.77). Samtliga 

deltagare i studien var medlemmar hos en friskvårdsanläggning i Örebro Kommun och 

tillfrågades muntligt angående deltagande i studien. Av alla tillfrågade i studien var det en 

person som valde att avbryta deltagandet.  

Material 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät bestående av fyra delar (Se Bilaga 1). 

Den första delen bestod av två demografiska frågor där deltagaren fick ange kön och ålder. De 

tre följande delarna var utformade utifrån redan existerande och validerade mätinstrument. 

Det första mätinstrumentet, Exercise Dependence Scale -21, utvecklat av Hausenblas och 

Symons Downs (2002b), visar om det finns indikationer på ett träningsberoende. Testet består 

av 21 frågor som besvaras genom en skattningsskala från 1 till 6, där 1 = Aldrig och 6 = 

Alltid. Instrumentet är skapat utifrån diagnostiseringsverktyget Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder-IV (DSM IV) och dess kriterier för substansberoende (American 

Psychiatric Association, 1994), vilka är: Tolerans (ett behov av att ständigt öka intensitet, 

antal träningspass samt träningstid), Abstinensbesvär (tränar för att undvika känsla av 

irritation, ångest samt att känna sig spänd), Avsikt (tränar längre än avsiktligt, förväntat samt 

planerat), Brist på kontroll (kan ej reducera tid, intensitet samt hur ofta träning utförs), Tid 
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(mängden tid som spenderas på träning), Begränsning av andra aktiviteter (träning prioriteras 

framför familj, sociala relationer samt arbete), och Varaktighet (tränar trots återkommande/ 

ihållande fysiska problem) (Hausenblas och Symons Downs, 2002b). Graden 

träningsberoende kan studeras antingen enskilt utifrån de sju olika kriterierna eller genom att 

summera samtliga 21 frågorna. I denna studie mäts träningsberoende utifrån de sju olika 

komponenterna och för att deltagarna ska klassificeras som ”träningsberoende” ska de ha 

angivit skattningsvärde 5 eller 6 på tre eller fler av de sju komponenterna. Har personen 

angivit 3 eller 4 på lika många komponenter klassificeras de som ”icke-träningsberoende men 

med vissa symtom” och resterande deltagare som svarat 1 eller 2 klassificeras som ”icke-

träningsberoende utan symtom”. Reliabiliteten för Exercise Dependence Scale är α= .86.  

Som mått på om personen har en fixering vid ”hälsosam” kost användes ORTO-

15 som mätinstrument. Detta är en utvecklad version av det grundläggande mätinstrumentet 

som skapades av Steven Bratman, grundare till begreppet Ortorexia Nervosa. ORTO-15 består 

av 15 frågor som kan besvaras genom fyra stycken svarsalternativ – Alltid, Ofta, Ibland eller 

Aldrig.  Vid sammanställning av resultaten omvandlas svarsalternativen till en poängskala 

mellan 1 och 4, där 1 indikerar ett ortorexiskt beteende och 4 ett ”hälsosamt” beteende. Detta 

betyder att ju lägre poäng deltagaren har desto starkare indikationer finns det att personen 

antingen ligger i riskzonen för ortorexi eller redan har utvecklat en kostfixering. Detta 

mätinstrument tillåter olika cutoff-gränser (Donini, Marsili, Graziani, Imbriale & Cannella, 

2005). I denna studie används den lägsta cutoff-gränsen, vilket innebär att en sammanlagd 

poäng under 35 indikerar en kostfixering hos deltagaren. Reliabiliteten för ORTO-15 är α= 

.23.  

Då vi i denna studie valt att utgå från den nyare definitionen av ortorexi, där 

både förhållandet till kost och träning tas i beaktande, utgör Exercise dependence scale – 21 
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och ORTO-15 ett gemensamt mätinstrument för ortorexi, där både uppnådda kriterier för 

träningsberoende och kostfixering tas i beaktande.  

Perceived Wellness Survey mäter den upplevda psykiska hälsan hos deltagarna. 

Detta mätinstrument består av 36 frågor indelade i sex olika dimensioner. Dimensionerna 

berör det psykiska, sociala, emotionella, fysiska, spirituella samt intellektuella områdena. 

Frågorna besvaras genom en skattningsskala från 1 till 6, där 1 = instämmer inte alls och 6 = 

instämmer helt. En högre sammanlagd poäng indikerar på ett bättre upplevt psykiskt 

välbefinnande hos deltagarna (Adams, Bezner, & Steinhardt, 1997). Reliabiliteten för 

Perceived Wellness Survey är α= .75.  

