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Sambandet mellan ortorektiska tendenser och styrketräning på gym 

Jonathan Eliasson  

Örebro universitet 

 

Sammanfattning 

Ortorexia nervosa (ON) är en ny och relativt obeforskad företeelse och rådande 

diagnosförslag innebär att en person skall ha både en tvångsmässig personlighet och ett 

selektivt ätande för att uppfylla kriterierna. Det har även föreslagits att träning kan vara en 

del av diagnosen. 

 

Studiens syfte var att undersöka (1) förekomst av ON bland universitetsstudenter, (2) om det 

gick att se några könsskillnader eller (3) skillnader mellan styrketränande och icke 

styrketränande gällande ortorektiska tendenser, ångest och depressiva symptom. Beroende på 

vilket test som genomfördes var det antingen väldigt många som överensstämde med en ON-

diagnos (79 %) eller väldigt få (0,1 %). Detta beror sannolikt på svagheter hos 

mätinstrumenten. Kvinnor skattade högre gällande ångest jämfört med män, medan 

ortorektiska tendenser inte var vanligare hos styrketränande jämfört med icke styrketränande. 

Vidare skattade styrketränande lägre på ångest och depressiva symptom.  
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The Relationship Between Orthorectic Tendencies and Weight Training at the gym 

Jonathan Eliasson  
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Abstract 

Ortorexia nervosa (ON) is a recent and relatively unknown phenomenon and the prevailing 

diagnosis proposal implies that a person must have both an obsessive personality and a 

restricted eating to meet the criteria. It has also been suggested that exercise can be part of the 

diagnosis. 

 

The purpose of the study was to examine (1) presence of ON among university students, (2) 

whether it was possible to see some gender differences or (3) differences between 

bodybuilders and non-bodybuilders regarding orthorectic tendencies, anxiety and depressive 

symptoms. Depending on which test that was conducted, it was either very many that were 

consistent with a ON-diagnosis (79%) or very few (0.1%). This is likely due to weaknesses of 

the measuring instruments. Women understated higher regarding anxiety than men, while 

orthorectic tendencies were not more common among bodybuilders than among non-

bodybuilders. Furthermore overrated bodybuilders lower on anxiety and depressive 

symptoms. 

 

 

 

 

Keywords. Orthorexia nervosa, weight training, gym, depression, anxiety. 
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Sambandet mellan ortorektiska tendenser och styrketräning på gym. 

Massmedia och experter på näringslära har på senare tid uppmärksammat ett nytt ätbeteende 

som är ett så pass nytt fenomen att det ännu inte blivit en diagnos med en universell 

definition. Ortorexi nervosa (ON) är betäckningen som läkaren Steven Bratman gav beteendet 

(Bratman, 1997). Studien har förutom att undersöka företeelsen av ortorektiska tendenser 

bland universitetsstudenter även undersökt om styrketräning på gym har något samband med 

dessa tendenser, depressiva symtom eller ångest. Detta då det har visat sig att både ångest och 

depressiva symtom är vanligt förekommande hos människor med ätstörningar. De flesta med 

en ätstörning har depressiva symtom (Guillén et al., 2012) och den upplevda ångesten 

vidmakthåller ätproblematiken (Lavender et al., 2013).  

 Ätstörningar är något som uppmärksammats under en mycket lång tid. Anorexia 

nervosa (AN) beskrevs redan på 1600-talet och bulimi nervosa (BN) beskrevs så tidigt som i 

medeltidens helgonlegender där framför allt kvinnor kastade i sig mat för att sedan kittla 

svalget med selleristjälkar, gåsfjädrar eller liknande för att framkalla kräkningar (Rössner, 

2004). Ätstörningar sågs senare endast i de industrialiserade länderna. Under senare år har 

beteendet dock kunnat uppmärksammats i alla kulturer som anammat den västerländska 

bilden av idealkvinnan (Arusoĝlu, Kabakci & Köksal, 2008). Under de senaste åren har 

medvetenhet om kost, näring och hälsosamma livsmedel ökat (Brytek-Matera, 2012). År 1973 

var 25 % av kvinnorna och 15 % av männen missnöjda med sina kroppar. 1997 hade dessa 

siffror stigit till 56 % respektive 43 %. Männen ville få en muskulösare fysik medan 

kvinnorna ville bli slankare (Garner, 1997).  

Ortorexia nervosas uppkomst   

Bratman (1997) hade en förhoppning om att skapa en diet som skulle kunna bota några av 

dagens allvarliga sjukdomar. Det han istället upptäckte, själv utvecklade och sedan tog fram 

var en ny teoretisk grund för en ny ätstörning. Definitionen härstammar ursprungligen ifrån 
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grekiskan där orthos betyder rätt/korrekt och orexis betyder hunger. Termen började innebära 

manisk besatthet för hälsosam och korrekt mat (Bratman, 1997). ON är en definition av en så 

stark besatthet på ett hälsosamt leverne att det blir ohälsosamt. Det kan låta motsägelsefullt att 

något hälsosamt kan vara skadligt, men Bratman (1997) menar att personen har en så stark 

fixering vid att leva hälsosamt att det blir till ett tvång.  

Ortorexia nervosas kännetecken 

Önskan att äta nyttig mat är inte skadligt, men det tillsammans med en besatthet, förlust av 

balans samt undvikande som grundar sig i matbeteendet kan leda till utvecklandet av ON. För 

en person som lider av ON kretsar stora delar av livet kring hälsosam mat. Mycket tid går åt 

till att planera, inhandla, förbereda och konsumera den mat som anses nyttig. Detta är det 

enda ätbeteende som är möjligt för personen och det får dem att känna en överlägsenhet 

gentemot livet och andra människors matvanor. De attribuerar olika sorters mat med 

karaktärsdrag som beskriver deras ”känslor” gentemot maten. Konserverade produkter 

beskrivs ofta som ”farliga”, industriellt framställda produkter beskrivs ofta som ”artificiella” 

medan biologiskt odlade produkter vanligen beskrivs som ”nyttiga”. Personer med ON 

uppvisar även en stark okontrollerbar vilja att äta när de känner sig nervösa, oroliga, 

uppspelta, glada eller skyldiga (Donini et al., 2004).   

 Generellt kan ON övervägas om en person uppvisat detta ätbeteende ihållande under en 

längre tid och att det hos individen skapar signifikant lidande. I extrema fall kan en person 

med ON hellre välja att späka sig än att äta mat som denne anser vara ohälsosam (Donini et 

al., 2004) och även svälta ihjäl (Borgida, 2011). Den ätna matens kvalité är av större vikt för 

dessa personer än interpersonella relationer, karriärsplaner och sociala relationer (Bosi, 2007). 

De baserar sina måltider på upplevelsen av näring samt den spirituella kvaliteten på maten 

snarare än på mättnad och tillfredsställelse (Bratman, 2007).  

   Personer med ON kommer sannolikt att rata mat som kan innehålla rester av genetiskt 
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modifierade ingredienser, bekämpningsmedel, fett samt födoämnen med höga halter av salt 

och socker. De har ofta även speciella ritualer när de förbereder maten. Exempelvis kan de ha 

ett särskilt sätt att skära grönsaker på eller välja att enbart använda vissa material så som 

keramik eller trä vid uppläggning (Bartrina, 2007). 

  För många personer med ON är dagen uppdelad i fyra faser. I den första fasen är de 

orolig inför och tänker noggrant kring vad det är de ska äta under denna samt nästkommande 

dag. Under den andra fasen går de grundligt och kritiskt igenom måltidens alla ingredienser. I 

den tredje fasen tillreder de måltiden med de metoder och ritualer som de har skapat som inte 

är kopplade till hälsorisker. I den slutgiltiga fasen upplever de antingen tillfredsställelse eller 

skuld grundat på de tidigare fasernas genomföranden. Om någon av dessa faser inte är möjliga 

att genomföra eller om de inte kunnat utföra sina ritualer får de en känsla av skuld som ett 

resultat av avvikelsen (Catalina et al., 2005, Mathieu 2005).  

 ON kan ge effekter så som brister av essentiella ämnen, förändrade sociala relationer då 

matvanorna skiljer sig markant ifrån gemene mans matvanor. Det ger även ett försämrat 

psykologiskt och fysiologiskt mående (Bosi et al., 2007; Bratman, 2000). Personer med ON är 

mycket stränga, kontrollerande och krävande, både mot sig själv och emot andra. De kan välja 

att inte äta med andra eller att ta med sig egen mat om de äter hemifrån (Mcinerney-Ernst, 

2012), detta är något som spär på deras sociala isolation (Bartrina, 2007).  

