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och träning, varit bidragande incitament till valet av examensarbete: Orthorexia Nervosa 

samt träningsberoende. ON och EA är två relativt vida och samhällsaktuella områden 

där även mer vetenskaplig kunskap tycks behövas.  Jag vill tillägna ett stort tack till min 
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återkoppling samt kloka råd under hela arbetsprocessen.  
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ABSTRAKT 
 
Bakgrund: 1997 introducerade den amerikanske läkaren och psykologen Steven 

Bratman Orthorexia Nervosa (ON), vilket är en relativt ny form av ätstörningsbeteende 

som kretsar kring en ohälsosam fixering kring hälsosam mat och naturlig föda. 

Sedermera har  ON övergått till att gestaltas som ett fenomen istället för ett begrepp, där 

träningsberoende (EA) kommit att utgöra ett påtagligt segment i fundamentet och 

definitionen av Orthorexia Nervosa. Syfte: Undersöka prevalens, ålders- respektive 

könsskillnader samt korrelationen mellan ON och EA hos deltagare som frekvent tränar 

på gym. Metod: Kvantitativ tvärsnittsundersökningen. En enkät, med EAI & ORTHO-

15 som tillhörande mätinstrument, användes i studiedesignen. Datainsamlingen ägde 

rum hos tre separata gym vid fem tillfällen under en veckas tid. Totalt medverkade 112 

deltagare i studien: 49 män (44 %) och 63 kvinnor (56 %) i åldrarna 18 -  79 år. 

Resultat: Åtta deltagare (7 %) låg inom riskzonerna för EA samtidigt som 44 (39 %) 

deltagare låg inom riskzonen för ON. Ålder spelar en påtaglig faktor gällande 

förhållningssättet till kosten, då det förekommer skillnader mellan olika åldersgrupper: 

gruppen Under 30 år visar i synnerhet högre andelar för ON (p= 0.005). Det råder en 

negativ korrelation (– 34 %) mellan mätinstrumenten EAI och ORTHO-15, vilket 

symboliserar ett destruktivt attribut gällande hälsan. Konklusion: Föreliggande studie 

ligger i linje med tidigare forskningsresultat inom samma område; det tycks finnas ett 

samband mellan mätinstrument gällande förhållningssättet till kosten och träningen, 

vilket mynnar ut i en ohälsosam strävan efter en perfekt hälsa.   

 

 

Nyckelord 
Orthorexia Nervosa, ORTHO-15, träningsberoende, Exercise addiction inventory, 

hälsa, gym 

 
 
 
 
 
 



  
 

v 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
ABSTRAKT      iv 

1. INLEDNING     2 

2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR    4 

2.1 Disposition      4 

3. BAKGRUND     5 

3.1 Gymkulturen     5 

3.2 Orthorexia Nervosa     6 

3.3 Träningsberoende    8 

3.4 ORTHO-15 & EAI    9 

3.5 Teoretisk utgångspunkt    10 

3.6 Problemprecisering    12 

4. METOD      13 

4.1 Studiedesign & deltagare    13 

4.2 Procedur     13 

4.3 Mätinstrument    13 

4.4 Etiska överväganden    14 

4.5 Statistisk analys    15 

4.6 Validitet och Reliabilitet    16 

5. RESULTAT     18 

5.1 Demografiskt resultat    18  

5.2 Prevalens EA & ON    19 

5.3 Köns- & ålderskillnader    21 

5.4 Samband mellan ON & EA    24 

6. DISKUSSION     25 

6.1 Resultatdiskussion    24 

6.2 Metoddiskussion    28 

6.3 Framtida forskning    30 

7. KONKLUSION     31 

KÄLLFÖRTECKNING     32 

APPENDIX 1 - Informationsbrev     I 

APEENDIX 2 - Enkät     II



  
 

2 
 

1. INLEDNING 

Det är sedan länge känt, likaså vetenskapligt belagt, att träning och nyttig mat är 

förankrat med positiva effekter för hälsan och skönjandet av det allmänna levernet. 

Statens Folkhälsoinstitutet (2015) betonar hälsosamma levnadsvanor, som inkluderar 

såväl nyttig mat och regelbundna motionssvanor, förenat med en sund hälsa och ett 

friskt välmående. Goda kost- och motionssvanor bidrar likaledes till ett positivt 

inflytande på den fysiska hälsan och välbefinnandet, i bemärkelsen att minska risken för 

folkhälsosjukdomar (Malmborg et al, 2016).  

 

I dagens samhälle är stillasittande och ett voluminöst intag av kalorier två etablerade 

upphovsfaktorer till olika hälsorelaterade åkommor: hjärt- kärlsjukdomar, fetma, cancer 

samt psykisk ohälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2015). Utifrån ett spegelvänt perspektiv i 

sammanhanget, beskriver Malmborg et al (2016) överdrivna träningsvanor och ett 

alltför restriktivt fokus på kosten som påtagliga segment vilket kan bidraga till negativa 

effekter på hälsan, i termer av överträningssyndrom och ätstörningar.  

 

Inom kontexten apropå ätstörningar, myntades en ny terminologi inom detta område av 

den amerikanske läkaren och pyskologen Steven Bratman 1997: Orthorexia Nervosa 

(ON)(Bratman & Knight, 2000).  I dagsläget är ON  ett etablerat och uppmärksammat 

studium på internationell nivå, där flera versioner ¨orexias¨ sedermera tillkommit i 

former av ¨Bigorexia¨ och ¨Fitorexia ¨ (Bratman, 2017). En svenska massmedial version 

av ON inriktar sig på en särpräglad benämning; överdrivna träningsvanor, i termer av 

träningsberoende (EA), utgör ett påtagligt segment kring fundamentet i beskrivningen 

av fenomenet ON (Lin & Grigorenko, 2014). Håman et al (2016) betonar överdrivna 

träningsvanor som en del av definitionen av ON när det gäller jakten på en vältränad 

kropp och det hälsosamma kroppsidealet.   

 

I dagsläget har många individer ett gymmedlemskap (Andreasson & Johansson, 2014) 

och nyttjar gymmet som en arena till att idka träning och fysisk aktivitet, oavsett 

beträffande fitness, wellness, prestation eller stärka hälsa i allmän bemärkelse (Chiu et 

al, 2010). Tidigare forskning har påvisat att individer som utför olika fysiska aktiviteter 

regelbundet och intensivt, inom såväl gym eller liknande fitness faciliteter,  ligger inom 
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en större riskzon för att utveckla ätstörningar, däribland ON (Bóna et al, 2019; Rudolph, 

2017).  

 

Utifrån ett idrottsvetenskapligt forskningsperspektiv, har den här studien valt att 

orientera sig inom ramarna för ON och träningsberoende (förkortat EA: Exercise 

Addiction), vilket på angivet sätt hoppas kunna utvidga det vetenskapliga underlaget i 

kontexten mellan EA och ON hos deltagare som regelbundet tränar på gym; för att på 

långsikt förhindra psykisk ohälsa relaterat till kost och träning. Anledningen kretsar 

kring de rådande kunskapsluckor som tycks finnas gällande överdrivna träningsvanor, 

överdrivet hälsosamma kostvanor samt överlappningen däremellan, vilket mynnar ut i 

termer av en ohälsosam hälsofixering som centralutgångspunkt. 
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2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studiens primära syfte var att utöka det vetenskapliga underlaget kring EA och ON, 

samt kontexten mellan dessa två attribut, hos vuxna deltagare som regelbundet tränar på 

gym. Frågeställningarna för undersökningen formulerades till: 

  

• Hur ser förekomsten av EA och ON hos män och kvinnor som tränar på gym? 

• Finns det några skillnader gällande förhållningssättet till EA och ON baserat på 

kön samt olika åldersgrupper?  

• Finns det ett samband mellan graden av EA samt ON? 

