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Abstract 
 

Aim: The aim of the study was to investigate if orthorexia (according to this study’s 

definition) occur among third grade high school students. Research questions: 1. Do the high 

school students exhibit a diet fixation according to ORTHO-15? 2. Do the high school 

students exhibit exercise dependence according to Exercise Dependence Scale-21? 3. Do the 

high school students exhibit orthorexic behavior, according to the study’s definition, i.e. with 

both diet fixation according to ORTHO-15 and exercise dependence according to Exercice 

Dependence Scale-21? 

 

Method: This is a quantitative study with survey as the method of data collection. A total of 

eight public high schools within Stockholm’s municipal were selected by randomization and 

included. Two different tests; one on diet fixation (ORTHO-15) and one on exercise 

dependence (Exercise Dependence Scale-21) were used. A requirement to participate was that 

the student is born in the year 1996 or earlier. A total of 234 surveys were passed out, 226 

were correctly filled out and used for analyses in the study. Hence, the internal loss was 8 

surveys (3 %).  

 

Results: 23 % of the participants exhibit a diet fixation according to ORTHO-15 (35 points or 

lower), whereof 18 % men and 82 % women. 66 % of the high school students exhibit 

tendencies towards exercise dependence, while 2 % (whereof all males) are classified as 

exercise dependent according to Exercise Dependence Scale-21. A total of three men (1.3 %) 

are classified as orthorexic. 

 

Conclusions: Orthorexia, according to the study’s definition, is exhibited in high school 

students, but only in a very small fraction of the studied population (1.3 %), and only in 

males. Similar results were found concerning exercise dependence according to Exercise 

Dependence Scale-21 (2 %, all males), but a much larger population (66 %) exhibit 

tendencies towards exercise dependence. Almost one of four (23 %) high school students 

exhibits a diet fixation according to the ORTHO-15 test.  

 



Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om ortorexi enligt studiens 

definition förekommer bland gymnasieelever i årskurs tre. Frågeställningar: 1. Uppvisar 

gymnasieeleverna en kostfixering enligt ORTO-15? 2. Uppvisar gymnasieeleverna ett 

träningsberoende enligt Exercise Dependence Scale-21? 3. Uppvisar gymnasieeleverna ett 

ortorektiskt beteende enligt studiens definition?  

 

Metod: Detta är en kvantitativ studie med enkät som insamlingsmetod. Totalt åtta 

randomiserat utvalda kommunala gymnasieskolor inom Stockholms kommun deltog. Två 

olika tester användes; ett om kostfixering (ORTO-15) och ett om träningsberoende (Exercise 

Dependence Scale-21). Krav för att delta var att eleven är född 1996 eller tidigare. Totalt 

delades 234 enkäter ut, 226 var korrekt ifyllda och användes i studien. Det interna bortfallet 

var alltså åtta enkäter (3 %).  

 

Resultat: 23 % av deltagarna uppvisar en kostfixering enligt ORTO-15 (35 poäng eller 

mindre), varav 18 % män och 82 % kvinnor. 66 % av gymnasieeleverna uppvisar tendenser 

till träningsberoende, medan 2 % klassificeras (varav alla var män) som träningsberoende 

enligt Exercise Dependence Scale-21. Totalt klassificerades tre män (1,3 %) som ortorektiska. 

 

Slutsats: Ortorexi, enligt studiens definition, förekommer hos gymnasieelever, men endast i 

en väldigt liten del av den studerade gruppen (1,3 %), och endast bland män. Resultaten för 

träningsberoende enligt Excercise Dependence Scale-21var liknande (2 %, endast män), men 

en betydligt större del (66 %) uppvisade tendenser till träningsberoende. Nästan en av fyra (23 

%) har en kostfixering enligt ORTO-15 testet. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
”Hur kunde det gå så snett? Kanske började det med att man ville äta lite sundare. Mer grönsaker och 

kanske lite vitamintillskott. Sedan försvinner rött kött, vitt bröd och feta produkter. Inte långt därefter blir 

även ris och vit pasta ett förbud. På jobbet äter man sallad till lunch men snart behövs det göras 

förändringar i salladen. Bort med pastan, ingen dressing och in med bulgur. Man äter flera gånger om 

dagen men alltid energisnålt och det är nu enklast att ta med sig matlåda så att man vet vad man får i sig. 

Restaurangbesöken upphör så småningom och när någon nämner en konferensresa fryser man till is. Hur 

ska man klara det? Maten och träningen - hur kan man hålla kontrollen? Kontrollen är glädjen. När man 

äter precis som man bestämt mår man bra. Spegeltittandet ökar dag för dag och styr hur man kommer att 

må resten av dagen.” 

(Lin & Grigorenko 2014, s. 141) 

 

Sjukdomar som går att koppla ihop med ohälsosamma levnadsvanor ökar och vi ser ut att må 

sämre både fysiskt och psykiskt. (Socialstyrelsen 2013, s. 13 ff.) I dagens samhälle finns olika 

folkhälsoproblem som fetma och övervikt är en stor del av. (World Health Organization 2014) 

Detta problematiseras dock till exempel av att övervikt inte behöver betyda att en person är 

ohälsosam, tvärtom kan en person som är överviktig ha bättre hälsa än en normalviktig 

person. (Flegal, Kit, Orpana & Graubard 2013) 

 

När samhällets ideal är att vara smal, vältränad och framgångsrik är pressen stor på många 

individer till att uppnå detta ideal, och snabba lösningar hamnar då nära till hands. När 

samhället säger åt oss att överviktiga personer är lika med ohälsosamma och där smalhet är ett 

sundhetstecken, skapas osunda ideal och värderingar där utseende är i fokus, och hälsa är 

något som definieras genom detta. (Sandberg 2004) Att vara hälsosam och må bra borde vara 

samma sak. När vi är hälsosamma och tar hand om oss själva och besitter kunskaper om kost, 

träning med mera, ger vi vår kropp den bästa förutsättningen till att fungera optimalt och då 

borde vi må bra. Men vad händer då strävan efter att vara hälsosam blir ”för stor”? När all 

energi och tankekraft går till att komponera den perfekta måltiden. Anorexia Nervosa är ett 

allmänt känt begrepp, definieras genom avsiktlig självsvält och yttrar sig främst i kraftig 

undernäring. (Nationalencyklopedin 2014) Orthorexia Nervosa är däremot ett inte lika vanligt 

förekommande begrepp, dock har det på senare tid fått mer uppmärksamhet i media. (Kloow 

2014) I media förklaras ortorexi som en form av ätstörning vilket medför ett tvångsmässigt 
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tanke- och beteendemönster kring nyttig mat i kombination med överdriven träning. 

(Nordqvist 2006; Kloow 2014) Den här studien utgår från Nationalencyklopedins (2014) 

definition av ortorexi som innebär en fixering vid hälsosam kost och där även en fixering vid 

träning ingår.  

 

Den stora skillnaden mellan anorexi och ortorexi förklaras av att anorektiker har en avsiktlig 

handling till att gå ner i vikt, medan en ortorektiker inte till en början har den strävan. 