Hur ortorexia nervosa utvecklas 

Det kan vara så att en person som väljer bort kost på grund av veganism eller makrobiotik 

utvecklar ON. Det förstnämnda innebär att personen avstår helt ifrån animaliska produkter 

medan det sistnämnda innebär att personen lägger stort fokus på kostens betydelse för att 

uppnå en god hälsa både fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Människor med en 

tvångsmässig/fobisk personlighet utvecklar dessa livsstilar till ett maniskt tvång som 

resulterar i utvecklandet av ON. Denna utveckling har dock inte uppmärksammats hos 



Sambandet mellan ortorektiska tendenser och styrketräning 9 
 

 
 

vegetarianer på grund av att deras val ofta grundas på en respekt för övriga levande varelser 

och inte på en manisk rädsla för hälsan (Donini et al., 2004). Även personer som går på en 

diet på grund av medicinska skäl har i högre grad än normalbefolkningen ortorektiktiska 

tendenser (Arusoĝlu et al., 2008). 

 En annan förklaring till varför ON utvecklas är att en person med en oenig personlighet 

på grund av medias larm om faran med att äta viss mat, exempelvis att man kan drabbas av 

galna kosjukan, är det som resulterat i att de då kan välja bort kategorier av mat, gå på strikta 

dieter, allt för att vara hälsosamma (Donini et al., 2004). Rädslan för ohälsosam mat kan även 

bero på en genetisk predisposition. En perfektionistisk personlighet med orealistiska krav, 

felaktig information tillsammans med socialt tryck kan leda till utvecklandet av ON (Mac 

Evilly, 2001). Arusoĝlu et al., (2008) har visat att tendenser av ON kunde relateras till en 

patologisk attityd gentemot ätande. Attityden visade sig vara en bra prediktor för benägenhet 

att drabbas av ON.  

  De som befinner sig i riskgruppen för att utveckla ON är kvinnor, ungdomar, 

sportutövare (framför allt kroppsbyggare och friidrottare) (Arusoĝlu et al., 2008; Catalina 

Zamora et al., 2005; Mathieu, 2005), läkarstudenter, läkare (Fidan, Ertekin, Işikay & Kirpinar, 

2010), dietister (Márta & Bernadett, 2011), performancekonstnärer (Aksoydan & Camci, 

2009) samt lågutbildade (Donini et al., 2004).  

Ortorexia nervosa i den kliniska verkligheten 

ON är relativt välkänt på internet men det finns fortfarande lite forskning på området. Detta 

trots att det är den mest kända av de nya ätstörningarna hos forskarna där nästan 60 % av dem 

har mött beteendet i sitt arbete och strax över 60 % ansåg att ON förtjänade mer 

uppmärksamhet (Vandereycken, 2011). I enlighet med Arusoĝlu, et als. (2008) och Bosi 

(2007) kliniska erfarenhet är ON även ett beteende som ökar. 
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 Borgida (2011) har försökt att få klinikers bild av ON och det hon kom fram till var att 

personer som lider av ON drabbas psykiskt, fysiskt, socialt och även finansiellt. De 

behandlades även i vissa fall som om de hade en unik diagnos eller som om de tillhörde en 

undergrupp till anorexia nervosa (men utan oro för kroppsstorleken) eller till tvångssyndrom. 

Den vanligaste komorbiditeten upptäckte hon var med social fobi, övriga fobier, depression 

samt kognitiv rigiditet som förvärras av undernäring. Det var även vanligt att ortorektikerna 

hade haft en historia av missförhållanden, fysisk sjukdom och avvisanden i det sociala livet 

(Borgida, 2011).   

 Eriksson, Baigi, Marklund & Lindgren (2008) har granskat vilka faktorer som kan 

påverka de ortorektiska tendenserna. De använde Sociocultural Attitudes Towards 

Appearance Questionnaire (SATAQ) för att undersöka om den sociokulturella attityden 

gällande utseende påverkade deras ortorektiska tendenser. För att mäta detta använde de sig 

utav Bratmans Orthorexia Test (BOT) framtaget av Bratman & Knight (2000). De använde 

även Social Physique Anxiety Scale (SPAS) för att undersöka om ångesten för det egna 

utseendet kunde förklara variationen gällande poängen på BOT. Både den sociokulturella 

attityden gällande utseende samt ångest över det egna utseendet har visat sig vara relaterat 

med ätstörningar (Heinberg, 1996; Krane et al., 2002).  

  Eriksson et al., (2008) kom fram till att hos män så förklarade subdomänen 

internaliseringen av SATAQ själv variationen av poängen på BOT. Hos kvinnor fann de att 

det framför allt var ångesten för det egna utseendet tillsammans med deras träningsfrekvens 

och subdomänerna internalisering samt uppmärksamhet av SATAQ som förklarade 

skillnaderna i poäng på BOT. Ångest över det egna utseendet är något som påverkade 

deltagarna (Hausenblas et al.,2004; Leary, 1992), i kontexten av denna studie skulle det kunna 

resultera i dietande eller tränande. Att kvinnor i betydligt högre grad än män har ångest inför 

det egna utseendet, och därmed får högre SPAS-poäng är något som även tidigare 
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uppmärksammats (Hart et al., 1989; Vartanian et al., 2001; Palladino-Green & Pritchard, 

2003). 

  Eriksson et al., (2008) fann även att kvinnor som regelbundet tränar på träningscenter 

får högre poäng på BOT. Detta överensstämmer med tidigare fynd som sammankopplar hög 

träningsfrekvens med patologiskt viktkontrollsbeteende och ätstörningar (Höglund & 

Norme´n, 2002; Sundgot-Borgen, 1993; Sundgot-Borgen & Torstveit, 2004). Bratman (1997) 

menar att ON även kan innehålla ett överdrivet tränande. 

Ortorexia nervosa i kontrast med existerande ätstörningar 

För att avgöra om ON verkligen är en egen diagnos måste beteendet jämföras med 

näraliggande diagnoser. ON överensstämmer med andra ätstörningar på det sättet att det ger 

signifikant lidande och påverkar flera områden i livet. Anorexia nervosa och ON har flera 

likheter, mycket energi läggs på kost, båda grupper blir ofta socialt isolerade och de ger sig 

själva kostrestriktioner. De kan även dela åsikten att viss mat är skadlig för dem och båda 

grupper kan känna sig starka och som om de vore bättre än dem som inte klarar av att leva ett 

liv med deras restriktioner (Borgida, 2011). Precis som hos personer med AN eller BN har de 

en önskan om att vara perfekta (Bartrina, 2007) och de olika ätstörningarna har även 

kontrollbehovet som gemensam nämnare (Mathieu, 2005).  

  De olika problemområdena skiljer sig dock ifrån varandra på flera punkter så som 

kostfokuset. Personer med ON fokuserar på matens kvalitet istället för dess kvantitet som de 

med AN och BN framför allt gör. (Arusoĝlu, Kabakçi, Köksal & Kutluay Merdol, 2008; 

Donini, Marsill, Graziani, Imbriale & Cannella, 2004). De skiljer sig även åt gällande vad 

som motiverar dem, personer med ON styrs av upplevelsen av perfektion snarare än att bli 

smala eller attraktiva, vilket är det som oftast motiverar en människa som lider av AN. Därför 

räknar ortorektiker sällan kalorier som tidigare nämnda grupp oftast gör (Bratman, 2000; 

Mathieu, 2005). Det har dock på senare tid visat sig att även personer som lider av AN drivs 
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av att uppleva perfektion (Lilenfeld, Wonderlich, Riso, Crosby, & Mitchell, 2006; Shafran, 

Cooper, & Fairburn, 2002). Till skillnad ifrån AN ger ON inte någon signifikant skillnad på 

personens BMI (Arusoĝlu et al., 2008; Donini et al., 2004).  

  Ortorektiker har ofta även en historia eller personliga drag som överensstämmer med en 

anorektikers. De är mycket detaljerade, noggranna och städade personer med ett överdrivet 

behov för egenvård och skydd (Catalina Zamora, Bote Bonaechea, García Sánchez, Rios Rial 

2005: Bartrina, 2007). De har även likt anorektiker höga nivåer av ångest, ett stort behov av 

att kontrollera sin omgivning och de kan även dela samma predisposition för en 

perfektionistisk personlighet (Fidan, Ertekin, Işikay & Kirpinar, 2010: Mathieu, 2005).  

  En person med ON har även i större utsträckning än gemene man haft någon form av 

ätstörning tidigare. Det kan vara så att trycket om att äta nyttigt leder till att ON utvecklas 

men det kan också vara så att det blir ett sätt att hantera en annan ätstörning (Kinz, Hauer, 

Traweger, Kiefer, 2006). Bratman (2007) upptäckte att ON oftast utvecklas av dem som vill 

överkomma kroniska sjukdomar eller generellt må bättre.  