Procedur 

I arbetet med att skapa mätinstrumentet för studien hämtades tre redan existerande och 

validerade mätinstrument från databasen PsycInfo (Adams et al., 1997; Donini et al., 2005; 

Hausenblas & Symons Downs, 2002b). De översattes från engelska till svenska och 

sammanställdes till ett gemensamt mätinstrument för ortorexi och upplevt psykiskt 

välbefinnande. Fyra friskvårdsanläggningar i Örebro Kommun kontaktades via e-mail där de 

tillfrågades om en enkätundersökning fick genomföras hos dem, med deras medlemmar som 

deltagare i studien. Tre av de fyra tillfrågade friskvårdsanläggningarna godkände att studien 

genomfördes. Enkätundersökningen genomfördes en eftermiddag/ kväll på vardera 

anläggning. Deltagarna tillfrågades slumpmässigt angående deltagande i studien. Detta 

deltagande var frivilligt. De informerades om att syftet med studien var att undersöka 

sambandet mellan träning, kost och välbefinnande, att enkäten skulle ta ca 10-12 minuter att 

genomföra och att materialet skulle komma att behandlas konfidentiellt. Deltagandet i studien 

var anonymt och de som deltog hade även rätt att avbryta sitt deltagande om de så önskade. 
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Statistiska analyser 

Bearbetning av data genomfördes i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences, SPSS (SPSS, 2003). Vi gjorde normala sambandsanalyser (Pearson 

korrelationskoefficenter) samt oberoende t-test. 

Resultat 

Prevalens av ortorexi  

För att besvara frågan om prevalens blev första steget att undersöka hur många av deltagarna 

som enligt vårt mätinstrument bedömdes ha en kostfixering, samt hur många som uppnådde 

kriterierna för träningsberoende. Av de 117 deltagarna i studien visade resultaten att 30 

personer, 25.6%, hade en lägre poäng än 35 på ORTO-15, vilket indikerar kostfixering. Av 

dessa 30 personer var 11 män och 19 var kvinnor. Resultaten på Exercise dependence scale-

21 visade vidare att 7 av de 117 deltagarna, 6%, uppnådde kriterierna för att vara  

träningsberoende. Av dessa 7 personer var 5 män och 2 kvinnor.  

För att deltagarna i denna studie skulle bedömas ha ortorexi skulle de ha uppfyllt 

kriterierna för både kostfixering och träningsberoende, vilket innefattas av vald definition. 

Som redovias i Tabell 1, visade det sig att av de 30 personer som klassades som kostfixerade 

och de 7 personerna som hade ett träningsberoende föll 3 personer (2.6%) inom ramen för 

både kostfixering och träningsberoende och bedöms därmed som ortorexiska. Av de tre 

personer med ortorexi var 2 kvinnor och 1 man. Man fann här inga signifikanta 

ålderskillnader. Med en mer inkluderande definition av träningsberoende, som inkluderar 

både dem som var beroende och de ”icke beroende- men med vissa symtom”, så var det totalt 

28 personer (23.9%) som hade problem med både kost- och träningsavseende.  
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Tabell 1. Korstabulering av måtten på kost- och träningsberoende 

   Träning   

  Beroende Symtom Inga symtom  Total 

Kost  Fixering   3 25 2 30 

  Ingen fixering 4 75 8 87 

Total   7 100 10 117 

 

För att undersöka om det upplevda psykiska välbefinnandet skiljer sig åt mellan 

de som har och inte har ortorexi genomfördes ett t-test. Resultatet visade inte på några 

signifikanta medelvärdesskillnader i upplevt psykiskt välbefinnande (t(115)= .53, p>.10). Detta 

innebär att de med ortorexi (M=25.83, SD= 1.74) inte upplevde ett sämre eller bättre psykiskt 

välbefinnande jämfört med de utan diagnos (M= 26.62, SD= 2.56). Sammanfattningsvis 

visade resultaten på att prevalensen av ortorexi är låg, men desto fler deltagare (23.9%) har ett 

stört förhållningssätt till kost och träning. De som faller inom ramen för ortorexi, upplever sig 

inte ha ett bättre eller sämre psykiskt välbefinnande.  

Samband med psykiskt välbefinnande  

En korrelationsanalys visade att det inte fanns något samband mellan deltagarnas 

förhållningssätt till kost och det psykiska välbefinnandets olika dimensioner (korrelationerna 

varierade mellan r=-.13 och r=.12). Korrelationsanalyser visade vidare att det inte fanns något 

samband mellan träningsberoende och det psykiska välbefinnandets olika dimensioner 

(korrelationerna varierade mellan r=-.10 och r=.04). Då tidigare forskning visar att ett 

träningsberoende kan påverka det psykiska välbefinnandet (Edwards, 2006) valde vi att 

undersöka om träningsberoendets olika komponenter, 7 kriterier för substansberoende enligt 

DSM-IV-TR, korrelerade med det psykiska välbefinnandets olika dimensioner. Resultaten 

visade att abstinens korrelerade med ett högre upplevt psykiskt välbefinnande (r= .15, p<.10). 

Ju mer abstinenssymtom, desto bättre psykiskt välbefinnande upplevde sig deltagarna ha. 