Orthorexia Nervosa är inte ett klassificerat begrepp vilket betyder att de inte ses som en egen 

form av ätstörning enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV-TR, 

eftersom Orthorexia Nervosa inte möter alla kriterier för en sann ätstörning. De allra flesta får 

istället diagnosen ätstörning Utan Närmare Specifikation (UNS). (American Psychiatric 

Association 2000)  

 

Eftersom uttrycket ortorexi fått en större plats i media och skrivits om i diverse tidningar är 

känslan att det är ett tillstånd som blir allt vanligare i dagens samhälle. (Sandberg 2004) På 

grund av att det är ett nytt begrepp och att det inte är någon separat diagnos, ger den tidigare 

forskningen ingen klar bild över hur vanligt förekommande ortorexi är. Det råder heller ingen 

enighet gällande om att det ska vara en diagnos, då forskare och läkare har olika åsikter om 

huruvida det är en ny form av ätstörning eller bara ett nytt fenomen vilket samhället skapat. 

De flesta anser att Orthorexia Nervosa istället ska klassificeras inom ätstörning UNS. (Nyman 

2002; Rössner 2004; American Psychiatric Association 2000)  

 

Det är av intresse som blivande lärare i Idrott och hälsa att lära oss mer om ortorexi, vare sig 

det är en diagnos eller ej. Det behövs mer kunskap om ämnet samt förmåga att kunna känna 

igen signalerna på om elever visar tendenser till ortorektiskt beteende. Lärare i Idrott och 

hälsa diskuterar hälsa med eleverna under skolgången och har därför både ett stort ansvar och 

en möjlighet att förmedla kunskaper inom ämnet. Det är viktigt att veta hur kunskap 

förmedlas och med vilka ord, då vissa ord kan ”så frön” till olika beteenden. Beteenden vilket 

kan vara sunda men även leda till osunda vanor. Därför tror vi att kunskapen kring ortorexi är 

viktig, då ett påstående eller uppmaning, även om det är välmenat, kan leda till oönskade 

konsekvenser. Känslan av att ortorexi är ett växande fenomen i dagens samhälle gav oss 

viljan till att få en större förståelse och kunskap om ämnet, samt se hur vanligt förekommande 

det kan vara bland gymnasieelever.  
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1.2 Begrepp 

Orthorexia Nervosa 
”Ortorexi är en benämning som föreslagits för 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 föda som härstammar enbart 

från växtriket. En fixering vid träning och låg kroppsvikt ingår ofta. Ortorexi är ingen medicinsk 

diagnosbenämning utan ingår i tillståndet ätstörningar.”  
(Nationalencyklopedin 2014) 

 

Ätstörning UNS (utan närmare specifikation) 

Ätstörning utan närmare specifikation är en kategori ätstörningar som inte helt uppfyller 

kriterier för Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa eller hetsätning. (American Psychiatric 

Association 2000)  

 

Anorexia Nervosa 

En ätstörning som karakteriserar sig i avsiktlig självsvält. Yttrar sig främst i kraftig 

undernäring och även här förekommer överdriven träning. (Nationalencyklopedin 2014)  

 

Träningsberoende 

”Träningsberoende innebär att man är helt fixerad vid fysisk träning.” (Nationalencyklopedin 

2014) Negativa psykologiska reaktioner vid ett uteblivet träningspass, vanligt med förhöjd 

vilopuls, ilska, ökad spänning, trötthet, nedstämdhet och reducerad kraft. (Aidman & 

Woollard 2003)   

 

1.3 Bakgrund 

Namnet Orthorexia Nervosa kommer från det grekiska ordet ”ortho” (renlärig) och ”orexis” 

(aptit). En amerikansk läkare vid namn Steven Bratman myntade begreppet Orthorexia 

Nervosa på 1990- talet. Han upplevde att det blev mer vanligt med ”hälsonördar” som levde 

på böngroddar och grönsaker. Bratman upptäckte problemet efter att ha träffat ett stort antal 

patienter som fastnat i ett tvångsmässigt ”hälsobeteende”. De följde olika hälsodieter på ett 
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överdrivet sätt. Han ansåg att detta var ett märkligt beteende och kallade det beteendet för 

Orthorexia Nervosa. (Bratman 1997) Den ursprungliga betydelsen av ortorexi handlar om 

fixering av hälsosam mat. De fick även en viktnedgång trots att de inte hade någon önskan om 

det. Deras ”hälsosamma” diet innehöll helt enkelt för lite energi. Bratman menar på att 

ortorexi handlar om ett tvångsmässigt förhållningssätt till att bara äta hälsosam mat och 

undvika ohälsosam. Kvalitén av maten var oerhört viktig, och om personen anser att dessa 

krav inte uppfylls avstår personen hellre från att äta. Bara ett fåtal livsmedel ses som de 

”rätta” och beteendet kan leda till att personen undviker situationer där den inte har full 

kontroll på kosten, som exempelvis restaurangbesök. Patienterna som till en början bara haft 

ett stort intresse kring kost övergår sedan till att äta optimalt och undvika många livsmedel. 

(Bratman & Knight 2004) 

 

Ortorexi nämns ofta i media som ett modernt fenomen då den följer många nya riktlinjer och 

påståenden om mat. I massmedia riktas fokus mot kroppsvikt, kost, träning och hälsa samt 

relationerna mellan dessa. I dags- och kvällstidningar har det blivit vanligare med teman om 

”kropp & hälsa”, eller speciella hälsobilagor där de behandlar frågor kring olika dieter, 

motions- och skönhetstips. (Sandberg 2004)  

 

Beteendet hos ortorektiker brukar oftast eskalera. Det kan börja med att personen avstår från 

mat de tidigare uppskattat och istället håller sig till den kost som de anser är hälsosam. Den 

hälsosamma kosten får deras självförtroende att stärkas. En person med ortorexi upplever ofta 

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

ätstörningar. När det sunda förhållningssättet till hälsosam kost inte längre finns, utan 

kontrollen av att äta så hälsosamt som möjligt gått över styr, kan det leda till att personen 

utvecklar ett beroende. Vid ett beroende ökar behovet av att äta nyttigt och det skapas 

abstinensbesvär om man inte ökar ”dosen”. (Bratman & Knight 2000) Abstinensbesvären kan 

visa sig både fysiskt och psykiskt, genom exempelvis illamående, oro och ångest. 

(Nationalencyklopedin 2014) Andra symptom kan vara näringsbrist, försämring av njurarna 

och försvagning av hjärtat och blodcirkulationen. (Mellace 2010) 
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Träningsberoende 

Eftersom ortorexi inte är en diagnos råder det en förvirring kring innebörden av begreppet och 

dess definition. Orthorexia Nervosas ursprungs definition av Bratman (1997) berör inte ämnet 

träning.  Dock har ortorexi, genom media och andra aktörer, fått träning tillskriven som en del 

av begreppet. (Nationalencyklopedin 2014) 

 

Träningsberoende kan yttra sig i att personen tränar trots skada eller sjukdom. (Hausenblas & 

Giacobbi Jr 2004) Då personen känner behov av att ständigt öka mängden träning både i 

intensitet och i antal träningspass för att nå samma tillfredställelse, kan ett träningsberoende 

utvecklas. (Aidman & Woollard 2003) Det innebär en fixering vid fysisk träning och ett 

ohälsosamt motionsmönster. (Biddle & Mutrie 2008) Träningsberoende finns inte som en 

egen diagnoskod i Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders (DSM-1V), vilket är 

en sammanställning av alla psykiatriska sjukdomstillstånd och används internationellt för 

diagnostisering av psykiska sjukdomar. Tillståndet har därför placerats under kategorin 

“generellt beroende”. Även om träningsberoende inte har en egen diagnoskod är tillståndet 

känt och specifika diagnoskriterier finns utformade för att illustrera en symtombild. 