Ortorexia nervosa i kontrast med existerande diagnoser  

Det är inte bara ätstörningar som ON i viss mån överensstämmer med utan även med 

tvångssyndrom (Brytek-Matera, 2012). Bratman (2000) anser att en ortorektiker har ett 

tvångsmässigt förhållningssätt till mat som består av en allmän upptagenhet av kost med 

inslag av att känna sig tvingad att ta med mat till måltider, noggrann vägning och mätaning av 

alla livsmedel, planering av måltiderna in i minsta detalj och upplevelsen av skuld vid 

avvikelser ifrån den strikta dieten. Utöver detta så genomför båda grupperna även ritualer 

(Borgida, 2011). Mathieu (2005) pekar på överlappningen av ångest och perfektion som 

återfinns både hos personer med ON och hos de med tvångssyndrom. Ur detta perspektiv 

menar han att man kan se den självpåtagna matrestriktionen vid ON som ett sätt att minska 

den livsmedelsrelaterade ångesten som drivs av den nuvarande kulturella bilden med fokuset 
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på friska livsstilsmönster.  

  Hos personer som tros ha ON, liknar besattheten för de "rena" matvanorna tvånget som 

personer med tvångssyndrom upplever (Mathieu, 2005). De som förespråkar att ON bör 

konceptualiseras som en form av tvångssyndrom pekar på de fynd som tyder på att ångest, 

kontrollbehov och strävan efter perfektion alla är viktiga komponenter hos båda grupper 

(Donini et al, 2004; Kinzl , Hauer, Traweger, Kiefer, 2006). Arusoĝlu et al, (2008) har 

uppmärksammat att tvångssyndrom-symptomen hade en betydande effekt på tendensen av 

ON. Individer som hade högre tvångssyndrom-symptom hade även större ortorektiska 

tendenser.  

  ON liknar även social fobi genom att de ofta delar oron för social interaktion, för 

personer med ON består oron framför allt i att äta tillsammans med andra eller offentligt. En 

person med ON kan på grund av detta utveckla en oro att lämna hemmet, något som är vanligt 

bland dem som lider av social fobi (Borgida, 2011). Catalina Zamora et al., (2005) ser inte 

bara likheter med tidigare nämnda diagnoser utan även med hypokondri på grund av den 

obefogade rädslan för hälsan. 

Unik diagnos eller undergrupp till en redan existerande 

Som tidigare nämnts är ON endast en betäckning i dagsläget och ingen diagnos, några som 

dock försökt att få till diagnoskriterium är Donini et al (2004). Enligt dem innehåller ON både 

ett selektivt ätande samt en komponent för tvångsmässig/fobisk personlighet. Forskare har 

sedan debatterat huruvida ON bör ses som en unik diagnos eller undergrupp till en redan 

existerande. Kinzl, (2006) menar att ON liknar flera redan existerande diagnoser, något som 

Bratman (2000) håller med om men han menar samtidigt att diagnoserna även skiljer sig åt på 

flera sätt och därmed bör ses som en egen diagnos. Under tiden som forskningen på området 

fortgår har flera forskare höjt sina röster och menar att ON istället bör ses som en variant av 

en redan existerande ätstörning eller ångeststörning (Mathieu, 2005).  
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  Ätstörningsspecialister i Storbritannien anser att ON i dagsläget ej är en ätstörning 

eftersom det inte börjar med att personen har lågt självförtroende. Det kan enligt dem ändå på 

sikt leda till en ätstörning då ätbeteendet blir mer raffinerat och tvångsmässigt. Därför anser 

de att ON istället bör ses som en riskfaktor för utvecklandet av en ätstörning (Mac Evilly, 

2001). Strand (2004) hävdar att upptagenhet med mat hos en person som lider av ON inte är 

lika distinkt som hos de som lider av AN eller BN eftersom deras problem endast är relaterade 

till kvaliteten av maten och därför bör ON enligt honom inte placeras i en separat kategori. 

Det finns även specialister som menar att ON är en subgrupp till AN som drabbar 10 – 15 % 

av dem som lider av AN (Bartrina, 2007). Brytek-Matera (2012) menar att ON inte kan bli en 

ny ätstörning eftersom det inte innefattar karaktärsdragen hos en ätstörning vilket är rädslan 

för att bli tjock, extrem viktkontroll samt en överdimensionerad syn på kroppen och vikten. 

Då ON innebär ett stört ätbeteende bör det dock behandlas som en sjukdom med onormalt 

ätande och tvångsmässiga symptom. Mathieu (2005) å sin sida ställer sig frågande till hur det 

kan vara möjligt att någon som är besatt av att uppnå den perfekta kosten enligt vissa inte hör 

hemma i kategorin ätstörningar utan istället bör klassificeras som om de hade någon annan 

form av störning .  

Prevalens 

Kronisk depression som varar i minst två år har en livstidsprevalens på 4,6 % (Murphy, 

Jenifer, Byrne & Gerard, 2012). Depressioner drabbar dubbelt så många kvinnor som män 

(Shanmugasegaram et al., 2012), och prevalensen verkar stiga (Hidaka & Brandon, 2012). 

 Vad det gäller prevalensen för ON så har Donini et al., (2004) kommit fram till att 6,9 

% av populationen led av ON, 15,8 % hade ett normalt ätbeteende men ovanlig personlighet, 

17,1 % hade ett hälsofanatiskt ätbeteende men utan en tvångsmässig/fobisk personlighet 

medan resterande 60,2 % hade ett normalt ätbeteende och en vanlig personlighet. Márta & 

Bernadett (2011), fann att 56,9 % av de Ungerska universitetsstudenterna uppfyller kriterierna 
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för ON. Studien indikerade även en korrelationen mellan ON, ätande och kroppsuppfattning. 

Om ON:s ätbeteende samexisterar med en kroppsuppfattningsstörning är de ortorektiska 

tendenserna intensivare.  

 Ätstörningar drabbar i högre grad kvinnor än män (Andersen, 1995; Sundgot-Borgen & 

Torstveit, 2004). Huruvida ON är vanligare hos det ena könet eller ej är ännu inte fastställt, 

Mataix (2011) och Arusoĝlu et al., (2008) menar att det är vanligast hos kvinnor medan 

Donini et al (2004) kom fram till att det i högre grad drabbar män (11.3% mot 3.9%).  

Behandling 

Då ON är en ny företeelse finns det ännu inga standardiserade behandlingar att 

rekommendera. Det kan anas att behandlingen bör likna de som är framtagna för de diagnoser 

ON liknar. Då ON innehåller ett patologiskt tvång är det viktigt att kognitionerna angrips. De 

rigida vanföreställningarna gällande kost måste utmanas och revideras. Precis som vid 

behandling av tvång bör behandlingsprocessen vara lång. Terapeuten måste få en 

övergripande bild över patienten och vilken funktion beteendet fyller och arbeta både med det 

samt patientens kognitoner (Borgida, 2011). Behandlingen av ON kräver ett tvärvetenskapligt 

team med läkare, psykoterapeuter och dietister (Bartrina, 2007). I vissa fall kan kognitiv 

beteendeterapi (KBT) i kombination med selektiv serotoninåterupptagshämmare, vilket är en 

grupp antidepressiva läkemedel, vara lämpligt vid behandling (Mathieu 2005).  

  Enligt Arusoĝlus et al., (2008) bör en person som lider av ON inse att denne har ett 

ätbeteende som är problematiskt samt att kvaliteten på den mat de konsumerar inte är den 

enda faktor som avgör hälsan. De bör därför lära sig att äta utan att falla in i denna besatthet. 

Enligt Bratman (2005) är det först när patienten blivit medvetenhet om problemet som denne 

kan förbättras. Det är värt att poängtera att personer som lider av ON svarar bättre på 

behandling jämfört med personer med någon annan ätstörning, detta på grund av deras oro 

över hälsan (Strand, 2004; Bartrina, 2007). 
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Träningens inverkan på ångest och depression 

Beteendeaktivering är en intervention som ofta används vid ångest men framför allt vid 

depressiva symtom då det är vanligt med en stillasittande livsstil (Bonnet, Irving, Nony, 

Berthezene & Moulin, 2005) och låg aktivitetsgrad hos dessa personer (Martinsen, Strand, 

Paulsson & Kaggestad, 1989). Inaktiva personer har även en signifikant högre risk för att 

drabbas av depression jämfört med dem som är aktiva (Galper, Trivedi, Barlow, Dunn & 

Kampert, 2006).  

 Personer med psykisk sjukdom lider en ökad risk för att dö i förtid (Harris & 

Barraclough, 1998) och det har visat sig att personer som lider av depression eller ångest inte 

bara lever ett ohälsosammare liv utan att de även har sämre kännedom än gemene man 

gällande riskerna detta leverne medför (Kilian, Becker, Kruger, Schmid & Frasch, 2006 & O 

sborn, Nazareth & King, 2007). Detta är starka argument för att implementera träning i deras 

behandling (Meyer & Broocks, 2000; Osborn, 2001). Bäst effekt får patienterna om deras 

träningsprogram är individanpassat (Knapen, Van de Vliet, Van Coppenolle & Pieters, 1996), 

de är dock dåliga på att fullfölja föreskrivna träningsprogram (Carter et al., 2012). 