 

2.1 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad enligt direktiv för en statistisk undersökning (Ejlertsson, 

2012); inledningsvis behandlas de riktlinjer vilket uppsatsen valt att basera sin 

teoretiska bakgrund på. Avsnittet presenterar en litteraturgenomgång av anammad 

vetenskaplig teori kring begreppen ON och EA, samt hur dessa överlappande attribut 

gestaltas idag. I nästkommande del belyses de metodologiska principer som verkställts: 

valet av studiedesign, urval, procedur, etiska principer, statistisk analys samt validitet 

och reliabilitet. Därefter följer resultatavsnittet, vilket presenterar de resultat som 

studien erhållit med verifiering av relevant data med illustrativa figurer och tabeller. I 

diskussionen analyseras resultatet, metoden samt den statistiska analysen, baserat på 

studiens syfte och frågeställning, i relation till de centraliserade teorier uppsatsen tagit 

upp tidigare. Avslutningsvis presenteras en konklusion utifrån det erhållna resultatet 

från den här studien. 
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3. BAKGRUND 

3.1 Gymkulturen 

¨Organiserad träning bara ökar. Och gymkedjorna växer så det knakar¨ (Olsson, 2013). 

¨Allt fler unga i länet tränar på gym i dag, och flera av gymmen har sänkt 

åldersgränserna för att styrketräna¨ (Sundström, 2015). 

 

I dagsläget synliggörs en samhällelig trend i Sverige; träning på gym ökar i populäritet  

(Olsson, 2013) samt antalet unga individer väljer gymmet före andra organiserade 

idrotter (Sundström, 2015). Trots att både privata- och  branschorganiserade gym växer 

i antal, visar statistisk från Folkhälsomyndigheten inga förbättringar gällande folkhälsan 

i Sverige, i bemärkelsen minskade folkhälsosjukdomar (Olsson, 2013). I termer av 

folkhälsosjukdomar i allmänhet, och psykisk ohälsa i synnerhet,  föreligger  det en 

pågående samhällsdebatt (Andreasson & Johansson, 2014) gällande normer, 

kroppsideal och utseende inom gymkulturen. Attribut som kan skapa krav, 

förväntningar och inte minst press för den gemene individen till att passa in och känna 

sig tillräcklig (Andreasson & Johansson, 2014).  

 

I relation till att allt fler individer, i synnerhet unga (Sundström, 2015), i allmänhet 

väljer gymmet före andra organiserade lagidrotter, synliggörs en utvecklingsinriktning, 

där detta forum fyller en funktion för den gemene individen att framstå som hälsosam, i 

bemärkelsen att uppvisa ett vältränat kroppsideal (Andreasson & Johansson, 2014). 

Emellertid är omfattningen av detta fenomen i dagsläget otillräckligt verifierat och 

undersökt.  Andreasson & Johansson (2014) beskriver samtidens gymkultur fylld till 

bredden gällande den normativa och stereotypa kroppen, som genom samhällets porer 

varit med och influerat människors syn och strävan efter det perfekta kroppsidealet. Det 

samtida samhällskonstruerade kroppsidealet kan utifrån ett hälsoperspektiv stigmatisera 

till en form av hälsofixering, i bemärkelsen ON och EA, vilket kan leda till ett skadligt 

beteendemönster i jakten på den perfekta hälsan och rätta hälsoidealet (Bóna et al, 

2019). Det behövs dock ett större vetenskapligt underlag för att styrka detta fenomen. 
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3.2 Orthorexia Nervosa   

Ortorexi är ett relativt svårtolkat studium, vilket per dagens datum är ett framväxande 

samhälleligt fenomen (Håman et al, 2016). Innebörden av ON kan tolkas och analyseras 

utifrån varierande angreppssätt och infallsvinklar, vilket gör definitionen svår att 

verifiera (Håman et al, 2016). Den ursprungliga och internationella innebörden av 

begreppet ON präglas av en ohälsosam fixering kring att äta hälsosam mat (Bratman & 

Knight, 2000). Nationalencyklopedin (2019) beskriver ON på följande sätt: 

 

”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.”  

 

Orthorexia Nervosa (ON), i folkmun även känt under benämningen Ortorexi, är ett 

patologiskt tillstånd, karakteriserat av en överdriven och ohälsosam fixering kring att 

äta hälsosam mat (Malmborg et al, 2016). Ordet Ortorexi har anor från grekisk jargong; 

termen innerhar förledet ¨ortho¨ (korrekt, rak, rätt) samt efterledet ¨orexia¨ (aptit, 

längtan från verbet oregomai längta, åtrå)(Bratman & Knight, 2000). Tillsammans med 

¨nervosa¨ (fixering eller besatthet) kan innebörden interpreteras till ¨den sjukliga 

strävan efter det rätta¨, vilket mynnar ut i en tvångsmässigupptagenhet gällande 

hälsosam mat och ¨naturlig¨ föda, med strikta restriktioner och ett extrem fattigt 

kostintag (Bratman & Knight. 2000).  

 

Sammansättningen av ordet ON följer samma strukturer som de redan befintliga och 

väletablerade ätstörningarna Anorexia Nervosa (AN) och Bulimia Nervosa (BN). Till 

skillnad från AN och BN, som i dagsläget är allmänt erkända ätstörningar, klassificeras 

ON som en ätstörning inom ramarna för kategorin Ätstörning UNS (Utan Närmare 

Specifikation)(Musolino et al, 2015; Orbele et al, 2016). Skälet är att ON inte uppfyller 

alla kriterier som är fastställda för en sann ätstörning, i enlighet med framtagna riktlinjer 

från Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV-TR (DSM-V-

TR)(American Phschiatric Association, 2000).  DSM-IV-TR är en sammanställd 

manual inom psykiatrin vilket tillämpar psykiatriska tillstånd för internationella 
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standarddiagnoser och sjukdomar (Bóna et al, 2019). Kategorin Ätstörning UNS är i 

dagsläget den vanligaste formen av ätstörningar (Musolino et al, 2015). Den främsta 

skillnaden mellan AN och ON kan beskrivas enligt: anorektikern har en avsiktlig 

strävan gå ner i vikt genom självsvält och undernäring, samtidigt som ortorektikern 

agerar utifrån att äta så naturligt och hälsosamt så möjligt (Musolino et al, 2015; Orbele 

et al, 2016). Med andra ord, anorektikern tittar på kvantiteten i maten samtidigt som 

ortorektikern utgår från kvalitén i maten.  

 

För en individ som lider av ON, präglas dennes vardag av att ägna större delen av sin tid 

åt hälsosam kost (Musolino et al, 2015). Karaktäristiska egenskaper för ortorektikern är 

en stark självdisciplin samt en inre tro på att en ¨perfekt¨ kosthållning bidrar till ökade 

känslor av ¨renhet¨. ON kretsar kring en eskalering där individen spenderar mer och mer 

tid kring att planera och konsumera hälsomsam mat (Håman et al 2016; Orbele et al, 

2016). Resultatet visar sig i termer av ett maniskt förhällningsätt; exkludering av olika 

livsmedel, fokusering på enbart kvalitén (ej kvantiteten) på maten, en reducering av 

livskvalitén samt ett svart/vitt förhållningsätt till kosten i bemärkelsen att kategorisera 

olika livsmedel som ¨farliga¨ eller ¨hälsosamma¨ (Malmborg et al, 2016).  Om kvalitén 

på maten inte uppfyller vissa kriterier eller attribut, kan känslor av skuld och skam 

infinnas; individen är hellre beredd att svälta sig själv istället för att äta något onyttigt 

för att undvika mental oro och ånger senare (Lin & Grigorenko 2014; Bratman, 2017).  

 

Detta patologiska beteende gestaltas ibland som den ¨hälsosamma anorexian¨ 

(Musolino et al, 2015). Enligt Bratman (2017) betonas beteendet av en stark 

självdisciplin kring att äta en ren, naturlig och hälsosam kost. Likaledes karakteriseras 

beteendet av en fixering och en toleransutveckling som ideligen måste tillfredsställas för 

att individen ska uppnå harmoni, balans och kontroll (Musolino et al, 2015). Uppfyller 

inte individen kriterierna inom referensramarna för hälsosam mat, skapas en obalans 

vilket kan medföra att ett beroende succesivt utvecklas (Bratman, 2017). Detta medför 

att ¨dosen¨ av äta hälsosam mat ständigt måste ökas för att uppnå önskvärd effekt och 

balans. Förutom emotionella och psykiska besvär som kan uppstå, finns risker för att 

individens socialisering inskränkes, i bemärkelsen att personen ifråga är hellre beredd 

att avstå från sociala sammahang för att undvika situationer där ohälsosam mat kan 

tänkas förekomma, och på så sätt förhindra skuldkänslor och skam senare (Bratman, 

2017). Förutom undernäring och viktminskning, kan även social isolering uppstå som 
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en konsekvens till följd av individens maniska eskalering till strikta och rigida matvanor 

(Bratman 2017).    