(American Psychiatric Association 2000) 

 

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

sedan dess även iakttagits i många andra idrotter. (Beh, Mathers & Holden 1996) Vid 

upptäckten ansåg de att det var ett positivt beteende vilket främjade hälsan både fysisk och 

psykiskt. (Blaydon & Lindner 2002) Nu anses ett beroende alltid vara negativt. (Biddle 2000) 

Precis som inom kosten, finns det inom träningen en fin linje mellan vad som kan anses vara 

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

inte ska utvecklas. (Ibid) 

 

Förklaring av begreppet ortorexi och vilken definition studien utgår ifrån 

Det kan skapas en viss begreppsförvirring kring Orthorexia Nervosa. Olika aktörer lägger in 

olika innebörd i begreppet, (Nyman 2002, s. 423 f; Rössner 2004, s. 2835; Janas-Kozik, 

Zejda, Stochel, Brozek, Janas & Jelonek 2012) vilket gör att definitionen omformas och 

därmed kan bilda en annan innebörd än ursprungsbegreppet av Bratman (1997). Ortorexi är 

ett begrepp som beskriver ett samhällsfenomen. Ursprungsbegreppet av läkaren Steven 

Bratman (1997) förklaras av ett tvångsmässigt förhållningssätt till att enbart förtära hälsosam 
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mat. Inom forskningen klargörs dock ingen tydligt avgränsad föreställning om vad den 

hälsosamma maten består av, men den har kopplas samman med ekologiska råvaror utan 

bekämpningsmedel. (Bagci Bosi, Çamur & Güler 2007; Fidan, Ertekin, Isikay & Kirpinar 

2009) Den vetenskapliga forskningen om Orthorexia Nervosa som finns att tillgå utgår från 

ursprungsdefinitionen av Bratman. (Bratman & Knight 2000; Bagci Bosi et al. 2007; Fidan et 

al. 2009; Segura-García et al. 2012; Donini, Marsili, Grazini, Imbriale & Canella 2004) Det 

finns däremot beskrivningar av att idrottare kan utgöra en riskgrupp för ortorexi. (Segura-

García, Papaianni, Caglioti, Procopio, Nisticò, Bombardiere, Ammendolia, Rizza, De Fazio & 

Capranica 2012) I media har definitionen av ortorexi utvidgas till att också innefatta 

överdriven träning. (Nordqvist 2006; Kloow 2014) Överdriven träning kan således ha blivit 

en del av allmänhetens tolkning av begreppet. Även Nationalencyklopedins (2014) definition 

har med träning som en del av begreppet. 

 
”Ortorexi är en benämning som föreslagits för 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 föda som härstammar enbart 

från växtriket. En fixering vid träning och låg kroppsvikt ingår ofta. Ortorexi är ingen medicinsk 

diagnosbenämning utan ingår i tillståndet ätstörningar.”  

(Nationalencyklopedin 2014) 

 

Studien utgår från nationalencyklopedins definition av ortorexi med en kombination av 

kostfixering och träningsberoende. (Nationalencyklopedin 2014) Detta för att utforska om det 

finns någon substans i den möjligt förekommande länken mellan överdriven träning och 

ursprungsdefinitionen av Orthorexia Nervosa, och även för att få en kunskapsbild av 

relationen kring kost och träning bland gymnasieelever. För att mäta ursprungsdefinitionen av 

ortorexi används ORTO-15, ett test vilket används för att mäta kostfixering. (Donini et al. 

2004) För att mäta överdriven träning kommer testet Exercise Dependence Scale-21 att 

användas. (Hausenblas & Symons Downs 2002) Genom att få fram information av både 

relationen till kost (ORTO-15) och träningsbeteende (Exercise Dependence Scale-21) kan 

resultaten bidra till att synliggöra eventuella kopplingar mellan dessa.  

 

För att förtydliga: I uppsatsen innebär uttrycket ortorexi en situation där både där både kost- 

och träningsproblematik ingår. Vid användning av ordet kostfixering innebär det i denna 

studie ursprungsbegreppet av Orhorexia Nervosa. (Bratman och Knight 2000)     
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1.4 Forskningsläge 

I början av forskningsläget presenteras studier med utgångspunkt av begreppet Orthorexia 

Nervosa och dess relevans, vilket följs av studier med inriktning på kostfixering och därefter 

studier gjorda på träningsberoende och dess prevalens.  

 

Begreppet ortorexi 

År 2002 dyker begreppet Orthorexia Nervosa upp i läkartidningen. Nyman menar på att 

begreppet har vid så många tillfällen synts i media och att det behövs ett medicinskt 

perspektiv för begreppet. Professor Stephan Rössner, Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge, är av personerna som har kommenterat Nymans inlägg.   

”Min gissning är att ortorexin förblir en smal nisch för ett fåtal besatta. Bortsett från den 

lingvistiska yra termen må provocera misstänker jag att behovet av termen i framtida medicin 

är så begränsat att termen bara har akademiskt intresse. Där med menas ofta inget intresse 

alls.” (Nyman 2002, s. 423 f.)  

 

År 2004 är det Rössner som diskuterar begreppet i ett nytt inlägg i läkartidningen. Den här 

gången ges en presentation av Bratman och hur han myntade begreppet, och även Bratmans 

test visas. Innebörden och ökningen av Orthorexia Nervosa diskuteras. Rössner ställer sig 

kritiskt till det nya begreppet och hur vida det ska ses som en ny sjukdom. Han menar på att 

det inte finns någon ohälsosam mat och att det handlar mer om individen och dess förhållande 

till mat. (Rössner 2004, s. 2835) 

 

Även i Polen diskuteras begreppet och dess innebörd. Orthorexia- a new diagnosis? En artikel 

tar upp problematiken vilket medföljer när diagnos av en sjukdom saknas, samt frånvaro av 

tydliga klassificeringskriterier. Syftet med artikeln är att få en överblick kring det aktuella 

kunskapsläget om ortorexia och uppmärksamma de svårigheter som medföljer när man 

försöker klassificera den i en given sjukdomsgrupp, samt med försöket att fastställa 

klassificeringskriterierna. Författarna ställer sig lite frågande till varför ortorexi varken har 

diskuterats eller publicerats i någon medicinska litteraturen i Polen, när de polska medierna 

har uppmärksammat problematiken kring sjukdomen. Slutsatsen i studien visar på vikten av 

fortsatta epidemiologiska studier som visar omfattningen av sjukdomens problematik, dess 

förekomst och prägling. Detta för att på ett korrekt och säkert sätt kunna klassificera 
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Orthorexia Nervosa som en erkänd diagnos, med tillhörande diagnoskriterier. Genom en 

diagnos kan rätt hjälp erbjudas. (Janas-Kozik et al. 2012)   

 

Förekomst av kostfixering 

Den mesta delen av forskningen är genomförda bland läkarstuderande och studenter som 

utbildar sig inom kostvetenskap. (Bagci Bosi et al. 2007; Fidan et al. 2009)  

 

En av studierna från Turkiet bestod av 318 medicinstuderande och resultatet visade att hela 

45,5 % i studien hade en kostfixering. Inga skillnader mellan könen framgick. Det visade sig 

att studenterna ofta kontrollerade sin vikt, bytte ut lunchen mot frukt/sallad samt att innehållet 

i matprodukter var viktigt för inköpet, och även att de själva stod för dessa matinköp.  Det 

framgick också att de influerats av tv-program som handla om hälsosamma matvanor när de 

inhandlat deras varor. (Bagci Bosi et al. 2007) 

 

En annan studie med liknande (878 medicinstuderande) visade att prevalensen för 

kostfixering var 43.6%. Det framgick vidare att kunskap om kost, hälsa och sjukdom har en 

påverkan på kostfixering, ju mer kunskap desto större risk att utveckla en kostfixering. 