 Intresset för sambandet mellan psykisk ohälsa och fysisk aktivitet har ökat 

(Doyne et al., 1987) och enligt Hughes (1984) hade det vid artikelns publicering utförts över 

1000 studier i området, majoriteten utfördes för att undersöka träning som behandlingsform 

för depression. De Moor, Beem, Stubbe, Boomsma & De Geus (2006) har visat att det finns 

ett samband mellan låga nivåer av ångest, depressiva symptom och regelbunden träning. Höga 

depressiva symptom korrelerar även med ett lägre sportdeltagande (DiLorenzo, Bargman & 

Stucky-Ropp, 1999). Det har även visat sig att deltagande i idrotter sänker risken att drabbas 

av depression med 25 % (DiLorenzo, Bargman & Stucky-Ropp, 1999). Dessa resultat stöds 

även av longitudinell forskning (Jerstad, Boutelle, Ness & Stice, 2010; Neissaar & Raudsepp, 

2011; Sund, Larsson & Wichstrøm, 2011). Träning tillsammans med fysiska fördelar agerar 



Sambandet mellan ortorektiska tendenser och styrketräning 17 
 

 
 

även som skyddsfaktorer emot att utveckla psykiska åkommor (Carter, Callaghan, Khalil & 

Morres, 2012).  

  De moor et al., 2006 fann även att träning har en positiv inverkan på humöret, 

självförtroendet och självuppskattningen. Resultat kan nås efter endast ett utfört träningspass 

(North, McCullagh & Tran, 1990) men det verkar som om symptomreduceringen endast 

vidmakthålls så länge som träningen utförs (Newman & Motta, 2007). Psykiatriska 

sjukdomar, speciellt humörstörningar, har en hög risk för återfall och värdet av träning för att 

undvika återfall blir därmed hög (Knapen et al., 2005). 

  Det är troligt att vissa komponenter är kritiska för att få optimal följsamhet i 

träningen. Dessa komponenter tros vara ökad fysisk kompetens och acceptans, 

måluppfyllelse, social förstärkning och konstruktiv feedback ifrån terapeuten, ökad upplevelse 

av kroppskontroll, tillhörighet och social betydelse i relation med jämnåriga, 

självbestämmande samt fokus på ansvar och träning (Fox, 2000; Fox, 2000 & Sonstroem, 

1995). Fox (2000) och Fox (2000) föreslår även att det kan finnas flera individuella 

egenskaper som påverkar effekten av träning. Dessa egenskaper kan exempelvis vara det 

mentala tillståndet, coping-strategierna, känslan av kontroll, den upplevda ansträngningen, 

preferenser och personlig träningshistoria. 

  Träning har flera fördelar när det kommer till att behandla depression. Det är 

exempelvis kostnadseffektivt, ger positiva fysiska effekter, har inte likt medikament en latens 

innan effekt uppkommer och det förebygger framtida episoder (Dimeo et al., 2001). Fysisk 

aktivitet har även visat sig ha en positiv effekt på depression och ångest både i en generell 

population (Biddle & Mutrie, 2001; Guszkowska, 2004; Knapen et al., 2005; Landers & 

Petruzzello, 1994; Penedo & Dahn, 2005; Schmitz. Kruse & Kugler, 2004) och i en klinisk 

population (DiLorenzo, Bargman & Stucky-Ropp, 1999; Knapen et al., 2005; Singh et al., 

2005). En hypotes är att träningen ger positiv förstärkning och därmed minskar symptomen av 
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depression (Lewinsohn & Hoberman, 1982). Styrketräning verkar ge samma 

symptomreducering när det kommer till depressiva symptom som aerob träning, alltså 

träningen som belastar hjärtat så som löpning, cykling och simmning (Atlantis, Chow, Kirby 

& Fiatarone Singh, 2004; Knapen et al., 2005). Även om det finns forskning som menar att 

styrketräning är en effektivare träningsform vid en 12 månaders uppföljning (Doyne et al., 

1987). 

  Reduktionen av depressiva symptom står även i direkt proportion till 

styrkeökningen och intensiv styrketräning förbättrar livskvalitet i högre grad än styrketräning 

med lägre intensitet (Sing et al., 2005). Personer med högre grad av depressiva symptom får 

även bättre effekt av träningen än dem med lägre grad av symptomen (Craft & Landers, 

1998).  

  Craft & Landers (1998) metaanalys visade att regelbunden träning var lika 

effektivt som individual- och gruppterapi eller andra beteendeinterventioner. Metaanalyserna 

utförda av North, McCullagh & Tran (1990) och Singh, Clements & Fiatarone (1997) visade 

att regelbunden träning var lika effektivt som ordinär psykoterapi. I Lawlor och Hopkers 

(2001) metaanalys kom de fram till att regelbunden träning var bättre än ingen behandling för 

depression samt att det var lika effektivt som traditionell behandling och medicinering. I 

Landers och Petruzzellos (1994) metaanalys visade 81 % av studierna en moderat 

symptomreduktion för patienter med ångest. Josefsson, Lindwall & Archer (2013) kom i sin 

metaanalys fram till att motion kan vara mer kostnadseffektivt än psykoterapi för klienter med 

en mild depression. 

  Morgan (1997) menar att man inte längre behöver forska om träning leder till 

bättre humör och därmed både förebygger och behandlar både fysiska och psykiska åkommor. 

Han menar att forskningen istället bör fokusera på vilken träningstyp, intensitet, duration, 

frekvens samt om föredragna träningsformer eller träningsformer utskriva på recept av läkare 
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ger bäst resultat. Flera träningsformer har en positiv effekt men det verkar som om aerob 

träning samt styrketräning är mest effektivt för att reducera depressionssymptom (Fox, 200 & 

Fox, 2000).  

 Banduras (1977) föreslog en modell för personens egna förmåga att lösa en 

uppgift och nå ett mål. Modellen ligger till grund för ”träning och självkänslemodellen” som 

togs fram av Sonstroem & Morgan (1989) och vidareutvecklades utav Fox (1997). Den utgör 

den teoretiska ramen för en hierarkisk modell av självuppfattning. Den föreslår att den fysiska 

självuppfattningen kan förbättras via fysisk aktivitet. Förbättringar vad det gäller specifika 

fysiska egenskaper så som kondition, styrka eller attraktivitet kan generaliseras till den 

allmänna fysiska självkänslan. Den fysiska självkänslan påverkar den globala självkänslan 

vilket leder till en förbättrad fysisk självuppfattning och ger symptomminskningar när det 

kommer till ångest och depression. Det verkar dock inte vara den fysiska förbättringen som 

leder till en förbättrad fysisk självuppfattning utan snarare upplevelsen av förbättring (Knapen 

et al., 2005). 

  Låg självkänsla är starkt relaterat till psykisk ohälsa och reducerat välmående. 

Det är ofta en viktig komponent vid både ångest och depression (Butler, Hokanson, Flynn, 

1994; American Psychiatric Association, 1994; Fox, 2003; Maciejewski, 2000). Definitionen 

av självkänsla är sättet en individ kan uttrycka en positiv uppfattning om sig själv. Det anses 

vara den utvärderande delen av självbilden och inkluderar personlig evaluering baserad på 

kognitiv jämförelse (Campbell, 1984). Beck et al., 2001 & Van de Vliet et al., 2002 har funnit 

att låg självkänsla hör ihop med höga depressiva symptom och vice versa. Att förbättra 

klientens självkänsla har därför varit en viktig del av behandlingen.  

  Även självuppfattningen är en viktig del att arbeta med hos deprimerade 

patienter och beskrivs som ett flerdimensionellt system av konstruktioner, som innehåller mer 

specifika uppfattningar inom olika områden. Ett av dessa områden är den egna fysiologin 
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(Fox, 2000). Under senare år har vårt utseende och fysiska egenskaper blivit viktigare och så 

även denna komponent när det kommer till att ha en positiv självuppfattning (Knapen et al., 

2005). Förbättringar av den psykiska hälsan verkar kunna nås genom att förbättra den fysiska 

självuppfattning. Detta påverkas av förhållandet mellan förbättrad fysisk självkänsla, ökad 

global självkänsla och reduktion av negativa emotioner (Knapen et al., 2005).  

 Man vet ej vad det är som ger resultaten men en hypotes är att träningen via 

självuppfattningen minskar de depressiva symptomen (Deborah et al., 1989). En psykologisk 

mekanism som kan mediera effekten av träning på självuppfattningen är individens 

individuella positiva reaktion på faktiska eller upplevda fysiska förbättringar (Hughes, 1984). 

På samma sätt kan träningen ge erfarenheter av bemästrande som förbättrar dennes 

självförmåga och sannolikt ökar dennes coping-strategier och självbild (Bandura, 1977; Beck, 

Rush, Shaw, & Emery; 1979). 

 Träning påverkar även koncentrationerna av flera biologiska molekyler såsom 

adrenokortikotropt hormon kortisol, katekolaminer, opioida peptider och cytokiner (McArdle, 

Katch & Katch, 1996; Verde, 1992). Dessa har rapporterats påverka humöret och är 

inblandade i fysiopatologin när det kommer till affektiva störningar (Dimeo et al., 2001). 