Emotionellt välbefinnande visade på ett negativt samband med abstinens (r= -.23, p<.05). Ju 
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mer abstinenssymtom, desto mindre emotionellt välbefinnande hade deltagarna. Varaktighet i 

träning samvarierade med fysiologiskt välbefinnande (r= -.28, p<.01) och brist på kontroll 

hängde samman med det spirituella välbefinnandet (r= -.17, p<.10). Begräsning av andra 

aktiviteter visade på ett negativt samband med det sociala välbefinnandet (r= -.23, p<.05). Ju 

mer begränsning av andra aktiviteter, desto lägre socialt välbefinnande upplevde deltagarna 

sig ha. Tid som spenderas på träning hängde samman med det fysiologiska välbefinnandet 

(r=.17, p<.10). Ju mer tid som spenderades på träning desto bättre upplevt fysiologiskt 

välbefinnande hade deltagarna. Sammanfattningsvis visar resultaten att det inte fanns några 

samband mellan de generella begreppen (förhållningssätt till kost och träningsberoende) och 

upplevt psykiskt välbefinnande. Vi fann dock vissa samband mellan det psykiska 

välbefinnandets dimensioner och träningsberoendets komponenter.  

Åldersskillnader  

Vi undersökte om ålder hade ett samband med träningsberoende och förhållningssätt till kost. 

Vi valde också att undersöka sambanden på komponentnivå.  

Tabell 2. Korrelationer mellan ålder och förhållningssätt till kost och träningsberoende  

 Förhållningssätt till kost Träningsberoende  

Ålder ,20** -,16* 

*p <,10; **p <,05 

 

Tabell 3. Korrelatoner mellan ålder och träningsberoendets olika komponenter 

 Abstinens Varaktighet Tolerans Brist på kontroll Begränsning Tid Avsikt 

Ålder -,24*** -,14 ,01 -,01 -,17* -,02 -,10 

*p <,10; **p <,05; ***p <,01 

 

Tabell 4. Korrelationer mellan ålder och det psykiska välbefinnandets olika dimensioner 

 Psykologisk Emotionella  Sociala Fysiologiska Spirituella Intellektuella  

Ålder ,18 ,17 ,03 ,13 ,21** ,16* 

*p <,10; **p <,05 

 

Som redovisas i Tabell 2, fanns ett signifikant positivt samband mellan 

deltagarnas ålder och deras förhållningssätt till kost (r= .20, p <.05). Ett t-test visade på att de 
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som hade ett normalt förhållningssätt till kost (t(115)= 79.89, p<.05) var signifikant äldre (M= 

30.86, SD= 12.69) än de deltagarna som hade en kostfixering (M= 26.30, SD= 8.08).  Ett 

signifikant negativt samband (se Tabell 2) fanns mellan deltagarnas ålder och graden av 

träningsberoende (r= -.16, p<.10). Ju äldre deltagarna var desto lägre grad av 

träningsberoende hade man. Korrelationen för ålder och träningsberoendets olika 

komponenter (se Tabell 3) visade att det fanns ett signifikant negativt samband mellan ålder 

och abstinensbesvär (r= -.24, p<.01). Ju äldre deltagarna var desto mindre abstinensbesvär 

upplevde de. Resultaten visade även på ett signifikant negativt samband mellan deltagarnas 

ålder och begränsning av andra aktiviteter (r= -.17, p<.10). Ju äldre deltagarna var desto 

mindre begränsningar av andra aktiviteter upplevde de. Vi fann två signifikanta positiva 

samband mellan ålder och det psykiska välbefinnandets olika dimensioner (se Tabell 4). Ålder 

och den spirituella dimensionen visade på ett signifikant positivt samband (r= .21, p<.05 ), 

vilket innebär att ju äldre deltagarna var, desto mer spirituella upplevde de sig själva. Det 

andra signifikanta positiva sambandet fanns mellan ålder och den intellektuella dimensionen 

(r=.16, p<.05). Detta betyder att ju äldre deltagarna var desto mer upplevde de att de fick en 

god nivå av intellektuell stimulans i vardagen. Dessa resultat visar på att ålder har ett samband 

med båda de generella begreppen, förhållningssätt till kost samt träningsberoende. Även 

träningsberoende och psykiskt välbefinnande studerat på komponentnivå visar på vissa 

samband med ålder.  

Könsskillnader 

Korrelationsanalyser (Se Tabell 5) genomfördes för att undersöka om det fanns samband 

mellan kön och upplevt psykiskt välbefinnande, skattat träningsberoende samt förhållningssätt 

till kost. Vi valde här att undersöka förhållningsätt till kost samt träningsberoende på både en 

generell nivå samt träningsberoende och psykiskt välbefinnande på en komponentnivå.  
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Tabell 5. Korrelationer mellan kost, träningsberoende och psykiskt välbefinnande på generell 

och komponentnivå med syfte att studera könsskillnader.   