Personer som skattade högt på skalan EAT-40, ett instrument som avser att mäta andra 

ätstörningar, skattade sig även högt vad gällande kostfixering. Det framgick i denna studie att 

socioekonomiska skillnader inte hade någon betydelse för förekomsten av kostfixering. 

(Fridan et al. 2009) Till skillnad från Bagci Bosi et al. (2007) visades i denna studie att 

kostfixering var mer vanligt förekommande hos män än hos kvinnor och bland yngre 

personer. (Fidan et al. 2009) 

 

I studien av Donini et al. (2004) undersöktes prevalensen av kostfixering bland ett urval av 

befolkningen. Studien Genomfördes av La Sapienza, Institute of Food Science, Roms 

universitet, och bestod av 404 deltagare i olika åldrar, dock ingen under 16 år. Åldersgränsen 

sattes för att det ansågs viktigt för att försöka säkerställa att deltagarna gjorde sina egna 

kostval. Det framgick att medelåldern för personer med en kostfixering var 36 ± 17 år och att 

prevalensen var 6,9 %. Enligt den här studien har utbildningsbakgrund betydelse, vilket 

skiljer sig från studien av Fidan och kollegor (2009). De som hade en låg utbildningsbakgrund 

hade också en lägre tendens till att utveckla en kostfixering än de med högre utbildning. 

Resultat i studien visade även att personer med en kostfixering förtär mer hemmagjord 
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och/eller ekologiskt producerad mat i jämförelse med personer med ”hälsosamt” 

förhållningssätt till mat. Det framgick även att personer med kostfixering uppfattade 

konserverad mat som farlig, industriell mat som onaturlig och ekologisk mat som hälsosam. 

Dessa beskrivningar fanns även bland personer med ”hälsosamt” förhållningssätt till mat, 

dock inte i lika hög utsträckning. (Donini et al. 2004) 

 

Träningsberoende  

De flesta studier av träningsberoende är gjorda på löpare. En sådan studie från 2003 visar att 

dessa elitlöpare visade både fysiska och emotionella avvikelser när de inte fick utöva de 

träningspass som de hade planerat. De personer som ingick i den experimentella gruppen fick 

ofrivilligt avstå från ett träningspass, samtidigt som flera mätningar utfördes för att mäta deras 

fysiska och psykiska status. Resultatet visade att de fick förhöjd vilopuls, ilska, ökad 

spänning, trötthet, nedstämdhet och reducerad kraft. Deltagarna i kontrollgruppen visade inte 

några förändringar. (Aidman & Woollard 2003) Eftersom det inte finns något specifikt 

diagnostiskt verktyg för att kartlägga träningsberoende är prevalensen för träningsberoende 

okänd. (Bamber, Cockerill, Rodgers & Carroll 2003) Olika studier har dock uppskattat en 

sannolik prevalens via resultat från olika självskattningsskalor. 2008 utfördes en studie om 

träningsberoende av ett urval med personer med olika fysiska nivåer. 300 personer över 18 år 

som tränar på en träningsanläggning ingick i studien. Studiens syfte var att se hur vanligt det 

är med träningsberoende bland medlemmar på ett gym. Resultatet visade att 42 % (125 

personer) av de 300 visade tydliga tecken på att ha träningsberoende. De hade ett starkt behov 

att träna och fick abstinensbesvär när de inte tränade. De hade en stark tro på att deras tid i 

gymmet hade en korrelation till deras hälsa och hade väldigt svårt att kontrollera sin förmåga 

att minska antalet pass eller tid på träningen. (Lejoyeux, Avril, Richoux, Embouzza & Nivoli 

2008) Bland idrottsvetenskapsstudenter i Storbritannien klassificerandes 18 av 261 personer 

(6,9 %) till riskgruppen för träningsberoende, kontra 7 av 194 personer (3,6 %) i en 

kontrollgrupp som tränade regelbundet på gym. (Szabo & Griffiths 2007)  

 

Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis går det att utläsa i forskningen kring Orthorexia Nervosa att det bland 

annat råder en begreppsförvirring och även en önskan om en gemensam definition. (Nyman 
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2002, s. 423 f.) Det framkommer även en viss kritik mot att se Orthorexia Nervosa som en ny 

sjukdom. (Rössner 2004, s. 2835)  

 

Fler studier om kostfixering, dess omfattning och problematik efterfrågas. (Janas-Kozik et al. 

2012) Vidare har studier gjorda på läkarstudenter visat en prevalens av kostfixering på cirka 

45 %. (Bagci Bosi et al. 2007; Fidan et al. 2009) Studien där undersökningsgruppen inte 

bestod av läkarstudenter visade dock en prevalens på enbart 6,9 %. (Donini et al. 2004)  

 

Det råder ingen enighet gällande skillnader mellan könen, då studien av Bagci Bosi et al. 

(2007) inte visade någon skillnad mellan män och kvinnor, medan däremot studien av Fidan 

et al. (2009) visar på att det var mer vanligt förekommande hos män än hos kvinnor och bland 

yngre personer. Även huruvida utbildningsbakgrund och socioekonomiska skillnader har 

betydelse för förekomsten av kostfixering besvaras olika i studierna. Enligt Donini et al. 

(2004) har utbildningsbakgrund betydelse, då kostfixering är vanligare bland de som har en 

högre utbildning. Fidan et al. (2009) menar däremot att det inte har någon betydelse. 

 

Vad gällande forskningsläget om träningsberoende visar studierna på att de personer som 

lider av ett träningsberoende uppvisar abstinensbesvär vid utebliven träning. (Lejoyeux et al. 

2008) Mentala och fysiska besvär uppstår, till exempel förhöjd vilopuls, nedstämdhet och 

trötthet. (Aidman & Woollard 2003)    

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om ortorexi enligt studiens definition förekommer bland 

gymnasieelever i årskurs tre.  

Frågeställningar: 

- Uppvisar gymnasieeleverna en kostfixering enligt ORTO-15? 

- Uppvisar gymnasieeleverna ett träningsberoende enligt Exercise Dependence Scale-

21? 

- Uppvisar gymnasieeleverna ett ortorektiskt beteende enligt studiens definition, det vill 

säga en kombination av kostfixering och träningsberoende? 
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1.6 Hypotes 

Studier gjorda på läkarstudenter har visat en hög prevalens av kostfixering, cirka 45 % (Bagci 

Bosi et al. 2007; Fidan et al. 2009), medan studier på andra grupper dock har visat en låg 

prevalens på enbart 6,9 %. (Donini et al. 2004) Vår urvalsgrupp består av gymnasieelever 

med medelåldern 18 år, vilket innebär att deras eget val av kost och matinköp kan vara 

begränsat. I den här studien krävs det att de har ett osunt förhållningssätt till både kost och 

träning enligt ORTO-15 och Exercise Dependence Scale-21 för att benämnas ortorektiska. 

Med detta i bejakande är vår hypotes att ortorexi förekommer bland gymnasieelever men att 

prevalensen kommer att vara låg.  