Även en ökad aminergisk sändning, vilket består av signalsubstanserna dopamin, 

noradrenalin, serotonin och histamin samt acetylkolin sker (Ransford, 1982; Dimsdale & 

Mossa, 1980). Dessutom finns det visst belägg för att träning kan ändra koncentrationen av 

neuroaktiva ämnen i det centrala nervsystemet (Chaouloff, 1997). 

 Man bör dock vara försiktig med att dra långtgångna slutsatser då många studier 

har metodologiska brister så som att studien saknar slumpvald behandling, brist på lämpliga 

kontrollgrupper och består av små populationer (Hughes, 1984; Simons, McGowan, Epstein, 

och Kupfer, 1985). 
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Syfte 

Bratman (1997) var den första att uppmärksamma företeelsen av ON, något han även menar 

kan innehålla ett överdrivet tränande. Eriksson et al., (2008) är de enda som forskat på om 

träning kan påverka individers ortorektiska tendenser, något de även funnit stöd för bland 

svenskar tränandes på träningscenter. Detta överensstämmer med tidigare fynd som 

sammankopplar hög träningsfrekvens med patologiskt viktkontrollsbeteende och ätstörningar 

(Höglund & Norme´n, 2002; Sundgot-Borgen, 1993; Sundgot-Borgen & Torstveit, 2004). 

Det har även visat sig att kroppsbyggare ingår i riskgruppen för att utveckla ON (Arusoĝlu et 

al., 2008; Catalina Zamora et al., 2005; Mathieu, 2005).  

 Det finns ingen tidigare forskning gällande om styrketräning på gym har något samband 

med de ortorektiska tendenserna, även om det finns forskning som antyder att träning överlag 

kan ha det. Denna studie kommer att bli den första i sitt slag och kommer att jämföra 

universitetsstudenter som styrketränar på gym med icke styrketränande universitetsstudenter. 

Detta både för att få en prevalens av ON bland dem som studerar vid ett universitet samt för 

att se om det går att urskilja något samband mellan styrketräning på gym och de ortorektiska 

tendenserna. Studien syftar även att undersöka om det finns några könsskillnader gällande 

ortorektiska tendenser, ångest och depressiva symptom samt om styrketräning är kopplat till 

graden av depression och ångest. 

 Med detta som bakgrund var studiens syfte att undersöka (1) förekomst av ON bland 

universitetsstudenter, (2) om det gick att se några könsskillnader eller (3) skillnader mellan 

styrketränande och icke styrketränande gällande ortorektiska tendenser, ångest och depressiva 

symptom. 

Frågeställning 1 

Vad är prevalensen för ON bland universitetsstudenter?  
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Frågeställning 2 

Finns det någon skillnad i förekomst av ON hos styrketränande jämfört med icke 

styrketränande? 

Frågeställning 3 

Finns det någon skillnad i förekomst av ON hos kvinnor jämfört med hos män? 

Frågeställning 4 

Finns det någon skillnad i förekomst av ångest och depression hos styrketränande jämfört med 

icke styrketränande? 

Frågeställning 5 

Finns det någon skillnad i förekomst av ångest och depression hos kvinnor jämfört med hos 

män? 

Metod 

Respondenter 

En webbenkät baserad på styrketräningsvanor, ortorektiska tendernser (ORTO-15 och BOT) 

ångest och depressiva symtom (HADS) besvarades av 318 personer. 258 personer uppfyllde 

kriteriet att de studerade vid ett universitet. Respondenternas medelålder var 25 år, den yngste 

svarande var 18 år medan den äldste var 54 år. 

 Dessa personer delades in i två grupper. Träningsgruppen (TG), vilken består av 151 

personer och utgjorde 58 % av populationen. Gruppen består av de universitetsstudenter som 

har styrketränat på gym i minst ett år och i snitt minst två gånger i veckan. Övriga hamnade i 

studiegruppen (SG), vilken består av 107 personer och utgör resterande 42 % av populationen.  
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 De delades även in i två grupper beroende på kön. Det var 100 kvinnor som besvarade 

enkäten och utgjorde 39 % av populationen medan det var 158 män som stod för resterande 

61 % av populationen. 

Material 

Enkäten innehöll frågor gällande träningsfrekvens och -duration samt testerna Bratmans 

Orthorexia Test (BOT) framtaget av Bratman & Knight (2000) och ORTO-15 utvecklat av 

Donini et al., (2004). De båda testerna är framtagna för att mäta ortorektiska tendenser. 

Enkäten innehöll även Hospital Anxiety and Depressions Scale (HADS) för att mäta symptom 

på ångest och depression, för enkäten se bilaga 1.  

BOT 

BOT har tagits fram för att fastställa huruvida ett ätbeteende bör betraktas som patologiskt 

eller inte. Än så länge är dock kriterierna osäkra på grund av att det finns för lite forskning på 

området (Arusoĝlus, 2008). Testet består av tio frågor som besvaras på en tvågradig skala. 

Om personen svarar "ja" på minst fyra frågor innebär det att det är nödvändigt för personen 

att slappna av när det gäller maten. Om personen svarar "ja" på alla frågor har denne en stark 

besatthet för mat och uppfyller diagnoskriterium och bör professionellt undersökas (Bratman 

& Knight, 2000).  

ORTO-15 

Donini et al (2004) utvecklade testet ORTO-15, som är en utvecklad version av BOT, som ett 

hjälpmedel för diagnosticering av ON. Inför studiens översattes testet ifrån engelska till 

svenska utav två oberoende engelskalärare. Detta för att minimera att frågornas essens 

förlorades under översättningsprocessen. 

 Testet undersöker personens kognitioner, emotionella domäner samt dennes beteende 

gällande urval, inköp, beredning och konsumtion. Testet består av 15 frågor som besvaras på 

en fyragradig skala, där 60 är maxpoäng. Låga poäng innebär hög ortorektisk tendens. Om 
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personen får under 40 poäng anses denne lida av ON (Donini, Marsili, Graziani, Imbriale & 

Cannella, 2005).  

HADS 

HADS utvecklades av Zigmond och Snaith (1983) och består av 14 frågor som mäter 

personens sinnesstämning. HADS har visat sig bra på att bedöma symptomens svårighetsgrad 

och upptäcka fall av ångestsyndrom och depression (Bjelland, Dahl, Haug, Neckelmann 2002; 

Lisspers, Nygren & Söderman, 1997). Studien använde sig utav den svenska versionen med 

alpha .85 på ångestdelen och .83 på depressionsdelen (Brink, Alse´n & Cliffordson, 2011). Sju 

frågor mäter depressivitet och resterande sju frågor mäter personens ångestnivå. Svaren 

poängsätts mellan 0 – 3 poäng, Bjelland et al., (2002) kom i sin metaanalys fram till det inte 

finns något givet cut-off värde för diagnos utan att forskare använder olika poäng. De kom 

dock fram till att det var optimalt att använda 8 poäng som cut-off värde och det är det värde 

denna studie har använt sig utav. Detta har även fått stöd av Lisspers, Nygren & Söderman, 

(1997).   

 I enlighet med Friis-Liby & Groth, (2010), har respondenterna även delats in i mild 

ångest/depression (8 – 11 poäng) och klinisk ångest/depressions diagnos (> 11 poäng). 

Procedur 

Enkäten har marknadsförts elektroniskt via uppsatsförfattarens privata Facebooksida samt på 

forumen Body.se, Jogg.se och Kolozzeum.com. Facebook användes för att få en geografisk 

spridning över respondenterna för att undvika lokala kulturer gällande kost och träning som 

skulle kunna påverka resultatet. Body.se är forumet till Sveriges största tidning gällande 

styrketräning, kraftsport och kroppsbyggning medan Kolozzeum.com är det största svenska 

forumet för styrketränande. På Jogg.se huserar framför allt konditionsidrottare men de har 

även en välbesökt styrketräningsdel på sitt forum varför enkäten även marknadsfördes där.  

Utöver dessa sidor har enkäten även marknadsförts via affischering på Örebro och Karlstad 
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universitets anslagstavlor.  

  De sju respondenter som fyllt i pappersversionen av enkäten på Örebro universitets gym 

tillfrågades om de ville medverka i en enkätundersökning gällande styrketräningsvanor, 

kosthållning, hälsa och psykiskt mående. Deltagarna informerades om att de besvarade 

frågorna anonymt och att de när som helst kunde välja att inte längre medverka. Samma 

informationen gick även att läsa på anslagstavlorna tillsammans med en internetadress till 

enkäten. 