 Kost Träning-

beroende 

Abstinens Varakti

ghet 

Tolerans Brist på 

kontroll 

Begrän- 

sning 

Tid Avsikt 

Psykologiska   

M 

K 

 

-,10 

,03 

 

,02 

,07 

 

,23 

,09 

 

,02 

-,06 

 

-,06 

-,04 

 

,00 

,14 

 

-,09 

,09 

 

,02 

,11 

 

-,07 

-,01 

Emotionella 

M 

K 

 

-,25* 

-,05 

 

-,17 

-,03 

 

-,31** 

-,16 

 

-,02 

-,05 

 

-,18 

-,02 

 

,09 

,07 

 

-,18 

,00 

 

-,02 

-,00 

 

-,20 

,05 

Sociala 

M 

K 

 

,09 

,01 

 

-,07 

,05 

 

-,02 

-,02 

 

-,06 

,17 

 

-,14 

,13 

 

,13 

-,06 

 

-,22 

-,21* 

 

-,20 

,12 

 

,04 

-,00 

Fysiologiska  

M 

K 

 

,11 

,12 

 

-,07 

-,07 

 

-,14 

,09 

 

-,32** 

-,29** 

 

,03 

-,04 

 

-,13 

-,09 

 

-,07 

-,07 

 

,14 

,19 

 

,20 

-,06 

Spirituella 

M 

K 

 

-,23 

,12 

 

,04 

,-21* 

 

,06 

-,20 

 

-,03 

-,21* 

 

,09 

,00 

 

-,11 

-,19 

 

-,04 

-,16 

 

,15 

,11 

 

,07 

,03 

Intellektuella 

M 

K 

 

-,06 

-,05 

 

-,05 

-,06 

 

,06 

,02 

 

-,09 

-,03 

 

-,11 

,08 

 

,01 

-,11 

 

-,10 

-,16 

 

,03 

,12 

 

-,04 

-,21* 

Not. Antal män (M)= 52; Antal kvinnor (K)= 65 
*p <,10; **p <,05; ***p <,01 

 

Resultaten för de generella begreppen förhållningssätt till kost och 

träningsberoende (Tabell 5) visade två signifikanta samband med det upplevda psykiska 

välbefinnandet. Det fanns ett signifikant negativt samband mellan förhållningssätt till kost och 

det emotionella välbefinnandet hos män (r=-.25, p<.10). Detta innebär att ju mer kostfixerade 

männen var desto mindre emotionella upplevde de sig vara. Vi fann även ett signifikant 

negativt samband hos kvinnor mellan träningsberoende och det spirituella välbefinnandet (r=-

.21, p<.01). Ju högre nivå av träningsberoende kvinnorna skattade, desto mindre spirituella 

upplevde de sig vara. När vi gick vidare och tittade närmare på komponentnivå fann vi ett 

signifikant negativt samband mellan det emotionella välbefinnandet och komponenten 

abstinensbesvär hos männen (r=-.31, p<.05). Ju högre abstinensbesvär männen hade desto 

mindre emotionella upplevde de sig vara. Ett signifikant negativt samband fanns mellan 

komponenten varaktighet och det fysiologiska välbefinnandet för både män (r=-.32, p<.05) 

och kvinnor (r= -.29, p<.05). Ju bättre upplevt fysiskt välbefinnande, desto lägre varaktighet 
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(tränar exempelvis trots återkommande fysisk skada) rapporterade deltagarna. De resterande 

signifikanta sambanden var funna hos kvinnor. Det visade på ett signifikant negativt samband 

mellan varaktighet och det spirituella välbefinnandet (r=-.21, p<.01), mellan begränsning av 

andra aktiviteter och det sociala välbefinnandet (r= -.21, p<.10) samt mellan komponenten 

avsikt och det intellektuella välbefinnandet (r=-.21, p<.01). Sammanfattningsvis visar 

resultaten på vissa signifikanta könsskillnader mellan det psykiska välbefinnandet och kost 

samt träningsberoende.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka prevalensen av ortorexi och där i även ålder- och 

könsskillnader, samt att jämföra det upplevda psykiska välbefinnandet mellan personer som 

hamnar inom respektive utanför ramen för ortorexi. Syftet var även att undersöka relationen 

mellan träning, psykiskt välbefinnande samt kost på både generell och komponentnivå.  

Studiens resultat visade en låg prevalens av deltagare som föll inom ramen för 

ortorexi utifrån valda kriterier. Däremot var det ett större antal som hamnade inom kategorin 

”kostfixering” samt ”icke-beroende men med vissa symtom” för träningsberoende. Detta 

tyder på att det är relativt vanligt med tendenser till kostfixering och träningsberoende men 

inte på så sätt att fullständiga kriterier uppfylls. Då tidigare forskning om Ätstörning UNS har 

visat på att denna grupp är den vanligaste förekommande (Thomas et al., 2009), hade vi i 

föreliggande studie förväntat oss en högre prevalens av ortorexi.  