 

3.3 Träningsberoende  

Med hänsyn till vilken vetenskaplig disciplin ämnet anammas utifrån,  råder det 

oskiljaktigheter och delade uppfattningar kring hur termen EA kan definieras. Med 

riktlinjer från DSM-IV-TR (Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders) har 

Hausenblas & Downs (2002) preciserat EA som ett flerdimensionellt maladaptivt 

träningsbeteende. Nationalencyklopedin (2019) uttrycker träningsberoende på följande 

sätt: 

   

¨Träningsberoende innebär att man är helt fixerad vid fysisk träning. Man tänker hela 

tiden på träning och lägger ner massor av tid på att springa, gå på gym med mera. 

Träningen går före allt annat, och man blir arg eller får ångest om man missar ett 

träningspass. En del tränar även när de är sjuka och missköter sitt arbete eller sina 

studier för att hinna träna. Många lägger upp träningsprogram och matplaner som är 

anpassade för en elitidrottare¨ 

 

Sedan 1970-talet har begreppen träningsberoende, träningsfixering och 

träningsnarkomani blivit vedertagna uttryck inom olika idrottssammanhang (Håman et 

al, 2016). Potentiella risker för besatthet har likaledes blivit påtagliga attribut inom 

träning och diverse sportrelaterade aktiviteter (Rudolph, 2017). Sedan dess har ett flertal 

åskilliga studier försökt klarlägga träningsfrekvens, beteendefaktorer samt 

psykologiska- och fysiologiska attribut såsom tvångsymtom och toleranser hos individer 

som tränar intensivt och regelbundet (Hausenblas & Downs, 2002).  EA är numera den 

allmänt accepterade  terminologin för beroende och besatthet inom träning- och 

sportrelaterade aktiviteter. Hos en individ som lider av träningsberoende kretsar 

vardagen uteslutande om att prioritera och fokusera på sin träning (Rudolph, 2017).   

 

Med moduleringar från DSM-IV-TR, betonar Hausenblas & Downs (2002) sju kritiska 

fundament i sina beskrivningar för vad som utmärker EA. Tolerans handlar om ett 

behov av ökad mängd träning för att uppnå en ökad känsla av effekt. Abstinens innebär 

att i frånvaro av träning upplevs negativa effekter såsom ångest, irritabilitet, rastlöshet 

och sömnproblem. Kontroll handlar om att individen inte klarar av att reducera 
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träningsnivån eller sluta träna under en viss period. Tid kretsar kring att större delen av 

vardagen spenderas åt engagera, föreberedda och återhämta sig från träningen. 

Konflikter handlar om att det sociala sammanhanget inom såväl yrke-, familj- och fritid 

försummas. Avsikt innebär att träningen utförs ofta i större mängder än vad som 

ursprungligen var planerat. Fortgång kretsar kring att individen fortsätter träna trots 

denne vet att aktiviteten skapar eller förvärrar fysiska, psykiska eller interpersonella 

problem. Individen tappar kontroll över sina träningsvanor som indirekt kan leda till 

negativa konsekvenser för  hälsan gällande det sociala men också det fysiska 

välbefinnandet (Hausenblas & Downs, 2002; Rudolph, 2017).  

 

Beroendet gestaltas genom att träningen, i bemärkelsen överdrivna ordalag, dominerar 

individens liv på bekostnad av dennes vardag, sociala sammanhang och familjeliv. 

Rudolph (2017) beskriver indikationerna för EA i termer av individuella 

fixeringstoleranser, sociala konflikter samt psykiska symptom såsom humörsvägningar 

och depression.  Teorier av Rudolph (2017) ligger i linje med Hausenblas & Downs 

(2002) konceptualisering gällande de diagnostiserade kriterierna för ämnet; EA 

inkluderar en signifikant ökning av träningsvolymen, individen förnekar negativa 

fysiska- och psykiska konsekvenser till följd av den rigorösa träningen, samt 

ansträngningarna att kontrolla eller reducera träningsvolymen till en rättanpassad nivå 

falleras.  

   

3.4 ORTHO-15 & EAI 

1997 utvecklade Bratman ett enkelt test (Bratmans Orthorexia Test, förkortat BOT) på 

tio specifika frågor med en självskattingskala för att kartlägga en individs attityder till 

sin kosthållning (Donini et al, 2004). BOT har aldrig blivit validerat och enbart 

förekommit i ett fåtal studier (Håman et al 2016). Sedan dess har flertalet forskare 

utvecklat nya metodologiska mätinstrument för att undersöka prevalensen som befinner 

sig inom riskzonerna för ON. Såväl Ortho-11 och Ortho-15 är etablerade frågeformulär 

som tillämpas för att mäta existensen av ON utifrån angivna poängskalor (Donini et al, 

2004). ORTHO-15 är en modifierad version av Bratmans BOT, som innehåller 15 

frågor som baseras på självskattningsskalor, vilket erhåller ett index för olika 

klassificeringar till riskzoner för ON. ORTHO-15 syftar till att undersöka ett 

maniakaliskt förhållningsätt gällande välja, införhandla, förbereda och förtära hälsosam 

mat. Original versionen av ORTHO-15 var ursprungligen skriven på italienska. 
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Mätinstrumentet är valdierat och förekommit i ett flertal  engelska publikationer 

gällande förekomsten av ON (Rudolph,  2017). 

 

I dagsläget existerar ett flertal utvecklade mätinstrument som undersöker beteende och 

graden av EA hos en individ (Rudolph, 2017). Med hänsyn till ämnets vida disciplin, 

påpekar Rudolph (2017) att det finns få instrument som klarar av klassificera det 

rådande spektrumet inom området. EAI (Exercise addiction inventory)  är ett validerat 

interventionsformulär som bygger på en självskattningskala, vilket ska kunna identifiera 

individer i olika riskzoner för EA (Griffiths et al 2005). Original versionen är skriven på 

engelska, innehåller kortfattade och relativt enkla strukturer kring frågorna, vilket 

erhåller ett index för olika klassificeringar till riskzoner för EA (Griffiths et al, 2005).  

 

3.5 Teoretisk utgångspunkt 

Termen ON grundar sig ursprungligen på Bratmans forskning då han för två decennier 

sedan introducerade ett tillstånd av en ohälsosam fixering kring att äta en hälsosam kost 

(Bratman & Knight, 2000).  Sedermera har begreppet övergått till att gestaltas som ett 

fenomen, där träning utgör ett viktigt segment i samspelet kring fundamentet i strävan 

efter en perfekt hälsa (Håman et al, 2016). Likaledes har ON blivit internernationellt 

uppmärksammat med olikartade metodologiska angreppssätt för att mäta prevelansen 

och tenderenser för risker (Bratman, 2017). Bratman betonar i relativt nypublicerad 

artikel, Orthorexia vs Theories of Healthy eating, att den svenska massmediala 

versionen av ON blivit desto mer vedertagen; utöver en fixering kring en hälsosam 

kosthållning så är träningsnarkomani, överdrivna träningsvanor och EA påtagliga 

segment inom fundamentet kring vad som utgör definitionen för ON (Bratman, 2017).  

Forskning av såväl Lin & Grigorenko (2014), Håman et al (2016) och Malmborg et al 

(2016) ligger i enlighet med varandra; överdrivna träningsvanor är en inkluderande 

aspekt i samspelet, tillsammans med en fixering av att äta hälsosam mat,  när det gäller 

jakten på det hälsosamma idealet. Orbele et al (2016) betonar även  könskillnader som 

ett påtagligt attribut gällande ätstörningskontexten; förekomsten av AN är nio gånger 

vanligare bland kvinnor gentemot män. Däremot är prevalensen mellan kön inom ON 

fortfarande bristfällig; vissa studier visar inga skillnader samtidigt som andra har påvisat 

en högre förekomst av ON hos män jämfört med kvinnor  (Orbele et al, 2016; Håman et 

al, 2016).      
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Forskningsproblematiken kring såväl ON samt EA är otydligheten kring orsakerna samt 

drivkrafterna för att drabbas av ett maladaptivt hälsoideal, med andra ord, en ohälsosam 

hälsofixering (Bona et al, 2019). Håman et al (2016) beskriver ätstörningar som ett 

växande samhälleligt attribut, som synliggörs tydligare bland individer som tränar 

regelbundet gentemot icke-motionärer, och att ohälsosam träning kan vara ett centralt 

incitament inom ätstörningskontexten.  