Statistiska analyser 

Det första som utfördes var att kontrollera huruvida datan uppfyllde nödvändiga antaganden 

gällande parametriska test. Avvikelser ifrån normalfördelning av mätvärden testas via 

Kolmogorov-Smirnovs test (K-S test) och Shapiro-Wilk test.  K-S test visar att alla variabler 

utom en är signifikanta vilket innebär att variablerna inte är normalfördelade. Shapiro-Wilk 

test stödjer detta resultat och samma slutsats dras även efter att ha studerat histogrammen och 

QQ-diagrammen, vilket resulterar i att icke parametriska test används.  

 Levenès test av homogenitet av variansen visar att grupperna inte är signifikant olika 

varandra utan kan ses som homogena. Resultatet får även stöd av Moses test of extreme 

reactions. Givet resultaten på K-S- och Levens test kommer statistiska analyser i så lång 

utsträckning det är möjligt att genomföras med icke-parametriska test. Då stickproven är 

slumpmässiga och oberoende av varandra används Mann-Whitney U-test.  

Resultat 

BOT 

Det var 128 (50 %) personer som det var nödvändigt för att slappna av när det gällde kosten 

samt 3 (0,1 %) personer som hade en stark besatthet för mat och uppfyllde en ON diagnos. 74 

(49 %) personer ur TG behövde slappna av när det gällde kosten och 3 (0,2 %) individer hade 
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en stark besatthet vid mat. Det var 54 (50 %) personer ur SG som behövde slappna av när det 

gällde kosten. Medianen för BOT för både SG och TG var 4 (SD = 2,2).   

 52 (52 %) kvinnor behövde slappna av när det gällde kosten och 76 (48 %) män 

behövde göra det samma. Det var även 3 (0.2 %) män som hade en stark besatthet för mat. 

Männens median var 3 (SD = 2,1) medan det för kvinnorna var 4 (SD = 2,3). 

Tabell 2  

Medelvärdesskillnader mellan de olika grupperna på BOT. 

 TG SG Män Kvinnor 

Deltagare  151 107 158 100 

Median 4 4 3 4 

Standardavvikelse 2,2 2,2 2,1 2,3 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 10 9 10 10 

Not. TG = Träningsgrupp, SG = Studiegrupp  

ORTO-15 

Det var 204 (79 %) personer som uppfyllde kriterierna för ortorexia nervosa utifrån ORTO-

15. Bland TG uppfyllde 119 (79 %) personer kriterierna för ON och 85 (79 %) personer ur SG 

gjorde detsamma. Medianen för ORTO-15 bland SG var 36 (SD = 3,6) medan det för TG var 

37 (SD = 3,5).  

 83 (83 %) kvinnor uppfyllde kriterierna för ON medan 121 (77 %) män uppfyllde 

kriterierna. För männen var medianen 37 (SD = 3,6) medan det för kvinnorna var 36 (SD = 

3,3). 

Tabell 1  

Medelvärdesskillnader mellan de olika grupperna på ORTO-15. 

 TG SG Män Kvinnor 

Deltagare  151 107 158 100 

Median 37 36 37 36 

Standardavvikelse 3,5 3,6 3,6 3,3 

Minimum 28 29 28 29 

Maximum 51 47 51 43 

Not. TG = Träningsgrupp, SG = Studiegrupp  
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HADS ångestdel 

68 (26 %) personer hade en mild ångest (8 – 11 poäng) medan 18 (7 %) individer uppfyllde 

kriterium för en klinisk ångestdiagnos (> 11 poäng). 37 (25 %) medlemmar av TG och 31 (29 

%) personer ur SG led av mild ångest medan 7 (5 %) personer ur TG samt 11 (10 %) individer 

ur SG uppfyllde kriterierna för en klinisk ångestdiagnos. Medianen för HADS ångestdel bland 

SG var 6 (SD = 4) medan det för TG var 5 (SD = 3,6).  

 Det var 35 (35 %) kvinnor och 33 (21 %) män som led av mild ångest medan 10 (10 %) 

kvinnor och 8 (5 %) män uppfyllde kriterierna för en klinisk ångestdiagnos. Männens median 

var 5 (SD = 3,6) medan kvinnornas var 7 (SD = 3,9).  

 

Tabell 3 

Medelvärdesskillnader mellan de olika grupperna på HADS ångestdel. 

 TG SG Män Kvinnor 

Deltagare  151 107 158 100 

Median 5 6 5 7 

Standardavvikelse 3,6 4 3,6 3,9 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 19 19 19 19 

Not. TG = Träningsgrupp, SG = Studiegrupp. 

HADS depressionsdel 

Det var 22 (9 %) personer som hade mild depression (8 – 11 poäng) medan 12 (5 %) personer 

uppfyllde kriterium för en klinisk depressionsdiagnos (> 11 poäng). Av de som ingick i TG 

var det 10 (7 %) personer som led av en mild depression medan det var 12 (11 %) personer av 

dem som ingick i SG som hade samma besvär. Av TG var det 8 (5 %) personer som uppfyllde 

kriterium för en klinisk depressionsdiagnos medan det var 4 (4 %) individer ur SG som 

uppfyllde kriterierna. Medianen för HADS depressionsdel för SG var 3 (SD = 3,5) medan det 

för TG var 2 (SD = 3,5).  

 Det var 16 (10 %) män och 6 (6 %) kvinnor som hade en mild depression medan det var 

5 (3 %) män och 7 (7 %) kvinnor som överensstämde med en klinisk depressionsdiagnos. 

Männens median var 3 (SD = 3,5), även kvinnornas median var 3 (SD = 3,6).  
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Tabell 4 

Medelvärdesskillnader mellan de olika grupperna på HADS depressionsdel. 

 TG SG Män Kvinnor 

Deltagare   151 107 158 100 

Median 2 3 3 3 

Standardavvikelse 3,5 3,5 3,5 3,6 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 21 16 21 16 

Not. TG = Träningsgrupp, SG = Studiegrupp. 

Gruppjämförelser 

Styrketränande respektive icke styrketränande 

Tabell 5 

Medelrankning för tränande kontra studerande enligt Mann-

Whitney U-test på de olika testen. 

  

 Grupp Deltagare Mean Rank Sum of Ranks U-värde Z-värde 

ORTO-15 

Tränar 151 132,9 20071   

Studerar 107 124,7 13340   

Total 258   7562 -,878 

BOT 

Tränar 151 132,5 20000   

Studerar 107 125,3 13411   

Total 258   7633 -,762 

HAD-Å 

Tränar 151 119,9 18102,5   

Studerar 107 143,1* 15308,5   

Total 258   6627 -2,468 

HAD-D 

Tränar 151 122,7 18529,5   

Studerar 107 139,1* 14881,5   

Total 258   7054 -1,75 

Not. * p<0.05  

Mann-Whitney U-test används för att kontrollera om signifikanta skillnader finns mellan 

grupperna. Det finns inga signifikanta gruppskillnader när det gäller ortorektiska tendenser. 

Det finns dock signifikanta skillnader när det gäller ångest och depression. Både på HADS 

ångest- och depressionsdel skattar träningsgruppen signifikant lägre än studiegruppen. Dessa 

resultat stöds även av oberoende t-test. 
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Kvinnor respektive män 

 

Tabell 6 

Medelrankning för kvinnor kontra män enligt Mann-Whitney U-

test på de olika testen. 

  

 Kön Deltagare Mean Rank Sum of Ranks U-värde Z-värde 

ORTO-15 

Kvinna 100 115,2 11522   

Man 158 138,5* 21889   

Total 258   6472 -2,456 

BOT 

Kvinna 100 143,2* 14318   

Man 158 120,8 19093   

Total 258   6532 -2,365 

HAD-Å 

Kvinna 100 152** 15196   

Man 158 115,3 18215   

Total 258   5654 -3,861 

HAD-D 

Kvinna 100 134,7 13471   

Man 158 126,2 19940   

Total 258   7379 -,9 

Not. * p<0.05, ** p<0.01   

Det finns signifikanta könsskillnader när det gäller ortorektiska tendenser. Enligt ORTO-15 

lider männen i signifikant högre grad än kvinnorna av ON. På BOT är resultaten de motsatta. 

Kvinnor upplever även en signifikant högre ångest än männen. Dessa resultat stöds även av 

oberoende t-test. 

Summering 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan de som tränar och de som inte gör det gällande 

ortorektiska tendenser. De som tränar skattar dock att de upplever signifikant lägre ångest och 

depression jämfört med dem som inte tränar.  

 Det finns signifikanta könsskillnader gällande de ortorektiska tendenserna där personer 

beroende på kön fick signifikant högre poäng i det ena testet för att få signifikant lägre poäng 

på det andra. Kvinnor skattar även att de upplever signifikant högre ångest än männen. 
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Diskussion 

Studien har undersökt om det finns något samband mellan styrketräning och kön gällande 

ortorektiska tendenser, ångest och depressiva symptom. Bratman (1997) hade en hypotes om 

att träning kan vara en del av ON något som Eriksson et al,. (2008) fann stöd för då tränande 

kvinnor fick högre poäng på BOT. Det har även visat sig att kroppsbyggare ingår i 

riskgruppen för att utveckla ON (Arusoĝlu et al., 2008; Catalina Zamora et al., 2005; Mathieu, 

2005). Detta överensstämmer även med tidigare forskning som sammankopplar hög 

träningsfrekvens med patologiskt viktkontrollsbeteende och ätstörningar (Höglund & 

Norme´n, 2002; Sundgot-Borgen, 1993; Sundgot-Borgen & Torstveit, 2004). Med detta som 

bakgrund valdes just styrketräning på gym som träningsform.  