Studien kunde inte visa att personer som lider av ortorexi upplevde sig ha ett 

bättre eller sämre psykiskt välbefinnande än personer som har ett normalt förhållningssätt till 

kost och fysisk aktivitet. Vi fann heller inga ålderskillnader i förekomst av ortorexi. Vi fann 

vidare i studien att en kostfixering är relativt vanligt förekommande då hela 25.6% visade på 

uppfyllda kriterier för detta.  Att ett stört förhållningssätt till kost är relativt vanligt 

förekommande stöds även av tidigare forskning (Tülay Bagci Bosi et al., 2007; Fidan et al., 
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2010; Donini et al., 2004).  Kostfixering verkar vara ett mer utbrett problem och vanligare 

förekommande hos yngre människor, medan äldre har ett mer sunt förhållningssätt till kost 

enligt föreliggande studies resultat. Dock verkar en kostfixering vara vanligare bland kvinnor, 

då studiens resultat kunde visa att två tredjedelar av dem med kostfixering var kvinnor. Att en 

kostfixering skulle vara vanligare hos kvinnor stöds även av tidigare forskning (Spettigue & 

Henderson, 2004). Sammanfattningsvis verkar endast en kostfixering hos människor vara 

vanligare förekommande än ortorexi, och då vanligare förekommande hos unga kvinnor.  

 Ett träningsberoende hos människor verkar inte vara lika vanligt förekommande 

som en kostfixering. Endast 6 % kunde enligt DSM-IV-TR:s kriterier klassificeras som 

träningsberoende i denna studie. Psykiskt välbefinnande och träningsberoende på en generell 

nivå, visade inte på något signifikant samband. Däremot kunde vissa signifikanta samband 

utläsas mellan beståndsdelarna av psykiskt välbefinnande och träningsberoende. Ett oväntat 

resultat var det signifikant positiva sambandet mellan den psykologiska dimensionen och 

abstinensbesvär, vilket innebär att ju bättre psykiskt välbefinnande deltagarna upplever sig ha, 

desto högre grad av abstinens har de rapporterat. Exempel på abstinenssymtom är ångest, 

rastlöshet och skuldkänslor vilket vanligtvis förknippas med negativa känslor. Vi finner det 

därför märkligt att dessa känslor skulle förbättra det upplevda psykiska välbefinnandet hos 

dessa personer.  

Vidare visade resultaten på ett samband mellan den sociala dimensionen och 

begränsning av andra aktiviteter. Detta betyder att personen lägger ner så pass mycket tid och 

engagemang på sin träning att dennes sociala relationer åtsidosätts. Detta resultat stödjs av 

tidigare forskning som menar att en social isolering är en vanlig konsekvens vid en kost och 

träningsfixering (Bratman & Knight, 2000). Då vissa komponenter för träningsberoende visat 

sig ha ett samband med enskilda dimensioner för det psykiska välbefinnandet kan 

föreliggande studie visa på att detta kan komma att påverka individers psykiska hälsa.  
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Vid undersökning av ålder i relation till de generella begreppen förhållningssätt 

till kost och träningsberoende fann vi att människors ålder har ett samband med deras kost och 

träningsvanor. Vid närmare undersökning av träningsberoendets komponenter i relation till 

ålder, fann man att vissa komponenter visar på ett signifikant samband, exempelvis 

abstinensbesvär och ålder, medan andra verkar oberoende ålder. Detsamma gäller det 

upplevda psykiska välbefinnandets dimensioner, där man fann att vissa dimensioner har ett 

positivt samband med ålder. Även tidigare forskning bekräftar att det finns ett samband 

mellan ålder och det psykiska välbefinnandet, på så sätt att ju äldre man är, desto bättre 

psyksikt välbefinnande upplever man sig ha (Hansson, Hillerås & Forsell, 2005). Detta 

innebär att ålder har en avgörande betydelse för förhållningssättet till kost och träning samt 

människors upplevda psykiska välbefinnande.  

Det psykiska välbefinnandets olika dimensioner och förhållningssätt till kost på 

generell nivå mellan kön visade endast på ett signifikant samband. Därmed verkar inte kön 

vara en avgörande faktor för relationen mellan kost och psykiskt välbefinnande. Då endast ett 

signifikant samband även visades mellan träningsberoende på generell nivå och det psykiska 

välbefinnandets dimensioner verkar inte kön vara en avgörande faktor här heller. Resultaten 

mellan träningsberoendes komponenter och det psykiska välbefinnandets dimensioner i 

relation till kön, visade på ett antal samband. Dock var det endast mellan komponenten 

varaktighet och den fysiologiska dimensionen som visade på ett samband för både män och 

kvinnor. Då detta samband var negativt innebär detta att desto bättre fysisk hälsa deltagarna 

anser sig ha, desto lägre varaktighet i träning. Därmed avstår dessa deltagare från att träna vid 

skada och sjukdom för att värna om sitt fysiska välbefinnande. Sammanfattningsvis kan vi se 

att det finns vissa könsskillnader i det psykiska välbefinnandet och i träningsberoendets olika 

komponenter. Dock verkar inte kön ha en avgörande roll för det upplevda psykiska 

välbefinnandet samt för om en person utvecklar ett träningsberoende.  
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En möjlig teoretisk förklaring till den låga prevalensen av ortorexi i vårt sampel kan 

vara det utformade mätinstrumentet som använts i denna undersökning. ORTO-15 och 

Exercise dependence scale – 21 är båda validerade var för sig (Donini et al., 2005; 