 

Forskning pekar på att högintensiv träning i allt för stora volymer i kombination med ett 

ensidigt fokus på kosten och kaloriintaget, kan vara bidragande incitament till en ökad 

risk för såväl idrottsskador och ätstörningar (Malmborg et al, 2016; Rudolf, 2017; 

Musolino et al, 2015). Statens Folkhälsoinstitut (2015) påpekar att i synnerhet 

elitidrottare har en högre prevalens att drabbas av ätstörningar. Även om ON inte är 

etablerad bland erkända diagnostiserade ätstörningar, associeras ON emellanåt som en 

förklädnad inom ramarna för AN (Musolino et al, 2015). Träning och sunda kostvanor 

anses idag som självklara aspekter i en hälsosam livsstil och skönjandet av det allmänna 

levernet (Statens folkhälsoinstitut, 2015). Ett maniakaliskt förhållningsätt till kosten och 

rigorösa volymer av träning kan utlösa negativa effekter på den fysiska och psykiska 

hälsan (Hausenblas & Downs, 2002; Malmborg et al 2016). Rådande forskning kring 

träning och kost har framförallt anammat perspektiv på överviktighet och liknande 

levnadssätt, vilket kan anses som risker för hälsan. Samtidigt hävdar flertalet forskare 

ett ökat behov av fler studier med inriktning på människors syn gällande kost och 

träning vilket undersöker deras relation till vad som kan anses vara bra levnadsvanor 

(Håman et al, 2016).  

 

 

  



  
 

12 
 

3.6 Problemprecisering   

Sammanfattningsvis så går det att åskådliggöra en samhällelig debatt om kroppsideal 

och en förändrad gymkultur. Dessa aspekter kan ligga till grund för EA och ON. 

Emellertid kan ON och EA i dagsläget betraktas som ett överlappande 

forskningsproblematiskt dilemma:  på grund av avsaknaden av tillräcklig systematisk 

och vetenskaplig evidens (Håman et al, 2016), betraktas begreppen ON och EA som 

kontroversiella benämningar som i vissa forskningssammanhang förväxlas med 

varandra (Hausenblas & Downs, 2002). Nämnda incitament, tillsammans med den 

teoretiska bakgrunden, har gett upphov till motiveringen för valet av  examensarbete 

med tillhörande frågeställningar: Hur ser förekomsten ut i dagsläget? Vilka 

demografiska skillnader råder? Finns det någon korrelation mellan dessa attribut?  Den 

här uppsatsen hoppas, inom ramarna för ett folkhälsoperspektiv med en 

idrottsvetenskaplig ansats, kunna utvidga det vetenskapliga underlaget och förståelsen 

kring begreppen EA och ON.   
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4. METOD 

4.1 Studiedesign & deltagare 

Då studiens syfte var att öka på kunskapsläget och kartlägga prevelens, samband och 

korrelation mellan ON och EA, genomfördes en kvantitativ tvärsnittsundersökning med 

enkät som studiedesign (se appendix 1 och 2). Deltagarna för undersökningen 

representerades av vuxna män och kvinnor som tränade på gym. Utav de 117  enkäter 

som delades ut var 112 korrekt ifyllda som sedermera användes i studien, vilket ger ett 

bortfall på fem enkäter. Urvalsgrupp bestod 49 män samt 63  kvinnor och var i  åldrarna 

18 - 79 år. De medverkande fyllde i enkäten vid ett tillfälle som befann i anslutning till 

gymmens entréer eller receptionslokal. De berörda deltagarna rekryterades genom att bli 

personligt tillfrågade av den ansvariga för studien i anslutning till gymmens entréer när 

de anlände eller var på väg därifrån. 

 

4.2 Procedur  

Proceduren kring datainsamlingen ägde rum vid olika gym i Ljungby kommun under 

perioden 26 mars till 2 april. Anläggningarna var på förhand kontakade antingen via 

telefon och/eller mailkontakt av den ansvarige för studien. Samtliga gym gav sitt 

medgivande för att genomföra undersökningen på deras gym. Tillfällena för 

datainsamlingen skedde under olika tidpunkter på dygnet: två förmiddagar, en 

eftermiddag och samt två kvällar, för att få en variation i urvalet.   Ifyllandet av enkäten 

skedde vid avslutning till gymmens entréer eller receptioner, antingen när deltagarna 

steg in via entrén och var på väg till omklädningsrummen eller vice versa när de var 

klara med träningen och var på väg mot utgången. Valet av miljö var målinriktat för 

studiens syfte. Ifyllandet av enkäten tog i genomsnitt fem –  tio minuter för deltagarna 

att fylla i.    

 

4.3 Mätinstrument 

Undersökningen genomfördes med en enkät, som var konstruerad för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Enkäten var uppbyggd kring fyra delar: den första 

delen utgjordes av ett inledande informationsbrev (se appendix 1) angående studiens 

syfte, etiska antaganden och dess framtida publicering. Den andra delen bestod av slutna 
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demografiska frågor gällande ålder, kön samt antalet träningsfällen per vecka. Del tre 

och fyra var utformade enligt de redan existerande och validerade mätinstrumenten EAI 

& ORTHO-15 (Donini et al, 2004; Griffiths et al 2005)(se appendix 2). EAI bestod av 

på sex frågor med självskattningsskalor, vilket Griffiths et al (2005) beskriver som ett 

giltigt mätinstrument för att identifiera riskzoner för EA. EAI bygger på en index-skala 

från 6 – 30, där ett högre värde ska representera en högre indikationer för att befinna sig 

olika i riskzoner för EA. ORTHO-15 utgjordes av femton frågor med 

självskattningsskalor gällande välja, inhandla, förbereda och förtära mat. Enligt (Donini 

et al, 2004) ska mätinstrumentet ORTHO-15 kunna kartlägga riskzoner för ON. Index-

värdet för ORTHO-15 pendlar mellan 15 – 60, där ett lägre värde indikerar ett 

kostfixerat beteende samtidigt som ett högre värde påvisar ett hälsosammare och mer 

avslappnat beteende gentemot kosten (Donini et al, 2004). EAI och ORTHO-15 var 

ursprungligen skrivna på engelska och översattes till svenska av den ansvarige för 

studien. Sammantaget bestod enkäten för studien av 24 strukturerade frågor, varav 21 

med svarsalternativ enligt angivna skalor (se Appendix 2). Det gjordes ingen validitets- 

eller reliabilitetstestning för frågorna i den här studien.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Innan datainsamlingen utfördes, beaktades forskningsetiska principer. En individs 

förhållningsätt till kost och träning kan ur flera aspekter vara ett känsligt ämne att 

anamma utifrån ett forskningsperspektiv. Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska riktlinjer 

inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning beaktades både innan och under 

den datainsamling som genomfördes.  

 

Den första principen, Informationskravet, innebär att respondenterna ska förstå 

informationen om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, samt att deras deltagande i 

undersökningen är helt frivillig.  De fick även möjlighet att ställa frågor angående vissa 

oklarheter i enkäten. Nästa krav som beaktades, Samtyckeskravet, handlar om att de 

berörda deltagarna får information om vad medverkandet i studien innebär och lämnar 

sitt samtycke genom att deltaga i studien. De kan avbryta sin medverkan i 

undersökningen när som helst utan att bli utsatt för följdfrågor. Det tredje kravet, 

Konfidentialitetskravet, är en annan viktig etisk princip som bygger på att ingen 

deltagare behöver på något sätt identifiera sig och att forskaren tillhandlahåller 

personuppgifterna i förvar så att ingen obehörig kan ta del av dem. Den ansvarige för 
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studien ska heller inte kunna koppla någon specifik deltagare till dennes enkät när datan 

behandlas. När deltagarna fyllde i enkäterna satte dem sig  enskilt och besvarade 

frågorna utan risk för att bli påverkade av andra.  Deltagarna för den här studien var 

myndiga och samtliga erhållna enkätsvar behandlades konfidentiellt. Den sista etiska 

principen som beaktades var Nyttjandekravet, vilket innebär att det mottagna 

datamaterialet endast får användas i forskningens syfte och inga andra sammanhang 

(Ejlertsson, 2012). Då undersökningens enkätsvar enbart behandlades i den här 

undersökningen och sedermera makulerades, uppfylldes Nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådets etiska principer efterföljdes och tillgodosågs med respekt under hela 

studiens fortskridning, vilket Ejlertsson (2012) beskriver som rekommenderande krav 

för etiska tillämpningar inom humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningssammanhang.    