Resultatdiskussion 

Undersökning visade att personer som styrketränar på gym skattar signifikant lägre gällande 

både ångest och depression medan kvinnor upplevde en högre grad av ångest jämfört med 

män. Dessa resultat går i linje med rådande forskning. Prevalensen för ON skilde sig markant 

ifrån varandra beroende på vilket mätinstrument som användes. Detta berodde med stor 

sannolikhet på brister hos testerna vilket reducerar validiteten och omöjliggör ett besvarande 

av frågan gällande prevalens. Detsamma gäller om det är vanligare hos något kön då 

respondenterna beroende på kön fick signifikant högre ortorektiska tendenser enligt det ena 

testet för att skatta signifikant lägre på det andra testet.  

 De förvånande och motstridiga resultaten i denna studie går dock i linje med tidigare 

forskning. Donini et al., (2004) kom fram till att ON i högre grad drabbar män medan 

Arusoĝlu et al., (2008) istället menar att det primärt drabbar kvinnor. Arusoĝlu et al., (2008) 

framförde en hypotes om att könsskillnaderna kan bero på kulturella olikheter mellan Italien 

och Turkiet som är de länder där forskningen har bedrivits. Donini et al., (2004) menar istället 

att en möjlighet till att de fann att männen var överrepresenterade bland dem som led av ON 
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kan vara att männen nu har funnit ett för dem optimalt beteende genom hälsofanatiskt ätande 

för att passa in i samhällets höga normer. En annan möjlighet är att de olika testen de använt 

sig utav för att mäta de ortorektiska tendenserna är utformade på ett sätt så att de fångar upp 

olika grad av ätbeteendet beroende på kön, vilket skulle kunna förklara resultaten i denna 

undersökning. 

 Ett annat förvånande resultat som uppdagades var att endast 0,1 % av respondenterna 

uppfyllde en ON diagnos enligt BOT medan hela 79 % av dem gjorde det enligt ORTO-15. 

Dessa siffror skiljer sig markant ifrån de 6,9 % som Donini et al., (2004) kom fram till i sin 

studie. Resultatet för ORTO-15 är dock ändå jämförbart med Márta & Bernadetts (2011) 

resultat om att 56,9 % av universitetsstudenterna i Ungern uppfyller kriterierna för ON. 

Resultaten för BOT liknar Bartrinas (2007) resultat som säger att 0,5 – 1 % av patienterna vid 

vissa speciella center i Spanien led av ON.  

 Generellt kan man ana att BOT ter sig allt för exkluderande medan ORTO-15 tycks vara 

allt för inkluderande. Detta kan bero på de båda testens olika cut-off värden. Det kan helt 

enkelt vara enklare att uppfylla <40 på ORTO-15 än att svara ja på alla frågor på BOT vilket 

gör att de båda testen inte kan ses som samstämmiga trots att de utgör sig för att mäta samma 

sak. Det leder även till en låg validitet hos testerna som inte lyckas fånga de ortorektiska 

tendenserna i tillfredställande utsträckning vilket reducerar deras predicerbarhet och 

generaliseringsförmåga.  

 Studiens resultat tyder på att man bör revidera Bratmans (1997) hypotes om att träning 

skulle vara en del av ON, till att numera inte innehålla styrketräning på gym. Våra resultat går 

till viss del i linje med Eriksson et als., (2008) fynd. Båda har fått fram att kvinnor enligt BOT 

har mer ortorektiska tendenser än män. Då denna studie använt sig utav två mätinstrument för 

att mäta de ortorektiska tendenserna och funnit brister hos testerna drar vi dock inte samma 

slutsatser som dem om att kvinnor skulle ha högre ortorektiska tendenser. Det kan helt enkelt 
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vara så att BOT i större utsträckning detekterar ortorektiska tendenser hos kvinnor vilket 

påverkat resultatet.  

 Eriksson et al., (2008) fann även att kvinnor som tränar på träningscenter hade högre 

ortorektiska tendenser. Även här skulle det kunna bero på brister hos BOT som ger resultatet 

men det skulle även kunna bero på att vi granskat olika populationer. Deras resultat bygger på 

en population av tränande på träningscenter, vilket innehåller en stor variation av 

träningsformer och inte specifikt styrketränande på gym som är den population denna studie 

granskat. Det skulle kunna vara så att resultatet beror på att aeroba träningsformer, som riktar 

in sig på uthålligheten istället för styrkan, ökar de ortorektiska tendenserna. 

Svagheter och styrkor  

Studiens svagheter är att den består av universitetsstudenter, en population som i andra länder 

visat sig i hög grad lida av ON och därmed kunna ses som en riskgrupp (Márta & Bernadett, 

2011). De mätinstrument som finns att tillgå tycks inte fånga in ätbeteendet och de blir 

därmed inte tillförlitliga. Vissa testfrågor, så som ”Har du blivit mera strikt med dig själv på 

senare tid?” ger utrymme för respondentens subjektiva tolkning av frågan. Även personer som 

under en period går på en strikt diet kan felaktigt räknas som ortorektiker. En 

enkätundersökning kan rikta sig till en viss sorts människor inom den aktuella populationen, 

det finns därför risk för både över- och underrepresentation. Det kan vara så att personer som 

har ett problematiskt ätande väljer att inte delta eller att det är en viss sorts individer som 

medverkat i enkätundersökningen vilket minskar generaliserbarheten. En annan svaghet är att 

icke parametriska test har använts, för att ändå öka generaliserbarheten har resultaten även 

kontrollerats med parametriska tester.    

 Studiens styrkor är att populationen är relativt stor trots sin snävhet vad det gäller 

inkludering. Populationen är även relativt heterogen gällande bland annat ålder, bostadsort 

och studieområde. Majoriteten av den forskning som bedrivits på området har gåtts igenom 
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med resultatet att denna studie är den första som belyser merparten av forskningsområdet och 

lyfter upp dess spretighet. 

 Området är relativt outforskat och studien bidrar med nya kunskaper till 

forskningsfältet. Detta är den enda studie som i skrivande stund har använt båda BOT och 

ORTO-15 för att mäta de ortorektiska tendenserna. Detta har resulterat i att denna studie är 

den första som kritiserar mätinstrumentens validitet. En annan styrka är att studien har 

granskat flera olika områden. Studien har försökt att besvara frågeställningar om prevalens, 

om styrketräning på gym har något samband med de ortorektiska tendenserna, ångest, 

depression samt om könsskillnader kan skönja. Det är även en styrka att man efter denna 

studie bör kunna förkasta av hypotesen att styrketräning på gym skulle ha ett samband med de 

ortorektiska.  

Beaktande vid antagande av nya diagnoser 

Då ON står inför att eventuellt bli en ny diagnos finns det vissa saker som bör tas i beaktande 

innan det kan ske. Swaminath (2008) anser att det är viktigt att innan en diagnos blir antagen 

jämföra de fördelar och nackdelar den nya diagnosen skulle medföra. Fördelar så som 

förbättrad detektering, minskning av morbiditet och ekonomiska kostnader bör vägas emot 

farorna med att upprätta en falsk diagnos med bland annat risk för stigmatisering och onödig 

behandling.  

  Enligt Showalter (1997) är ätstörningar ett exempel på moderna hysteriska epidemier 

vilket börjar med att en läkare eller annan auktoritet först måste definiera, namnge och 

offentliggöra sjukdomen och sedan locka patienter till dess gemenskap. I och med den nya 

skapade diagnosen med en medföljande patientprototyp sprider media informationen och 

uppmuntrar patienter att komma fram.  

  Vid uppkomsten av en ny diagnos spelar media i allmänhet och internet i synnerhet en 

viktig roll (Vandereycken, 2011). Filosofen Louis Charland (2005) kallar internet för en ny 
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stark kraft inom den sociala tillverkning av galenskap. Man bör därmed vara noga med att inte 

”skapa” diagnosen eller att den egentligen är en del av en snarlik diagnos. Detta är en farhåga 

som många forskare har gällande ON. Nästan en fjärdedel av forskarna anser att ON är skapat 

av media och lite mer än en fjärdedel av forskarna anser att ON är en del av en annan sjukdom 

(Vandereycken, 2011). 