Hausenblas & Symons Downs, 2002b) men aldrig hopsatta till ett gemensamt mätinstrument 

för att mäta ortorexi enligt nyare definitionen. Då tidigare forskning som endast använt sig av 

ORTO-15 visar på en relativt hög prevalens av människor med en kostfixering (Tülay Bagci 

Bosi et al., 2007), stämmer det överens med föreliggande studies resultat gällande 

förhållningssätt till kost. Då ORTO-15 är ett väl använt mätinstrument i tidigare forsking om 

ortorexi, fann vi den låga reliabiliteten för skalan som överraskande. Detta kan tänkas vara en 

anledning till det höga prevalensestimatet gällande kost i föreliggande studie. Av vårt resultat 

verkar inte träningsberoende vara ett lika vanligt förekommande fenomen som kostfixering. 

En tänkbar anledning till det kan vara att det använda mätinstrumentet, Exercise dependence 

scale – 21, bygger på kriterierna för substansberoende enligt DSM-IV-TR, vilket kan ses som 

striktare än kriterierna för kostfixering. För att diagnostiseras med ortorexi i denna studie var 

personen tvungen att uppfylla kriterierna för både kostfixering och träningsberoende. Detta 

ser vi som en förklaring till den låga prevalensen av personer med ortorexi, vilket i sin tur 

leder till svårigheter i att jämföra skillnader i det upplevda psykiska välbefinnandet mellan 

personer som har, respektive inte har ortorexi. Då prevalensen för träningsberoende visade sig 

vara låg i denna studie, fann vi resultatet för hur många personer som ingick i gruppen ”icke 

beroende men med vissa symtom” oväntat. Sammanlagt 100 personer ingick i denna grupp, 

varav 25 personer även visade symtom på en kostfixering. Hade vi i föreliggande studie valt 

att inkludera denna grupp, hade vi visserligen inte kunnat klassificera dessa som ortorexiker, 

men fått ett större sampel och då på ett mer generaliserande sätt kunnat uttala oss om 

skillnader i det upplevda psykiska välbefinnandet. En möjlig teoretisk förklaring till vissa 

signifikanta sambanad i föreliggande studie skulle kunna bero på en massignifikans, vilket 
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innebär att en sannolikhet för att slumpmässiga signifikanser uppkommit då många normala 

sambandsanalyser utförts i denna studie. 

Då det inte finns ett existerande mätinstrument som mäter ortorexi efter den mer 

aktuella definitionen där både kostfixering och träningsberoende ingår, utformades för denna 

studie en enkät som innehöll ett mätinstrument för vardera ämnesområde. Detta tillsammans 

med mätinstrumentet för psykiskt välbefinnande, kan ha lett till att deltagarna upplevde 

enkäten som rätt omfattande, då de blev tillfrågade på väg ut eller in från 

friskvårdsanläggningen. Denna omfattning gjorde dock att vårt mätinstrument sträcker sig 

över flera dimensioner, både för psykiskt välbefinnande och träningsberoende och får därmed 

en helhetsaspekt. En nackdel är att deltagarna mot slutet av enkäten kan ha tappat intresset 

och inte lagt lika stor vikt vid varje fråga. Detta kan vara en möjlig förklaring till det 

signifikant positiva sambandet mellan upplevt psykiskt välbefinnande och abstinensbesvär 

hos deltagarna. Frågorna besvarades genom självskattning vilket kan ha påverkat resultatet, på 

så vis att deltagarna har svarat på ett socialt önskvärt sätt. I ett försök att motverka, eller 

minska de socialt önskvärda svaren var de som deltog i undersökningen anonyma.  

Valet av tid för undersökningen grundades i att anställda vid 

friskvårdsanläggningarna meddelade att det var under eftermiddag och tidig kväll som de 

flesta gruppträningsaktiviteter utövas, samt att många medlemmar genomför sin träning efter 

arbetstid. En svaghet med studien är att insamlingen av data endast skedde under denna 

tidsperiod. Detta kan ha lett till att medlemmar med ortorexi har missats, på grund av att 

personer med ett träningsberoende ofta utför sin träning, eller delar av sin träning tidigt på 

morgonen (Lejoyeux et al, 2008). Ett av våra mätinstrument är utformade för att mäta 

ortorexi, utifrån äldre definition där endast beteende kring kostval inkluderas. Trots det kan vi 

inte fullt ut kontrollera för att personer med andra ätstörningar inkluderats i studien, vilket i 

sin tur kan ha haft en inverkan på resultatet. En annans svaghet med mätinstrument ORTO-15, 



ORTOREXI       [25] 

 
 

är att det visade sig ha en väldigt låg reliabilitet. Detta kan ha påverkat utfallet i föreliggande 

studies resultat. 