 

4.5 Statistisk analys 

Databearbetningen av det erhållna materialet från enkätundersökningen sammanställdes,  

omkodades samt analyserades genom deskriptiv statistisk i IBM SPSS – Statistical 

Package for the Social Science (Version 25,0). Omkodningen av EAI gjordes genom att 

dikotomisera summan av svarsalternativen utifrån en poängskala enligt likerskalan ett – 

fem, för att på angivet sätt testa utfallet för indikationer för EA.  Omkodning av 

ORTHO-15 skedde utifrån dikotomiseringen med en poängskala enligt likerskalan från 

originalmanualen av Donini et al (2004) som att på angivet sätt ska testa utfallet för 

tendenser för ON (tabell 1).  

 

Tabell 1. Poängangivelse för svarsalternativen i ORTHO-15 (Donini et al, 2004).  

Fråga Svarsalternativ    

 Alltid Ofta Ibland Aldrig 
2 – 5 – 8 – 9 4 3 2 1 
3 – 4 – 6 – 7 – 1 0 – 1 1 – 12 – 14 – 15  1 2 3 4 
1 – 13 2 4 3 1 
 

I den här studien jämfördes de summerade index-värdena enligt angivna poängskalor 

från original manualerna från EAI och ORTHO-15. Index-värdena kategorisera in i 

olika riskzoner, vilket på angivet sett ska kunna identifiera ett ohälsosamt och 

överdrivet förhållningsätt till sunda kost- och träningsvanor (Donini et al, 2004; 

Griffiths et al, 2005)(se tabell 2). 
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Tabell 2. Riskzoner av de summerade index-värdena från mätinstrumenten EAI och 

ORTHO-15. 

EAI  Index ORTHO-15 Index  

Inga indikationer  <12 Inga tendenser >41 
Möjliga indikationer 13 – 23 Möjliga tendenser 36 – 40 
Träningsberoende identifierat >24 Kostfixering identifierat <35  
 

Summa index-värdena från EAI och ORTHO-15, i relation till deltagarnas ålder och 

kön, användes som underlag för att besvara studiens samtliga frågeställningar: ett högt 

poängvärde enligt EAI ska identifiera högre risker för EA, samtidigt som ett lågt värde 

ORTHO-15 ska indikera möjliga risker och tendenser för ON. Den procentuella andelen 

av män och kvinnor i riskzonen för EA samt ON presenteras med en frekvenstabell. 

Fyra separata Chi2-test (χ2 med Fisher Exact Test) utfördes till att signifikanspröva 

skillnader i EA och ON baserat på kön samt olika åldersgrupper. Sambandet mellan EA 

och ON testades och analyserades med hjälp av Spearmans rangkorrelationskofficient.  

  

4.6 Validitet och reliabilitet  

Vid en enkätundersökning får deltagarna själva möjlighet till att disponera sin egen tid, 

vilket ökar validiteten på de erhållna svaren. En annan styrka för validiteten är att 

frågorna är noggrant utvalda och anpassade efter studiens syfte och frågeställningar 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Tolkningsbarheten kan däremot minska styrkan i 

validiteten, men genom att definiera centrala begrepp i informationsbrevet kan man 

reducera risken för eventuella missförstånd. Träning och hälsa kan utifrån flera aspekter 

vara ett känsligt ämne att anamma ur en forskningssynpunkt, vilket kan  påverka 

validiteten negativt. Förmodligen då det skulle kunna kännas genant att svara ärligt på 

vissa frågor kring kost och träning trots konfidentiella aspekter. Angående 

generalisering, så är den studien begränsad eftersom  målgruppspopulation på förhand 

var utvald. Eftersom studien enbart inriktat sig på vuxna individer som tränar frekvent 

på gym, så kan resultatet från den här studien enbart översättas till andra liknande 

populationer under likartade sammanhang (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

EAI är ett befintliga test med ett rapporterat Cornbach´s α på 0.84 (Griffith et al 2005), 

vilket ökar validiten för den här studien. ORTHO-15 är likaledes ett befintligt test som 
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endast blivit validerat på italienska (Rudolph, 2017). Däremot har ORTHO-15 

publicerats på engelska och förekommit i ett flertal studier gällande prevelanser av ON, 

bland annat av  Roncero et al (2017) som har ett rapporterat Cornbach´s alfa (α)  på 0.82 

för ORTHO-15. Valet av EAI och ORTHO-15 som mätinstrument grundar sig att de är 

vanligt förekommande  inom  forskning kring EA och ON, vilket den här studien 

belyser (Malmborg et al, 2016; Rudolph, 2017; Griffith et al, 2005; Roncero et al, 

2017).     
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5. RESULTAT  

5.1 Demografiskt resultat 

Sammantaget svarade 117 deltagare på den angivna enkäten (se appendix 2). Det 

gjordes ingen exakt kalkyl på hur många som tillfrågades för medverkan i studien; 

uppskattningsvis tackade var tredje tillfrågad person ja för deltagande i undersökningen, 

vilket innebär att två tredjedelar, 67 %, tackade nej. Dessa blev ett externt bortfall i den 

bortfallsanalys som verkställdes. Den angivna svarsfrekvensen hamnade på  33 %. Fem 

enkäter (4.3 %) var ofullständigt ifyllda och blev ett internt bortfall vilket sedermera 

plockades bort.  Totalt  erhölls 112 korrekt ifyllda utfall. Fördelningen av kön, olika 

åldersgrupper samt antalet träningstillfällen per vecka redovisas i tabell 3 och 4.   

 

Tabell 3. Antal och procentuell fördelning gällande olika ålderskategorier.  

Åldersgrupp Män  Kvinnor  Totalt  M (SD) 

 n  % n % n %  
Under 30 år 25 51.1  15 23.8  40 35.7    
30 – 44 5 10.2  20 31.7  25 22.3   
45 – 59 11 22.4  19 30.2  30 26.8   
Över 60 år 8 16.3  9 14.3  17 15.2   
Totalt 49 43.8  63  56.2  112 100.0 41.05 (17.58) 
        
 

Tabell 4. Antal och procentuell i  fördelningen av andelen  träningstillfällen per vecka. 

Frekvens av pass/vecka n % M (SD) 

1 – 2  25 22.3  
3 – 4  54 48.2  
5 – 6  30 26.8   
7 – el.  3 2.7   
Totalt 112 100.0  4.17 (1.48) 
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5.2 Prevalens EA & ON 

Åtta deltagare (7.1 %)  befann sig i riskzonen för  EA samtidigt som 44 deltagare (39.3 

%) låg i riskzonen för ON. Tre deltagare (2.7 %) låg i riskzonerna för både EA och ON. 

Fördelningen av prevalensen för olika riskgrupper inom EA och ON, presenteras i tabell 

5. Deltagarnas resultat från EAI och ORTHO-15 fördelat på kön och olika 

åldersgrupper, illustreras i figurerna 1 och 2. 

 

Tabell 5. Antal och procentuell fördelning i prevalensen gällande riskzonerna för 

indikationer för EA och tendenser för ON (N= 112).  

Riskzon EAI   Ortho-15   

 n  % n % 
Indikationer/Tendenser 8 7.1 44 39.3 
Möjliga indikationer/Tendenser 72 64.3 51 45.5 
Inga indikationer/Tendenser 32 28.6 17 15.2 
 

 

 
Figur 1. Boxdiagram som visar median och kvartilavståndet för EAI resultat i 

åldersgrupperna Under 30 (n= 40), 30 – 44 (n= 25), 45 – 59 (n= 30) och Över 60 (n= 

17).  Y-axeln representerar index från EAI och X-axeln fördelningen av olika 

åldersgrupper för kvinnor (n= 63) och män (n= 49).  Den centrala horisontella linjen 

inom varje box (mellan första och tredje kvartilen) representerar medianen: 50e 

percentilen. Undre och övre avgränsningar representerar lägsta och högsta noterade 

index för EAI. Närvaron av extremvärden påverkade inte resultatet.  