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Studien var en kvantitativ undersökning med enkät som insamlingsmetod. För att nå ut till ett 

stort urval ansågs enkät vara den bästa metoden i studien. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 243)  

 

2.2 Urval 

Skolorna som medverkande i studien valdes utifrån Stockholms stads hemsida (2014), där en 

lista sammanställdes på alla gymnasieskolor, 96 stycken. Alla skolor fick en individuell siffra 

ifrån 1-96, och randomiseringsprogrammet Research Randomizer (Urbaniak & Plous 2013) 

användes för att få fram 10 skolor som sedan kontaktades. Totalt består studien av elever ifrån 

årskurs tre från åtta kommunala gymnasieskolor i Stockholms kommun. Maximalt två klasser 

per skola användes vid enkätstudien som kontaktpersonen på skolan valde ut. Ett krav för att 

få delta i studien var att eleven var född år 1996 eller tidigare. Enkäten består av två redan 

existerande test, som är utformade för personer 18 år eller äldre. I studien ingick totalt 226 

elever, varav 119 kvinnor och 107 män. Medelåldern på eleverna var 18,04 år.    

 

2.3 Enkätutformning 

I studien används definitionen av ortorexi där både kostfixering och träningsberoende ingår. 

Två existerande och validerade mätinstrument användes. Ett av testerna mäter fixeringen 
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kring kosten och strävan att äta nyttigt, ORTO-15. Det andra testet mäter träningsberoende, 

Exercise Dependence Scale-21. (Donini, Marsili, Graziani, Imbriale & Cannella 2005; 

Hausenblas & Symons Downs 2002) 

 

ORTO-15 
Testet är gjort av Donini et al. (2004) och används för att mäta förekomsten av Orthorexia 

Nervosa. ORTO-15 är utformat från ett ursprungs test av Bratman (1997). ORTO-15 består av 

femton frågor med fyra svarsalternativ och mäter hur ätbeteendet ser ut samt om personen har 

en överdriven fixering till att äta ”hälsosamt”. Svarsalternativen är utifrån en skala på ett till 

fyra. På frågorna 2-5-8-9 så räknas resultaten utifrån svaren Alltid= 4, Ofta= 3, Ibland= 2 och 

Aldrig= 1. På frågorna 3-4-6-7-10-11-12-14-15 så räknas resultaten utifrån Alltid= 1, Ofta= 2, 

Ibland= 3 och Aldrig= 4. På frågorna 1-13 så räknas resultaten utifrån Alltid= 2, Ofta= 4, 

Ibland= 3 och Aldrig= 1. När svarsalternativen sammanställs betyder en lägre siffra att 

personen har ett kostfixerat beteende och en högre siffra att personen har ett hälsosamt 

beteende. Totalt antal poäng på ORTO-15 är 60 poäng där 35 poäng eller lägre används i vår 

studie för att påvisa ett kostfixerat beteende. Gränsvärdet för klassificeringen i ORTO-15 kan 

även göras utifrån 40 eller 45 poäng. (Ramacciotti, Perrone, Coli, Burgalassi, Conversano, 

Massimetti & Dell’Osso 2011; Donini et al. 2005)  

 

Exercise Dependence Scale-21 
För att mäta indikationer på ett träningsberoende användes Exercise Dependence Scale-21, 

som är utvecklat av Hausenblas och Symons Downs (2002). Testet består av 21 frågor och 

besvaras genom en skattningsskala från 1 till 6, där 1= Aldrig och 6 = Alltid. Testet är skapat 

utifrån diagnostiseringsverktyget Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-IV 

(DSM IV) och kriterier för substansberoende. (American Psychiatric Association 2000) De 

sju kriterierna för substansberoende 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 (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). Efter att personen skattat 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 på de 21 frågorna, klassificeras 

de in i en av tre grupper utefter hur många av svaren som består av 6-5, 4-3 och 2-1. De tre 
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grupperna är; ”Träningsberoende”, ”Icke-träningsberoende men med vissa symtom” och 

”Icke-träningsberoende utan symtom.” För att klassificeras som Träningsberoende måste de 

svarat 5 eller 6 på tre eller fler av de sju kriterierna. Icke-träningsberoende men med vissa 

symtom, 3 eller 4, och kategorin icke-träningsberoende utan symtom är när de svarat 1 eller 2. 

(Hausenblas & Symons Downs 2002) 

 

2.4 Bortfall 

Totalt delades 234 enkäter ut till gymnasieelever i årskurs tre. Utav de 234 enkäterna var 226 

korrekt genomförda och användes i undersökningen. Det blir ett internt bortfall på totalt åtta 

enkäter (3 %). Tio skolor kontaktades initialt där två skolor tackade nej till att delta i studien. 

En skola tackade nej på grund av att rektorn inte fått sova mer än tre timmar per natt i 

samband med uppstarten av terminen, och hos den andra skolan var eleverna på praktik under 

hela studiens gång. Det resulterade i ett internt bortfall på 20 %.  

 

2.5 Procedur 

En överblick av forskningsläget skapades efter att tidigare forskning studerats. Utefter 

överblicken av forskningsläget ansågs valet att använda oss utav två redan existerande och 

validerade mätinstrument självklart. När den slutgiltiga versionen (se bilaga 3) av enkäten var 

klar utfördes en pilotundersökning på sex stycken gymnasieelever i årskurs tre för att se hur 

enkäten tolkades. Eleverna gav sedan synpunkter på enkäten som ökade vår förståelse av hur 

enkäten kunde uppfattas/missuppfattas. Radavståndet på enkäten justerades efter pilotstudien 

för att göra den mer tydlig och lättläst. Inga omformuleringar skedde då testerna är 

standardiserade.  

 

Skolor kontaktades via telefon efter en randomiserad lista. Mailkontakt skapades i vissa fall 

efter kontaktpersonens önskemål. Vid svar bokades en tid in då vi fick möta eleverna och dela 

ut enkäterna. Enkäterna delades ut i samband med lektionsstart och vi gav en muntlig 

presentation av studien och vad enkäten behandlade för område. Vi förklarade även att det var 

helt frivilligt att delta och att de är helt anonyma. Vi påminde även om att de fanns en fram- 

och baksida på enkäten. Detta för att minska eventuella bortfall.  Samtliga resultat 

sammanställdes för hand och i dataprogrammet Microsoft Excel. (Microsoft Corporation 

2010) 



 

 

14 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Användning av två existerande och validerade mätinstrument höjer validiteten och 

reliabiliteten i studien. Testerna har använts i tidigare forskning och undersöker det de avser 

att mäta. (Andersson 2006, s. 26) Genom det randomiserade urvalet av skolor ökar 

reabiliteten, då risk för att en specifik målgrupp ska överväga minskar. (Andersson 2006, s. 

126 f.) Däremot består enkäten av frågor som kan uppfattas som känsliga och därför kan 

ärligheten i svaren minska, trots anonymitet. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 247) 

 

2.7 Etiska ställningstaganden 

Studien har kontinuerligt utgått ifrån de fyra forskningsetiska principerna.  

1. Informationskravet, som innebär att eleverna ska få tydlig information om studien. 

2. Samtyckeskravet, som innebär att det är frivilligt att delta i studien och att eleven får när 

som helst avbryta utan att ge någon anledning/förklaring.  

3. Konfidentialitetskravet, som innebär att eleverna är anonyma och ingen ska kunna 

identifieras i studien. 

4. Nyttjandekravet, som innebär att datainsamlingen/resultaten endast används i till ändamålet 

det var avsedd att användas till. (Ejlertsson 2005, s. 29 f.)  

 

Enkäten består av frågor vilket kan uppfattas som känsliga och därför valdes årskurs tre elever 

i gymnasiet ut, då de har en ålder på minst 17. Eleverna fick information om att vi kunde 

hjälpa till med eventuella frågor under hela enkätundersökningens gång. 