Framtida forskning 

Debatten har gått het gällande om ON skall betraktas som en unik diagnos eller en undergrupp 

till en redan befintlig diagnos (Mathieu, 2005). Kinzl, (2006) anser att ON påminner om flera 

redan existerande diagnoser och får medhåll ifrån flera forskare som anser att ON bör 

betraktas som en subgrupp till en redan existerande diagnos (Mathieu, 2005). Bratman (2000) 

ger medhåll till likheterna diagnoserna emellan men bedömer samtidigt att de skiljer sig åt på 

väsentliga områden och anser därför att ON bör ses som en unik diagnos.  

 Även om ON till viss del överensstämmer med tvångssyndrom bör det enligt bland 

annat Mathieu (2005) ses som en ätstörningsdiagnos då tvånget går ut över en strikt 

kosthållning och sundhetsideal. Den kanske närmaste diagnosen är anorexia nervosa, som 

bland annat brittiska ätstörningsspecialister menar att ON bör ses som en undergrupp till (Mac 

Evilly, 2001) som drabbar 10 – 15 % av de som lider av AN (Bartrina, 2007). Strand (2004) 

anser dock att ON inte är lika distinkt som övriga ätstörningar och kan därför inte ses som en 

unik diagnos. Brytek-Matera (2012) menar att ON inte kan bli en ny ätstörning eftersom det 

inte innefattar karaktärsdragen hos en ätstörning och lite mer än en fjärdedel av forskarna 

anser att ON är en del av en annan sjukdom (Vandereycken, 2011). 

 Om ON blir en unik diagnos behöver mätinstrumenten kalibreras för att kunna besvara 

frågan om prevalens. Om det är en ny diagnos vi har att göra med behöver dess etiologi och 

initiala skede beforskas. Först därefter kan utvecklingen av behandlingsprogram för beteendet 

påbörjas. Även om styrketräning på gym inte ter sig ha något samband med de ortorektiska 
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tendenserna bör man fortfarande beforska om det finns andra träningsformer som gör det. Det 

skulle exempelvis kunna vara aeroba träningsformer som riktar in sig på uthålligheten istället 

för styrkan. 

Praktiska implikationer 

Studien har granskat forskningsläget gällande det nya ätbeteendet ortorexia nervosa samt 

undersökt om styrketräning på gym har något samband med de ortorektiska tendenserna. 

Studiens praktiska implikationer är att resultaten går i linje med rådande forskning gällande 

att beteendeaktivering i allmänhet och styrketräning i synnerhet är lämpliga instrument i 

behandling av både depression och ångset. De fluktuerande resultaten och den kritik som lyfts 

fram gällande testerna för att mäta ortorektiska tendenser leder förhoppningsvis till att 

testerna granskas och justeras så att de på ett adekvat sätt kan mäta dessa tendenser. Även 

forskningsläget i sin helhet är spretigt vilken denna studie är den första kända att skildra. 

Något som förhoppningsvis fler uppmärksammar och problematiserar kring. En annan 

implikation är försvagandet av hypotesen att styrketräning på gym skulle ha något samband 

med de ortorektiska tendenserna. Framtida forskning bör istället fokusera på andra 

träningsformers samhörigheter med ätbeteendet, så som aeroba träningsformer.  

.  
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Bilaga 1 

 

Denna enkät riktar sig mot 

universitetsstudenter för att undersöka 

deras kost, mående och 

styrketräningsvanor.  
 

1. Studerar du vid ett universitet? 

 Ja 

 Nej 

 

Om du svarat ”Nej” på fråga 1 behöver 

enkäten ej färdigställas. 
 

2. Kön 

 Man 

 Kvinna 

 

3. Hur gammal är du? _____ 

 

4. Styrketränar du på gym? 

 Ja 

 Nej 

 

Om du svarat ”Nej” på fråga 4 fortsätt 

till fråga 7, om du svarat ”Ja” fortsätt 

på nästa fråga. 
 

5. Hur lång tid har du styrketränat på gym? 

 Kortare än 1 år 

 Längre än 1 år 

 

 6. Hur ofta tränar du en normal vecka? 

  Färre än 2 gånger 

  2 – 4 gånger 

  Mer än 4 gånger 

 

Nedan följer några frågor gällande kost 

och hälsa. 
 

7. När du äter, är du då uppmärksam på 

matens kaloriinnehåll? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

 

 

8. När du går in i en matvaruaffär känner 

du dig då förvirrad? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

9. Har du under de senaste 3 månaderna 

känt oro när du tänkt på mat? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

  

10. Är dina val av mat bestämda av oro 

kring din hälsostatus? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

11. Är matens smak viktigare än matens 

kvalité när du utvärderar maten? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

12. Är du beredd att betala mer för att få 

hälsosammare mat? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

13. Oroar tanken på mat dig mer än 3 

timmar per dygn? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

14. Tillåter du dig själv några överträdelser 

när det gäller kosten? 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland 

 Aldrig 
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15. Tror du att ditt humör påverkar ditt 

ätbeteende? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

16. Tror du att övertygelsen att endast äta 

hälsosam mat ökar självkänslan? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

17. Tror du att hälsosam kosthållning 

förändrar din livsstil (frekvensen av hur 

ofta du äter ute eller tillsammans med 

vänner)? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

18. Tror du att man kan förbättra sitt 

utseende genom att äta hälsosam mat? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

19. Känner du dig skyldig när du gör en 

överträdelse? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

20. Tror du att det även finns ohälsosam 

mat på marknaden? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

 

 

 

 

 

21. För närvarande, är du ensam när du 

äter mat?  

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

22. Använder du mer än 3 timmar om 

dagen på att tänka på dina matvanor? 

 Ja 

 Nej 

 

23. Planerar du dina måltider flera dagar i 

förväg? 

 Ja 

 Nej 

 

24. Är näringsinnehållet i måltiden 

viktigare än njutningen att äta maten? 

 Ja 

 Nej 

 

25. Har livskvaliteten minskat för dig 

samtidigt som kostkvaliteten har gått upp? 

 Ja 

 Nej 

 

26. Har du blivit mera strikt med dig själv 

på senare tid? 

 Ja 

 Nej 

 

27. Får din självkänsla en kick av att äta på 

ett nyttigt sätt? 

 Ja 

 Nej 

 

28. Har du slutat äta mat du förut tyckte 

om för att istället äta ”rätt” sorts mat? 

 Ja 

 Nej 

 

29. Gör din kosthållning det svårt för dig 

att äta ute och därmed umgås med vänner 

och bekanta? 

 Ja 

 Nej 
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30. Får du skuldkänslor när du avviker från 

dina matvanor? 

 Ja 

 Nej 

 

31. Mår du bra, känner du dig nöjd och har 

du total kontroll när du äter nyttigt? 

 Ja 

 Nej 

 

Nedan följer några frågor om hur du för 

tillfället mår.  

 

32. Jag känner mig spänd eller 

”uppskruvad”. 

 För det mesta 

 Ofta 

 Då och då 

 Inte alls 

 

33. Jag känner mig som om allting går 

trögt. 

 Nästan jämt 

 Ofta 

 Ibland 

 Inte alls 

 

34. Jag uppskattar fortfarande samma saker 

som förut. 

 Precis lika mycket 

 Inte riktigt lika mycket 

 Bara lite 

 Nästan inte alls 

 

35. Jag känner mig rädd, som om jag har 

”fjärilar i magen”. 

 Inte alls 

 Någon gång 

 Rätt ofta 

 Mycket ofta 

 

36. Jag känner mig rädd, som om något 

förfärligt håller på att hända. 

 För det mesta 

 Ofta 

 Då och då 

 Inte alls 

 

 

37. Jag har tappat intresset för mitt 

utseende. 

 Helt och hållet 

 Ganska mycket 

 Lite grand 

 Inte alls 

 

38. Jag kan skratta och se saker från den 

humoristiska sidan. 

 Lika mycket som jag alltid kunnat 

 Inte riktigt lika mycket som förut 

 Absolut inte så mycket som förut 

 Inte alls 

 

39. Jag känner mig rastlös, som om jag 

måste vara på språng. 

 Väldigt mycket 

 En hel del 

 Inte så mycket 

 Inte alls 

 

40. Oroande tankar kommer för mig. 

 Mycket ofta 

 Ofta 

 Då och då 

 Någon enstaka gång 

 

41. Jag ser fram emot saker och ting med 

glädje.  

 Lika mycket som jag alltid har gjort 

 Något mindre än jag brukade 

 Klart mindre än jag brukade 

 Nästan inte alls 

 

42. Jag känner mig glad. 

 Inte alls 

 Inte så ofta 

 Ibland 

 För det mesta 

 

43. Jag får plötsliga panikkänslor. 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Inte så ofta 

 Inte alls 
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44. Jag kan sitta i lugn och ro och känna 

mig avspänd. 

 Absolut 

 Oftast 

 Inte ofta 

 Inte alls 

 

45. Jag kan njuta av en bra bok, eller ett 

bra radio- eller TV-program. 

 Ofta 

 Ibland 

 Inte så ofta  

 Mycket sällan 

 

 

Tack för att du tagit dig tid att besvara frågorna!
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