 

 



  
 

20 
 

 
Figur 2. Boxdiagram som visar median och kvartilavståndet för ORTHO-15 resultat i 

åldersgrupperna Under 30 (n= 40), 30 – 44 (n= 25), 45 – 59 (n= 30) och Över 60 (n= 

17.).  Y-axeln representerar index från ORTHO-15 och X-axeln fördelningen av olika 

åldersgrupper för kvinnor (n= 63) och män (n= 49).  Den centrala horisontella linjen 

inom varje box (mellan första och tredje kvartilen) representerar medianen: 50e 

percentilen. Undre och övre avgränsningar representerar lägsta och högsta noterade 

index för EAI. Frånvaron av extremvärden påverkade inte resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

21 
 

5.3 Köns- & ålderskillnader  

Det fanns en signifikant skillnad i ORTHO-15 mellan de olika åldersgrupperna (p= 

0.005) men inte i EAI (p= 0.635)(se figur 3 respektive 4). Det fanns heller ingen 

signifikant skillnad mellan könen vad gäller EAI (p= 0.560) eller ORTHO-15 (p= 

0.100)(se figur 5 och 6).  

 

 

 

Figur 3 Fördelningen av riskgrupper enligt EAI. Y-axeln representerar antalet 

deltagare samtidigt X-axeln representerar fördelningen kön i relation till olika 

riskgrupper baserat på EAI.  Resultatet visar ingen statistisk skillnad  mellan män och 

kvinnor 
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Figur 4. Fördelningen av riskgrupper enligt ORTHO-15 (baserat på kön).  Y-axeln 

representerar antalet deltagare samtidigt som X-axeln representerar fördelningen av 

kön i relation till olika riskgrupper baserat på ORTHO-15. Resultatet visar ingen 

statistisk skillnad  mellan män och kvinnor. 

 

 

 

Figur 5. Fördelningen av riskgrupper enligt EAI. Y-axeln representerar antalet 

deltagare samtidigt som X-axeln representerar fördelningen av olika åldersgrupper: 

Under 30, 31 – 44, 45 – 59 och Över 60, i relation till olika riskzoner från EAI. 

Resultatet visar ingen statistisk skillnad  mellan olika åldersgrupper.  

 

ORTHO-15 - riskzoner 

EAI - riskzoner 
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Figur 6. Fördelningen av riskgrupper enligt ORTHO-15. Y-axeln representerar antalet 

deltagare i studien som X-axeln representerar fördelningen av olika åldersgrupper: 

Under 30, 31 – 44, 45 – 59 och Över 60 i relation till olika riskzoner från ORTHO-15. 

Resultatet visar en statistisk skillnad mellan olika åldersgrupper.  
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5.4 Samband mellan ON & EA 

Vid sambandsanalysen erhölls en måttlig negativ rangordningskorrelation mellan 

riskzonerna för EA samt ON (r´ = -0.337, N=112, p=0.000). 

 

 

 
 

Figur 7.  Spridningsdiagram över den grafiska rangordningskorrelationen (röd 

streckad linje) gällande EA och ON. I figuren illustreras fördelningen av kön. Y-axeln 

illustrerar index från ORTHO-15 samtidigt som X-axeln representerar index från EAI. 

Svart-streckade markeringar illustrerar avgränsningar för olika riskzoner.     
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6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Det primära syftet med den här undersökningen var att kartlägga prevelens, skillnader 

och sambandet mellan riskzonerna för EA och ON hos vuxna män och kvinnor, i olika 

åldrar, som tränar regelbundet på gym. Den första frågeställning ämnades undersöka hur 

stor andel, prevalensen  deltagare som regelbundet  tränar vid gym, befinner sig i 

riskzonerna för indikationer för EA och tendenser för ON. Kriterierna för att 

kategoriseras till nämnda riskzoner, behövdes ett resultat på 24 eller högre uppnås inom 

EAI respektive 35 eller lägre inom ORTHO-15 (Griffith et al, 2005; Donini et al, 2004). 

Resultatet påvisade att åtta (7 %) deltagare befann sig i riskzonen för EA samtidigt som 

44 (39 %) deltagare låg i riskzonen för ON. Tre deltagare (3 %) uppnådde kriterierna för 

att befinna sig inom riskzonerna för både EA och ON.   

 

Då föreliggande undersökning nyttjade de redan befintliga och validerade 

mätinstrumenten EAI och ORTHO-15 (Donini et al, 2004; Griffith et al, 2005), kan det 

erhållna resultatet jämföras med tidigare forskning där likartade metodologiska 

principer genomförts. Liknande studier med EAI, bland annat av Rudolph (2017), 

framkom en prevalens för EA på 10.7 % bland fitness utövare. Studier av Donini et al 

(2004) och Rudolph (2017) har med mätinstrumentet ORTHO-15 påvisat  prevalenser i 

riskzonen för ON på  6.9 % respektive  4.3 %. I sin avhandling Extrem jakt på hälsa, 

beskriver Håman (2016) att det i dagsläget inte går att precisera någon tydlig bild av 

prevalensen av ON baserat på kön och ålder. Preveleansen för EA och ON har påvisats 

variera från  2.5 – 3% respektive runt 7 % för den generella befolkningen, ända upp till 

10 % respektive 86 % inom specifika grupper, där  medicin och nutrition är 

centraliserade (Håman, 2016).  

 

Eftersom den här studien valde ett målinriktat tillgänglighetsurval, i bemärkelsen vuxna 

män och kvinnor som frekvent tränar på gym, kan dessa framställas som en potentiell 

grupp för ett lägre värde på självskattningsskalan ORTHO-15 och därmed en högre risk 

att utveckla ON gentemot den generella befolkningen. Håman (2016) betonar i 

synnerhet idrottsutövare, scenkonstnärer, yrken med fokus på kost och hälsa, dietister 

samt högskolelever som studerar näringslära befinner sig inom en större riskgrupp till 
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att utveckla ett ohälsosamt förhållningsätt gentemot kost och träning, i termer 

träningsberoende samt ätstörningar.  

 

Inom den samhälleliga debatten som råder inom gymkulturen, menar Andreasson & 

Johansson (2014) att strikta dieter, kombinerat med en stor mängd träning, som 

potentiella normer och attribut inom gymkulturen. Med andra ord, hälsofrämjande 

arenor, i bemärkelsen gym och liknande friskvårds miljöer, tycks utgöra en plats där det 

går att identifiera fenomen som EA och ON. Gymmet är i dagsläget en populär 

hälsofrämjande miljö som lockar många individer till att spendera sin fritid på för att 

idka olika motionsaktiviter  (Chiu et al 2010), vilket också svenska medier lyfter som en 

hälsotrend i Sverige. Samtidigt möjliggörs en identifiering av problematiska 

förhållningssätt till mat och träning, i bemärkelsen  ökade risker för att utveckla EA och 

ON (Håman, 2016). 

 

Den andra frågeställningen ämnades undersöka om det råder några skillnader i 

förhållningssättet till träningen respektive kosten baserat på kön och olika 

åldersgrupper. Fördelningen av kön för den här studien var relativt jämn: 63 kvinnor (56 

%) och 49 män (44 %). Gällande olika åldersgrupper ansågs fördelningen stabil bland 

kvinnorna: 9 – 20 deltagare, jämfört med männen där fördelningen var desto mer 

varierande: 5 – 25 deltagare för de olika grupperingarna.  

 

Föreliggande resultat påvisade att det inte råder några skillnader i förhållningssättet till 

träningen och kosten baserat på kön.  Inte heller råder någon skillnad i förhållningssättet 

till träningen baserat på åldersgrupper. Däremot verkar ålder vara en påtaglig faktor 

gällande förhållningssättet till kosten, då det förekommer skillnader mellan olika 

åldersgrupper. De yngre åldersgrupperna, i synnerhet kategorin Under 30 år,  uppvisar i 

högre utsträckning till att befinna sig i riskzonen för ON. Med andra ord, resultatet 

framhäver att unga män och kvinnor som tränar på gym, tycks vara den främsta gruppen 

för riskzonen gällande ON.  

 

När det kommer till den rådande samhälleliga debatten kring  normer och kroppsideal 

som inbegriper gymkulturen (Andreasson & Johansson, 2014),  kan dessa attribut 

tänkas vara en förklaring till föreliggande resultat gällande åldersskillnader till kosten. 