 

3 Resultat 
Resultaten kommer att presenteras utifrån svaren från testerna ORTO-15 och Exercise 

Dependence Scale-21, samt ifrån studiens definition av ortorexi. Resultaten består av en 

population av 226 gymnasieelever, varav 119 kvinnor (53 %) och 107 män (47 %). 

Medelåldern= 18,04.  
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3.1 ORTO-15 

 
Figur 1- Resultat ifrån ORTO-15  

 

Figuren visar hur många utav de 226 gymnasieeleverna som enligt ORTO-15 testet uppvisar 

en kostfixering respektive ett hälsosamt beteende till kost. Gymnasieeleverna klassificeras in i 

gruppen med kostfixering om de har 35 poäng eller mindre. Testet har en totalsumma på 60 

poäng.  Figuren visar hur många av de med en kostfixering respektive de med ett hälsosamt 

beteende till kost består av kvinnor respektive män.  

 

Totalt visade 175 gymnasieelever (77 %) ett hälsosamt beteende till kost, och resterande 23 % 

av gymnasieeleverna klassificerades med en kostfixering.  

 

3.2 Excercise Dependance Scale-21 

Utifrån svaren av testet Exercise Dependence Scale-21 delades gymnasieeleverna in i en av 

tre olika kategorier. I den första kategorin är gymnasieeleverna som inte uppvisar symptom 

till träningsberoende. I den andra kategorin är de med ” icke träningsberoende men med vissa 

symtom”. I den tredje kategorin är de gymnasieeleverna som har ett träningsberoende.  Från 

de tre kategorierna presenteras totala antalet gymnasieelever och hur många av dessa som är 

män respektive kvinnor.  
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Tabell 1- Exercise Dependence Scale-21 resultat med könsindelning 

 

Icke träningsberoende 
utan symptom 

Icke träningsberoende 
men med vissa symptom Träningsberoende 

Man 30 72 4 
Kvinna 47 73 0 
Totalt 77 145 4 
 

I kategorin ”icke träningsberoende utan symtom” klassificerades 34 % av gymnasieeleverna. I 

kategorin ”icke träningsberoende men med vissa symtom” klassificerades 64 % av 

gymnasieeleverna. Resultaten visar att 2 % av gymnasieeleverna klassificerades i kategorin 

träningsberoende, samtliga var män. 

 

3.3 Resultat utifrån studiens definition av ortorexi 

För att klassificeras som ortorektiker enligt studiens definition krävs det att ingå i gruppen 

med kostfixering enligt ORTO-15, samt i kategorin träningsberoende enligt Exercise 

Dependence Scale-21. För att anses ha ett sunt förhållningssätt till både kost och träning 

enligt denna studie, krävs att gymnasieeleverna klassificerats in i gruppen med hälsosamt 

beteende enligt ORTO-15, samt kategorin ”icke träningsberoende” enligt Exercise 

Dependence Scale-21. 

 

Tabell 2 - Sammanställda kategorier 

Exercise Dependence Scale- 21 
ORTO-15  ORTO-15 
Hälsosamt beteende Kostfixering 

Icke träningsberoende utan symptom 69 (M:30 K:39) 8 (M:0 K:8) 
Icke träningsberoende men med vissa 
symptom 105 (M:69 K:36) 40 (M:6 K:34) 

Träningsberoende 1 (M:1 K:0) 3 (M:3 K:0) 
 

 

Av de 4 gymnasieeleverna som klassificerats med träningsberoende är det 75 % som även 

klassificerats med en kostfixering enligt ORTO-15. Enligt studiens definition och krav är det 

3 utav totalt 226 gymnasieelever, det vill säga 1,3 %, varav samtliga män, som har ortorexi. 

31 % av gymnasieeleverna, uppvisar inte någon tendens till kostfixering eller 

träningsberoende utifrån ORTO-15 och Exercise Dependence Scale-21. 
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Av de resterande 68 % (154 gymnasieelever), klassificeras de flesta (145 gymnasieelever) till 

”icke träningsberoende men med vissa symtom”. 46 % av de 145 gymnasieeleverna, har även 

klassificerats in i gruppen med ett hälsosamt beteende enligt ORTO-15. Resterande 18 % av 

gymnasieeleverna, klassificerades in i gruppen ”icke träningsberoende men med vissa 

symtom” och samtidigt klassificerats in i gruppen med en kostfixering enligt ORTO-15. 

 

4 % av gymnasieeleverna, 8 elever varav samtliga kvinnor, har klassificerats in i gruppen med 

kostfixering enligt ORTO-15, men som ”icke-träningsberoende utan symtom” enligt Exercise 

Dependence Scale- 21. En manlig gymnasieelev har klassificerats in i gruppen med hälsosamt 

beteende enligt ORTO-15, men med ett ”träningsberoende” enligt Exercise Dependence 

Scale-21. 

 

3.4 Sammanfattning  

Enligt resultaten från ORTO-15 har 23 % av gymnasieeleverna en kostfixering, medan den 

största delen av eleverna, 77 %, har ett hälsosamt beteende till kost.  

 

Resultaten för Exercise Dependence Scale-21 visar att 4 gymnasieelever, alla män, hamnar 

inom kategorin ”träningsberoende”, vilket motsvarar 2 % av studiens population. I kategorin 

”icke träningsberoende men med vissa symtom” är det totalt 64 % av gymnasieeleverna. 34 % 

av gymnasieeleverna klassificerades i kategorin ”icke-träningsberoende utan symtom”. 

 

När resultaten från ORTO-15 och Exercise Dependence Scale-21 sammanförs visar resultaten 

att 1,3 % gymnasieelever, alla män, har ortorexi. 31 % av gymnasieeleverna anses ha ett 

hälsosamt beteende enligt ORTO-15 samt är i kategorin ”icke-träningsberoende utan 

symtom” enligt Exercise Dependence Scale-21. 18 % av gymnasieeleverna, är i kategorin 

”icke träningsberoende men med vissa symtom”. De har även klassificerats in i gruppen med 

en kostfixering enligt ORTO-15. 

 

 

4. Diskussion och slutsats 
Syftet med studien var att undersöka om ortorexi enligt studiens definition förekommer bland 

gymnasieelever i årskurs tre. Studiens definition och krav är ”[…]tvångsmässig upptagenhet 
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vid rigida föreställningar om "naturlig" och hälsofrämjande föda, med åtföljande strikta 

kostvanor med många "förbud". Inriktning på extremt fettfattig kost är vanligt och en annan 

variant är att personen endast äter rå föda som härstammar enbart från växtriket. En fixering 

vid träning och låg kroppsvikt ingår ofta”. (Nationalencyklopedin 2014) Enligt studiens 

definition och krav är det tre män utav totalt 226 gymnasieelever i Stockholms kommun (1,3 

%) som har ett ortorektiskt beteende. Totalt är det fyra män som har ett träningsberoende och 

inga kvinnor.  

 

Uppvisar gymnasieeleverna en kostfixering enligt ORTO-15?  
Om enbart ORTO-15 använts i studien för att mäta kostfixering bland gymnasieeleverna visar 

resultatet något helt annat än när resultaten från de båda testen är sammanlagda. Studien av 

Fidan et al. (2009) visade på att det var mer vanligt förekommande med kostfixering hos män 

än hos kvinnor och bland yngre personer. Men när kosten och relationen till den är i fokus 

visar våra resultat att majoriteten består av kvinnor. Det är 35 % av kvinnorna (42 av 119) 

som har en kostfixering enligt ORTO-15 och endast 8 % av männen (9 av 107). Totalt för 

hela studien är det 51 elever (23 %) som har en ohälsosam relation kring kost och anses ha en 

kostfixering enligt ORTO-15. Det kan anses vara en hög andel när jämförelse med tidigare 

studien av Donini et al. (2004) visade en prevalens på enbart 6,9 %. 