  En förutsättning för att kunna genomföra studien var att hitta personer som 

uppfyllde kriterier för ortorexi. Då träningsberoende är en del av ortorexi, valde vi att 

genomföra enkätundersökningen på friskvårdsanläggningar då vi med säkerhet visste att 

personer som skulle komma att delta i studien var fysiskt aktiva och därmed kunde vi undvika 

onödigt bortfall. Tidigare studier har förespråkat att deltagare under 16 år bör undvikas för att 

få ett mer tillförlitligt resultat, på grund av att de eventuellt inte styr sina kostval själva 

(Donini et al., 2004). Denna aspekt hade vi i åtanke och kunde delvis undvika genom att de 

friskvårdanläggningar vi besökte höll en 15 till 16-årsgräns för att få träna utan målsmans 

sällskap. Att studien genomfördes på tre olika friskvårdsanläggningar kan ses som en styrka 

då vi har lyckats fånga ett större urval av människor med olika intresse för utövande av fysisk 

aktivitet, allt från motionärer till kroppsbyggare. Ytterligare en styrka är att vid möjliga val till 

cutoff-gränser har den snävaste gränsen för att klassificeras som kostfixerad använts samt att 

kriterierna för träningsberoende enligt DSM-IV-TR har hållits. I och med detta kan vi 

säkerställa att vi endast identifierat de personer som har ett stört förhållningssätt till kost och 

träning.  

Att vara fysiskt aktiv och ha ett sunt och balanserat förhållningssätt till kost har 

många positiva fördelar. Vad händer med människors psykiska välbefinnande då det som 

egentligen anses vara hälsosamt övergår till att bli ett beroende? Utifrån föreliggande studie 

fann man inte att personer med ortorexi upplever sig må bättre eller sämre psykiskt. Ortorexi 

verkar inte heller vara ett vanligt förekommande fenomen vilket i sig kan ses som ett mycket 

positivt resultat. Dock har vår studie bidragit med ett resultat som visar på en hög prevalens 

av en kostfixering. I dagens hälsoinriktade samhälle är många människor medvetna om 

konsekvensen av sina kostval och strävar ständigt efter en hälsosam livsstil (Rangel, 
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Dukeshire & MacDonald, 2012). Fysisk aktivitet är en del av denna hälsosamma livsstil för 

många människor, vilket även våra resultat tydligt visade på. Dock visade resultaten att 

många människor har en tendens att överdriva detta, då majoriteten av deltagarna visade på 

symtom för träningsberoende. Vi anser därför att det är viktigt att förespråka en god balans 

när det gäller fysisk aktivitet och ett sunt förhållningssätt till kost för att undvika att 

fenomenet ortorexi eskalerar.  
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Bilaga1.  

 

 

Enkätundersökning kring träning, 

kostvanor  

och välbefinnande 

 

 

 

Vi är två tjejer som läser Psykologi C och vill i vår C-uppsats undersöka sambandet mellan träning, 

kost och välbefinnande hos personer som är medlemmar hos en friskvårdsanläggning. 

Enkäten består av tre delar, en om respektive område och tar ca 10 – 12 minuter att genomföra. 

 

Du som deltagare kommer att vara helt anonym och materialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

Du har rätt att när som avbryta ditt deltagande i denna undersökning. 
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Kön Man O Kvinna O 

Ålder  _____ 

 

Nedan följer 21 frågor som handlar om dina träningsvanor. Skatta varje fråga utifrån vad som passar bäst in på 

dig med en siffra från 1 till 6, där 1 betyder Aldrig och 6 betyder Alltid.  

 

 

1. Jag tränar för att undvika att känna mig irriterad____ 

2. Jag tränar trots att jag har återkommande fysiska problem ____ 

3. Jag ökar ständigt min träningsintensitet för att uppnå de önskade effekterna/ fördelarna ____ 

4. Jag kan inte förkorta tiden jag tränar ____ 

5. Jag tränar hellre än umgås med familj/ vänner ____ 

6. Jag spenderar mycket tid på att träna ____ 

7. Jag tränar längre än vad jag har för avsikt att göra ____ 

8. Jag tränar för att undvika ångest ____ 

9. Jag tränar när jag är skadad ____ 

10. Jag ökar ständigt antalet träningspass för att uppnå önskade effekter/ fördelar ____ 

11. Jag kan inte reducera hur ofta jag tränar ____ 

12. Jag tänker på träning när jag borde koncentrera mig på skolan/ jobbet ____ 

13. Jag spenderar större delen av min fritid till att träna ____ 

14. Jag tränar längre tid än jag förväntat mig ____ 

15. Jag tränar för att undvika att känna mig spänd ____ 

16. Jag tränar trots ihållande fysiska problem ____ 

17. Jag ökar ständigt min träningstid för att uppnå de önskade effekterna/ fördelarna ____ 

18. Jag kan inte minska hur intensivt jag tränar ____ 

19. Jag väljer att träna för att slippa tillbringa tid med familj/vänner ____ 

20. Jag tillbringar en stor del av min tid på träning ____ 

21. Jag tränar längre än vad jag brukar planera ____ 

1 2 3 4 5 6 

Aldrig     Alltid 
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Nedan följer 15 frågor kring dina kostvanor. Kryssa i det svarsalternativ som du tycker passar bäst in på dig.  