Andreasson & Johansson (2014) betonar att attraktiva kroppar utgör ett signum inom 
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gymkulturen för både hälsa och skönhet, samt att beskrivningen av kroppsideal skiljer 

sig mellan olika grupper. ¨Strong is the new sexy¨ är ett uttryck som beskriver hur 

samtidens gestaltning av hur framförallt unga kvinnors kroppsideal har förändrats 

(Andreasson & Johansson, 2014), från den klassiska bikinimodellkroppen till en mer 

vältränad kropp.  

 

Det sociala utseendet kan också tänkas vara aspekt i sammanhanget; unga kvinnor har 

tendenser till att drabbas av missnöje över sina kroppar på grund av jämförelse med 

andras utseende i liknande situationer (Musolino et al, 2015).  En annan möjlig 

förklaring, vilket ovannämnd debatt också ligger till grund för, kan vara i enlighet med 

att den yngre generationen ser hälsa och träning primärt som ett skönjande av det egna 

utseendet (Andreasson & Johansson, 2014), samtidigt som den äldre generationen 

anammar träning och hälsa utifrån andra aspekter: socialisering eller stärka sitt egna 

allmänna välbefinnande. Bóna et al (2019) beskriver således hälsomedvetenhet som ett 

viktigt segment i detta sammanhang; unga individer kan om möjligt ha en mindre 

balanserad medvetenhet kring sin hälsa gentemot äldre människor, i den bemärkelsen att 

genomlida riskerna som kan tänkas uppstå vid ett maniakaliskt förhållningssätt 

gentemot kosten och träningen. Strävan efter det hälsosamma idealet och avsaknaden av 

hälsomedvetenhet kan vara en utlösande faktor till att skapa ett destruktivt beteende i 

form av EA och ätstörningar i jakten på den perfekta hälsan (Håman et al, 2016). 

 

Att det inte förelåg en skillnad mellan andelen män och kvinnor i riskzonen för ON,  

ligger i linje med tidigare forskning inom området (Malmborg et al, 2017; Orbele et al, 

2016); i dagsläget råder en  minimal- eller obefintligt skillnad mellan kön när det gäller 

riskerna för att drabbas av ON. I enlighet med ON, beskrivs EA som ett kontroversiellt 

begrepp (Håman et al, 2016), och  i relation till att EAI inte visade på några skillnader 

gällande endera kön eller olika åldersgrupper i förhållningssättet till träningen, kvarstår 

frågan huruvida demografiska aspekter kan kopplas till fenomenet EA. Termen EA 

ifrågasätts i vissa sammanhang; de angivna kriterierna vilka utmärker EA (Hausenblaus 

& Downs, 2002), debatteras i vissa forskningssammanhang då det saknas systematisk 

evidens, och termerna tvångsmässig eller träningsentusiaster är att föredra istället i 

beskrivningen och definitionen av EA (Håman et al, 2016; Bratman, 2017).   
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Studiens tredje och sista frågeställning ämnades  undersöka korrelationen mellan EA 

och ON. Resultatet visade en måttlig negativ korrelation (r´ = -0.337, N=112, p=0.000), 

vilket står som symbol för ett ohälsosamt attribut på hälsan, i bemärkelsen osunda 

träningsvanor och kostfixeringar. Med andra ord, resultatet påvisar att dessa attribut går 

hand i hand; där förhöjda risker inom den ena parten ökar riskerna för det andra. 

Tidigare forskning har precis som den här undersökningen, visat samband med stigande 

tendenser för ON med ökande indikationer för EA (Bona, et al, 2019; Rudolph, 2017). 

Då föreliggande resultat visar ett samband, kvarstår emellertid frågan gällande 

kausaliteten mellan dessa attribut i orsak och verkan.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet för att besvara studiens syfte med tillhörande frågeställningar, 

användes en kvantitativ tvärsnittsundersökning. Valet av kvantitativ metod ansågs som 

lämplig utifrån flera aspekter; ett  stort urval kan anammas för det vetenskapliga 

underlaget (Ejlertsson, 2012) samt möjligheten till att statistiskt jämföra och undersöka 

skillnader mellan grupper gällande olika attribut (Andersson, 2006).  ORTHO-15 och 

EAI översattes från engelska till svenska av den ansvarige för studien, vilket kan ha 

påverkat validiten negativt gällande eventuella feltolkningar av vissa ord. Likaså borde 

reliabiliteten ha testats för den här studien. 

 

Tvärsnittsundersökningar syftar till att ge en översiktsbild av en specifik tidpunkt 

(Ejlertsson, 2012) på en påförhand bestämd målgrupp eller population (Abrahamsson et 

al, 2006). Enligt (Hassmén & Hassmén (2008) beskrivs tvärsnittstudier i termer av icke-

experimentella studier, så kallade observationsstudier, där de ansvariga för studien inte 

manipulerar verkligheten. Tvärsnittstudier är fördelaktiga i bemärkelsen att generera 

låga kostander (Ejlertsson, 2012), vara tidseffektiva samt relativt okomplicerade att 

genomföra (Andersson et al, 2006). Andersson et al (2006) betonar likaledes 

tvärsnittstudier som användbara metoder för att studera förekomsten av levandsvanor, 

hälsobesvär och sjukdomar.  

 

De besökta gymmen var av olika karaktär: ett privat gym, en branschorganisation samt  

en föreningsverksamhet. Detta för att få en spridning i den datainsamling som 

genomfördes. Den ansvarige för studien kontaktade verksamheterna på förhand, där 

denne erhöll ett medgivande till att genomföra enkätundersökningen på deras 
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anläggningar och medlemmar. Själva proceduren genomfördes pådeltagare som befann i 

anslutning till gymlokalernas entréer eller receptioner, vilket Ejlertsson (2012) beskriver 

i termer av en så kallad väntrumsundersökning.  Genom att besöka ett gym kunde man 

på förhand misstänka att deltagarna som tillfrågades till studien var aktiva och tränar 

regelbundet, vilket på angivet sätt ökar tillförlitligheten att deltagarna som tillfrågades 

för undersökningen stämmer överens med urvalet för studiens syfte och 

frågeställningar, vilket Hassmén & Hassmén (2008) beskriver som ett riktat 

bekvämlighets urval på en utvald population. Samtliga berörda deltagare tränade, i olika 

stor utsträckning per vecka, regelbundet på gym, vilket var ett inklusionskriterier för 

den här studien. Samtliga enkäter delades ut personligen av den ansvarige för studien 

eftersom detta ansågs vara det tillförlitligaste sättet att samla in datamaterialet på. Etiska 

hänsyntagenden från Vetenskapsrådet (2002) tillkännagavs både muntligt av den 

ansvarige för studien samt skriftligt genom informationsbrevet i enkäten  (se appendix 

1). Samtliga deltagare uppfyllde kriterierna för urvalet: de var vuxna individer, hade ett 

gymmedlemskap och tränade i varierande utsträckning på de berörda gymmen. Det 

interna bortfallet på 4.3 % enkäter, bedömdes som en acceptabel andel utifrån den 

datainsamling som genomfördes.  

 

När proceduren kring den metodologiska datainsamlingen blivit avklarad, och samtliga 

117 erhållna enkäter blivit granskade,  anammades till sist 112 utfall som vetenskapligt 

underlag (bortfall 4.5 % på grund av otillräckligt ifyllning).  Underlaget användes 

sedermera  i den deskriptiva statistisken gentemot studiens syfte och olika 

frågeställningar.  

 

Vid statistiska analyser är enkätundersökningar lämpliga mätinstrument att genomföra 

eftersom det underlättar att illustrera den preliminära informationen vid beskrivande 

statistisk (Ejlertsson, 2012). Enkäter är fördelaktiga när syftet är att undersöka samband 

mellan olika komponenter eller attribut vilket baseras på faktauppgifter (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Enligt Hassmén & Hassmén (2008) bör respondenterna  kunna bidra 

med relevant information för få forskningsfrågorna besvarade och därmed gynna ett bra 

resultat. Bakgrunden till populationen för studien kretsade kring två övergripande 

faktorer; i dagsläget har gymmen fått ett ökat antal utövare på bekostnad av andra 

organiserade idrotter (Olsson, 2013), samt att det råder en samhällelig debatt om 
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gymkulturen: en vältränad kropp eftersträvas och utgör ett signum för hälsa 

(Andreasson & Johansson, 2014). 