 

I studien har vi använt gränsen 35 poäng eller lägre på ORTO-15. Andra gränser, 40, 45 

poäng eller lägre, har även använts av Donini et al. (2005). Om vår studie istället hade valt att 

använda en gräns på 40 poäng skulle resultaten ha ändrats drastiskt. Hela 47 % (107 elever) 

varav 39 män och 68 kvinnor hade då ansätts ha en kostfixering. Det är av intresse att ta upp 

de olika resultatuträkningarna för att tydliggöra vilka skillnader det leder till i resultaten. 

Eftersom Orthorexia Nervosa inte är en diagnos och det därmed inte finns diagnoskriterier att 

tillgå blir det väldigt svårt att mäta och få en klar bild över vad som ingår i beteendet. 

Ursprungsdefinitionen av Orthorexia Nervosa behandlar endast kosten och relationen kring 

den (Bratman & Knight 2004), där är inte träning en del av begreppet. Även de vetenskapliga 

studierna som är gjorda på Orthorexia Nervosa har arbetat utifrån ursprungsdefinitionen. På 

senare tid har media och andra aktörer, så som Nationalencyklopedin (2014), tagit in träning 

som en del av begreppet. Varför en ohälsosam relation till träning har blivit en del av 

begreppet är svårt att svara på. Det kan bero på att ortorexi är ett relativt nytt begrepp och mer 

forskning krävs för att skapa en större kunskapsbild av området. (Janas-Kozik et al. 2012)  
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Skapas innebörden av ortorexi av samhällets normer och ideal?  Det pågår en diskussion om 

ortorexi ska ses som en diagnos eller inte. (Nyman 2002, s. 423 f.; Rössner 2004, s. 2835)  

Kan det vara en form av ätstörning eller finns det egentligen inget sjukt i viljan av att äta 

hälsosamt? Den begreppsförvirringen som råder kan anses som normal, när ett nytt fenomen 

uppstår skapas alltid en förvirring. Det kan jämföras vid när bulimi var ett nytt begrepp, innan 

det blev en erkänd diagnos krävdes mycket forskning. En viss form av forskningsprocedur 

måste genomföras innan det kan bli en erkänd diagnos. Ortorexi kan antigen ses som en ny 

ätstörning som är på väg att genomgå denna forskningsprocedur för att senare kunna erkännas 

som en diagnos, eller som ett fenomen vilket samhället har skapat och lagt innebörd i och att 

det inte ska ses som någon ny sjukdom. (Rössner 2004, s. 2835)  

   

Uppvisar gymnasieeleverna ett träningsberoende enligt Exercise Dependence Scale-21?  

Resultaten från Exercise Dependence Scale-21 visar en prevalens på 2 % (4 män) som visade 

tydliga tecken på ett träningsberoende. Tidigare studie har visat en prevalens på 6,9 %, men 

det har varit bland idrottsvetenskapsstudenter. (Szabo & Griffiths 2007) Eftersom vår studie 

har en population med elever med olika slags bakgrund och utbildning, samt att de är yngre, 

kan det vara en möjlig orsak till att vi har en lägre prevalens. Att det inte finns några 

kvinnliga elever som har ett träningsberoende är lite förvånande, eftersom vi har en känsla av 

att det har blivit vanligare bland kvinnor och träna mer och hårdare. Däremot är det många 

som har tendenser till ett träningsberoende, då de klassificerats i kategorin ”icke 

träningsberoende men med vissa symtom”. Hela 64 % av eleverna är i denna ”mellangrupp”, 

och det är en relativt jämn könsfördelning (67 % av männen och 62 % av kvinnorna). Det kan 

som en varningssignal att klassificeras i den gruppen då det finns en risk att elever som visar 

tendenser till att utveckla ett träningsberoende senare utvecklar ett fullt beroende. Genom att 

använda oss utav Exercise Dependence Scale-21 fick vi fram viktiga och intressanta resultat. 

Som lärare i Idrott och hälsa är det viktigt att vara medveten, samt kunna tyda och tolka 

signaler från de med ett ohälsosamt beteende kring träning och kost. Det var fler än väntat 

som hamna i ”mellankategorin”. Många elever är på ”gränsen” till att skapa ett beroende. De 

eleverna behöver förebilder med goda kunskaper och ett sunt förhållningssätt till träning. 

Lärare i Idrott och hälsa har framförallt en viktig roll till att skapa en miljö där förhållandet 

till kost och träning är sund. Samhällets ideal och normer måste diskuteras och ifrågasättas, 

där hälsa hamnar i fokus och inte utseende. 34 % av eleverna i studien hamnar i kategorin 



 

 

20 

”icke-träningsberoende utan symtom” (39 % av kvinnorna och 28 % av männen). I denna 

kategori finns både de som har en sund relation till träningen och de som är inaktiva. 

 

Uppvisar gymnasieeleverna ett ortorektisk beteende enligt studiens definition? 

När resultaten av de båda testerna är sammanställda visar det att endast 31 % av 

gymnasieeleverna (30 män och 39 kvinnor) har ett hälsosamt förhållningssätt till kost och 

träning. Det anser vi är en låg siffra och det är skrämmande att det är hela 64 % (75 män och 

70 kvinnor) som klassificerade i gruppen ”icke träningsberoende men med vissa symtom”, 

och därmed ligger på ”gränsen” till att skapa ett ohälsosamt beteende. Man ska också notera 

att denna knappa tredjedel av populationen som benämns som med hälsosamt förhållningssätt 

eftersom de inte har några fixeringssymptom även inkluderar de som inte bryr sig, och därför 

riskerar att vara på sidan av spektrat genom äta dålig mat och vara inaktiva.  

 

40 gymnasieelever (6 män och 34 kvinnor) har både symtom till träningsberoende och även 

en kostfixering enligt ORTO-15 (35 poäng eller lägre). Resultaten visar att det är en fler 

kvinnor som har en osund relation till kosten (42 kvinnor och 9 män). Tidigare forskning visar 

på resultat där det inte råder någon skillnad mellan könen (Bagci Bosi et al 2007), men även 

forskning som visar på att det är vanligare bland män. (Fidan et al. 2009) Att det är fler 

kvinnor i vår studie som har ett osunt förhållningssätt till kosten kan förklaras av många 

eventuella orsaker, vilket vi endast kan spekulera kring. En förklaringsmodell kan vara de 

ideal som råder i samhället. (Sandberg 2004) Via sociala medier, dags- och kvällstidningar 

förmedlas budskap och råd för att uppnå den ”perfekta” kroppen samt ett överflöd av diverse 

dieter. Vi har en känsla av att kvinnokroppen gestaltas av en smal kropp. Kan det eventuellt 

vara en del av förklaringen till att det är en övervägande del kvinnor i vår studie som har en 

kostfixering enligt ORTO-15? Kan det även vara en del av förklaringen till att det endast är 

män i studien som har ett träningsberoende? Då mäns kroppar gärna gestaltas i media som 

vältränade och muskulösa. (ibid) I gruppen av de som har klassificerats tendenser till ett 

träningsberoende så var könsfördelningen relativt lika. Det visar även att många kvinnor i 

studien tränar mycket. I och med att det bara är män i studien som har ett träningsberoende är 

det endast män som enligt studiens definition och krav som klassificeras in i gruppen med ett 

ortorektiskt beteende.   
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4.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss utav ORTO-15 och Exercise Dependence Scale-21 för att mäta 

kostfixering och träningsberoende. Det föll sig naturligt att använda existerande validerande 

mätinstrument då vi saknar kunskaperna till att utforma liknande tester, en egenutformad 

enkät var därför inte ett alternativ i denna studie. 