      Alltid    Ofta    Ibland   Aldrig 

1.När du äter, brukar du uppmärksamma mängden kalorier i maten?  O           O              O         O 

2. När du är i en livmedelsbutik känner du dig förvirrad kring alla livsmedel som finns?  O           O              O         O 

3.Under de senaste 3 månaderna, har tanken på mat bekymrat dig?   O           O              O         O 

4. Är dina kostval påverkade av din oro för din hälsa?       O          O               O         O 

5. Är smaken på maten viktigare än kvaliteten?    O          O               O         O 

6. Är du villig att spendera mer pengar för att få nyttigare mat?  O          O               O         O 

7. Bekymrar tanken på mat dig mer än tre timmar per dag?   O          O               O         O 

8. Tillåter du dig själv att äta mer än vad som egentligen är nödvändigt?  O          O               O         O 

9. Tror du att ditt humör påverkar ditt ätbeteende?    O          O               O         O 

10. Tycker du att din självkänsla ökar av att bara äta hälsosam kost?   O          O               O         O 

11. Tror du att din livsstil (ofta äta ute, umgås med vänner osv) förändras av att äta  

hälsosam kost?            O           O              O         O 

12. Tror du att hälsosam mat kan förbättra ditt utseende?    O           O              O         O 

13. Känner du skuldkänslor när du äter mer än vad som egentligen är nödvändigt? O           O              O         O 

14. Tycker du att det finns ohälsosamma livsmedel i butikerna?  O           O              O         O 

15. I dagsläget, är du ensam när du äter dina måltider?    O           O              O         O 
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Nedan följer 36 korta påståenden kring ditt upplevda välmående. Skatta varje påstående utifrån vad som passar 

bäst in på dig med en siffra från 1 till 6, där 1 betyder Instämmer inte alls och 6 betyder Instämmer helt.  

 

 

1. Jag är alltid optimistisk om min framtid ____ 

2. Det har funnits tillfällen då jag känt mig underlägsen jämfört med de flesta jag känner ____ 

3. Mina familjemedlemmar kommer till mig för att få stöd ____ 

4. Min fysiska hälsa har begränsat mig tidigare ____ 

5. Jag tror det finns en verklig mening med livet ____ 

6. Jag söker alltid aktiviteter som utmanar mig att tänka och resonera ____ 

7. Jag räknar sällan med att bra saker ska hända mig ____ 

8. Generellt så känner jag mig säker på mina förmågor ____ 

9. Ibland undrar jag ifall min familj verkligen kommer att vara där för mig när jag behöver dem ____ 

10. Min kropp verkar stå emot fysisk skada mycket bra ____ 

11. Livet ger inte mycket framtida hopp för mig ____  

12. Jag undviker aktiviteter som kräver att jag koncenterar mig ____ 

13. Jag ser alltid saker från den ljusa sidan ____ 

14. Ibland tycker jag att jag är en värdelös individ ____ 

15. Mina vänner vet att de alltid kan anförtro sig åt mig och fråga mig om råd ____ 

16. Min fysiska hälsa är utmärkt ____ 

17. Ibland förstår jag inte riktigt vad livet handlar om ____ 

18. Generellt så känner jag mig nöjd med den intellektuella stimulans jag får i mitt dagliga liv ____ 

19. Tidigare i mitt liv, har jag förväntat mig det bästa ____  

20. Jag är osäker på min förmåga att göra saker på ett bra sätt i framtiden ____ 

21. Min familj har varit tillgänglig för att stödja mig tidigare i livet ____ 

22. Jämfört med människor jag känner, har min tidigare fysiska hälsa varit utmärkt ____ 

23. Jag känner att min framtid är meningsfull ____ 

24. Mängden information jag tar in under en vanlig dag är precis rätt för mig (inte för mycket, inte för lite) ____ 

25. Tidigare i livet förväntade jag mig nästan aldrig att  något skulle gå min väg ____ 

1 2 3 4 5 6 

Instämmer inte alls    Instämmer helt  
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26. Jag kommer alltid att vara säker på vem jag är ____ 

27. Tidigare har jag inte alltid haft vänner som jag kan dela min lycka och sorg med ____ 

28. Jag förväntar mig alltid att vara fysiskt frisk ____ 

29. Jag kände tidigare att mitt liv var meningslöst ____ 

30. Tidigare i livet har jag funnit intellektuella utmaningar som nödvändigt för mitt totala välbefinnande ____ 

31. Saker kommer inte att bli så som jag vill i framtiden ____ 

32. Tidigare i livet har jag känt mig säker på mig själv bland obekanta personer ____ 

33. Mina vänner kommer att vara där för mig när jag behöver hjälp ____ 

34. Jag förväntar mig att min fysiska hälsa kommer att bli sämre ____ 

35. Det verkar som att mitt liv alltid har haft en mening ____ 

36. Jag tycker mitt liv ofta har saknat positiv mental stimulering ____ 

Tack för din medverkan!!  

 