 

Efter en överblick av olika vetenskapliga artiklar kring Orthorexia Nervosa så ansågs det att 

ORTO-15 var det bästa alternativet för att mäta kostfixering i vår studie. En anledning var att 

det var 15 frågor i testet vilket underlättade då gymnasieeleverna i studien även skulle en 

utföra ett till test (Exercise Dependance Scale-21). Vi valde att utgå ifrån 35 poäng eller lägre 

gränsen, då studien av Donini et al. (2005) visade att det hade en högre specificitet än de 

andra gränserna (40/45), och en högre specificitet är att föredra vid diagnostisering. En gräns 

på 35 poäng har 94.2 % specificitet, 40 har 75,8 % och 45 har 31,7 %. Effektiviteten av testet 

är även högre vid en gränssättning på 35 poäng och sjunker med en högre poänggräns. 

(Donini et al. 2005; Hausenblas & Symons Downs 2002)  

 

Vi valde att använda oss utav Exercise Dependence Scale-21 för att på så sätt få med 

gymnasieelevernas träningsrelation. Exercise Dependence Scale-21 är testet vilket vi 

uppfattar som mest använt för att mäta ett träningsberoeende, samt att det har använts i 

vetenskapliga studier kring detta område. Genom att ”slå ihop” dessa två test anser vi att 

relationen kring kost och träning tas i bejakande och på så sätt kan svara på syftet. Detta gav 

oss en större kunskapsbild än om bara ORTO-15 skulle ha använts. Studiens definition går i 

linje med medias syn på ortorexi, detta var också en orsak till att använda oss utav de båda 

testerna. Genom att utgå från den nyare definitionen av ortorexi (Nationalencyklopedin 2014) 

och därmed användandet av Exercise Dependece Scale-21, kunde vi se om det fans någon 

möjlig koppling mellan träningsberoeende och kostfixering. De båda testerna är inte optimalt 

utformade för gymnasieelever, vilket kan leda till att vissa utav gymnasieeleverna uppfattade 

frågorna som ”svåra”. Det kan i sin tur leda till att enkäterna inte ifylldes på ett korrekt sätt. 

Frågorna i testet är utformade så de kan uppfattas som känsliga, vilket också kan leda till en 

felaktig ifyllnad av enkäten. Alla dessa faktorer kan ha påverkat studiens resultat.  

 

Intervju hade varit intressant för att få en djupare förståelse kring ortorexi och dess effekter på 

individen. Tyvärr fanns inte tiden till att utföra intervjuer som komplettering till vår studie.  
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Det randomiserande urvalet bidrar till att få en överblick inom Stockholms kommun. Dock är 

studies resultat från ett urval av 226 gymnasieelever, vilket gör att resultaten inte går att 

generalisera. Det hade varit av intresse att utföra samma typ av studie på gymnasieskolor med 

idrottsinriktningar, för att se eventuella skillnader.  

 

4.2 Slutsats och förslag på fortsatt forskning 

Studiens hypotes, att ortorexi förekommer men i låg grad, verkar vara giltig då det var tre 

stycken manliga gymnasieelever (1,3 %) som hade ortorexi enligt studiens definition. Enligt 

ORTO-15 testet var det 51 gymnasielever (23 %) som hade en kostfixering. Fyra 

gymnasieeleverna (2 %), alla män, hade ett träningsberoende enligt Excercise Dependence 

Scale-21 och 145 gymnasieelever (64 %) visade tendenser till träningsberoende.  

 

Vi anser att mer forsknings behövs inom ortorexi. Vi skulle gärna se en studie inriktad mot 

yngre tonåringar för att se hur pass tidigt negativa föreställningar kring kost och träning 

förekommer. Det känns viktigt för att aktivt kunna i ett tidigt skedde kunna motarbeta 

negativa tendenser som lärare i Idrott och hälsa. 
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Bilaga 1- Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka om ortorexi enligt 

studiens definition förekommer bland gymnasieelever i årskurs tre.  

Frågeställningar: 

- Uppvisar gymnasieeleverna en kostfixering enligt ORTO-15? 

- Uppvisar gymnasieeleverna ett träningsberoende enligt Exercise Dependence Scale-

21? 

- Uppvisar gymnasieeleverna ett ortorektiskt beteende enligt studiens definition? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Ortorexi, Ortorexia nervosa, UNS, UNS symptom, UNS symptomer, UNS risker, UNS effekter,  
Eating disorder, Eating disorders, Träningsberoende, Ätstörningar, EDNOS, EDNOS risks, 
EDNOS symptoms, EDNOS effects, Bratman, Orthorexia, Orthorexia nervosa, ORTHO-15, 
Exercise dependence test-21, Exercise dependence, Exercise addiction, ORTHO-15 

 
Var har du sökt? 
Gih bibliotekskatalog 
Libris.kb 
Artikeldatabaser: Pubmed, Goggle Scholar, Discovery 
Google 
Nationalencyklopedin 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Discovey: Othorexia Nervosa, Exercise dependence, Exercise addiction 
Google scholar: Orthorexia, Ortorexia nervosa 
 
 
Kommentarer 
Vi hittade snabbt bra och relevanta artiklar till vår studie. Mycket hjälp fick vi av 
referenslistor ifrån de studierna för att hitta relevant information och referenser vi kunde 
använda oss av.  

 

 

 



 

Bilaga 2- Missivbrev 

 

 
 

Gymnastik och Idrottshögskolan  

 

 

Elevers syn på träning och kost 
 

Vi är två studenter från GIH som studerar femte året på lärarprogrammet och skriver ett 

examensarbete tillsammans. Genom den här enkätundersökningen vill vi ta reda på hur er syn 

på träning och kost ser ut. Enkätundersökningen är frivillig och kan när som helst avbrytas 

utan negativa följder. Deltagande i undersökningen sker anonymt inom Stockholms kommun.   

 

Vi är tacksamma över din medverkan i vår undersökning. Om ni har frågor angående enkäten 

eller undersökningen är ni välkomna att kontakta oss. 

 

 

Melina Herrey  melinaherrey@yahoo.com        

Michaela Henriksson gihmichaela@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3- Enkät 

 

Nedan	  följer	  21	  frågor	  som	  handlar	  om	  dina	  träningsvanor.	  
Kryssa	  i	  det	  svarsalternativ	  som	  du	  tycker	  passar	  bäst	  in	  på	  dig.	  	  
 

 

	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	  

	  
Aldrig	  

	   	   	   	  
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	  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	   ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 
 

 

 

 



 

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

 

	  
Aldrig	   Ibland	   Ofta	   Alltid	  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.	  I	  dagsläget,	  är	  du	  ensam	  när	  du	  äter	  dina	  
måltider?	   ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 
 

	  
Nedan	  följer	  2	  övriga	  frågor	  

	  
Man	   Kvinna	   Annat	  

1.	  Kön	   ☐	   ☐	   ☐	  
	  2.	  Din	  ålder____________	  
 

 