 

De erhålla resultaten från enkätfrågorna dikotomiserades för att underlätta den 

beskrivande statistisken samt redovisningen av hur vanligt förekommande ON och EA 

är hos deltagare som tränar på gym. De angivna åldersklasserna ansågs som en gångbar 

åtgärd för att dela in deltagarna i olika åldersgrupper för att sedermera undersöka 

statistiska skillnader. Indelning av deltagarnas ålder till olika åldersklasser kan ha gjorts 

på olika sätt: antingen färre eller fler grupper. De angivna åldersklasserna som nyttjades 

för den här studien ansågs som en lämplig åtgärd för täcka det bredda urvalet vuxna 

män och kvinnor, i olika åldrar, som tränar på gym.   

 

6.3 Framtida forskning  

Utifrån föreliggande resultat möjliggörs ett ontologiskt utgångsläge i jakten på den 

perfekta hälsan: leder EA till ON eller vice versa? Vad utgör kärnpunkten, kausaliteten,  

i dessa incitament som kan leda till ett maniakaliskt och patologiskt förhållningssätt 

gentemot kosten och träningen? Svaret vilar på fortsatta studier inom området; där såväl 

individens egna attityder och reflektioner tas i beaktande gentemot dennes syn på kost 

och träning i relation till såväl synen på välbefinnandet och sociokulturella faktorer. 

Möjligen kan vidare studier inom området beakta vilka budskap gymmen förmedlar 

gällande hälsan i  allmänhet, och gestaltningen av kroppsideal och normer i synnerhet, 

för att bringa klarhet i den ohälsosamma strävan efter det rätta, i bemärkelsen EA och 

ON. Det innebär ur en forskningssynpunkt att nya perspektiv och riktlinjer behövs för 

att producera fram en tydligare bild av EA och ON samt spektrumet som råder 

däremellan. 
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7. KONKLUSION 

I föreliggande studie låg fler deltagare i riskzonen för ON (39 %) jämfört med EA (7 

%). De yngre generationerna, i synnerhet gruppen ¨Under 30 år¨, uppvisade högre  

andelar i riskzonenen till ON. Det måttliga negativa sambandet (– 34 %) mellan 

ORTHO-15 och EAI, från denna studie, tyder på att förhållningssättet till träning och 

kost ligger nära varann och där individer med indikationer av EA också kanske många 

gånger har tendenser av ON. Då endast 7 % av deltagarna för den här studien befann sig 

inom EA, vore det intressant att titta på specifika grupper inom gymkulturen och inrikta 

forskningen på prestation och tävling; till exempel Fitness- eller Cross-fit utövande, för 

att se om EA är vanligare hos dessa utövare. Intressant vore också att beröra attribut 

som ånger och stress relaterat till kost och träning, för att se hur dessa samspelar i 

sammanhanget. Attribut som EA och ON kan vara utlösande incitament till psykisk 

ohälsa och bör diskuteras lika öppet som fysiska åkommor och besvär; då  det i 

dagsläget  föreligger en samhällelig debatt kring synen på hur hälsa gestaltas och vad 

som utmärker sunda kost- och träningsvanor för olika grupper och människor i 

samhället.   
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Appendix 1.  
 

 
 
 
 
Enkätundersökning – om kost & träningsvanor  

Idag finns det omfattande forskning gällande dem positiva effekterna som regelbunden 

träning och goda kostvanor har till att främja och upprätthålla välbefinnande. Trots de 

många positiva effekter, råder det en baksida i form av träningsberoende och Ortorexi, 

som enligt forskningen kan resultera i negativa effekter på hälsa och välmående. 

Kortfattat är Ortorexi en tvångsmässigupptagenhet kring hälsofrämjande kost.  

 

Syftet med undersökningen är att kartlägga sambandet mellan kost och träning och öka 

på kunskapsläget gällande människor psykiska och fysiska hälsa utifrån ett 

folkhälsovetenskapligt perspektiv.  

 

Den här studien avser att undersöka män och kvinnors, i olika åldrar, självupplevda 

kost- och träningsbeteende. Din medverkan är frivillig. Du kan avbryta din medverkan 

när som helst utan att förklara varför. Uppgifterna från den här studien kommer att 

lagras i ett register och databehandlas. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas 

så att inte obehöriga kan ta del av dem. Dina uppgifter kodas, så att en enskild individ 

inte kan urskiljas. Samtliga erhållna uppgifter behandlas konfidentiellt och erhållna svar 

kommer endast användas i detta forskningssammanhang och bearbetas elektroniskt. 

Genom att besvara frågorna i enkäten ger Du Ditt samtycke till att delta i studien. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats.  

 

Mitt namn är Erik Blommegård och är student som läser den sista terminen vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag skriver mitt examensarbete inom det 

idrottsvetenskapligaprogrammet.  

 

Enkäten beräknas ta 5 - 10 minuter att besvara.  
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Appendix 2. 

 

Ålder_________ Kön:  Man Kvinna  

Under en normal vecka, hur många pass träning utför du på gym? Med träning menas 

konditionsträning, styrketräning, gruppass eller annan idrottsaktivitet.  

1 – 2 pass 3 – 4 pass  5 – 6 pass  7-el. fler.  

Följande frågor avser ditt förhållningssätt angående träning. Använd skalan för besvara 

frågorna. 1 = stämmer inte alls, 5 = stämmer helt 

Fråga 1 Träning är den viktigaste delen i mitt liv 1        2           3         4          5          

Fråga 2 

Jag har haft konflikter mellan mig och 

mina nära/familj angående hur mycket 

jag tränar 

 

 

1        2           3         4           5          

Fråga 3 

Jag använder träning som ett sätt att 

ändra mitt humör eller handskas med 

mina problem. 

 

 

1        2           3         4           5          

Fråga 4 

På den senaste tiden har jag ökat 

träningsmängden jag utfört under en 

dag. 

 

 

1        2           3         4           5          

Fråga 5 
Om jag missar ett träningstillfälle 

känner jag mig irriterad och lättretligt. 

 

 

1        2           3         4           5          

Fråga 6 

Om jag försöker dra ned på min 

träningsmängd så blir det i slutändan 

alltid att jag tränar lika mycket som 

tidigare.  

 

 

 

1        2           3         4           5          

. 
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Följande frågor avser ditt förhållningssätt angående kosten. Använd skalan för besvara 

frågorna. Ringa in alternativet Du finner stämmer bäst. 

Fråga 1 
När Du äter, är Du då uppmärksam på 

mängden kalorier i maten? 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 2 

När Du går in i en livsmedelsbutik, 

känner Du dig då förvirrad kring alla 

livsmedel som finns? 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 3 
Under de senaste 3 månaderna, har 

tanken på mat bekymrat Dig? 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 4 
Är dina kostval påverkade av din oro 

för din hälsa? 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 5 
Är smaken på maten viktigare än 

kvalitén? 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 6 
Är Du beredd att betala mer för att få 

hälsosammare mat? 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 7 
Tänker Du  på mat  mer än 3 timmar 

per dygn? 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 8 
Tillåter Du dig själv att äta mer än 

vad som egentligen är nödvändigt? 
Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 9 
Tror Du att ditt humör påverkar ditt 

ätbeteende? 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 10 
Tycker Du att din självkänsla ökar när 

Du äter hälsosam mat? 
Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           



  
 

IV 
 

Fråga 11 

Tror Du att din livsstil (äta ute, umgås 

med vänner osv) förändras av att äta 

hälsosam kost?  

 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

 

Fråga 12 

Tror Du att man kan förbättra sitt 

utseende genom att äta en hälsosam 

mat? 

 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 13 

Känner Du skuldkänslor när du äter 

mer än vad som egentligen är 

nödvändigt? 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 14 
Tycker Du att det finns ohälsosamma 

livsmedel i butikerna? 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

Fråga 15 
I dagsläget, är Du ensam när du äter 

dina måltider? 

 

Alltid     Ofta     Ibland     Aldrig           

    

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare: 

 

Erik Blommegård   Handledare vid universitetet  

073- 050 6620   Sofia Rydman Augustsson 

Eb222mm@lnu.se   Med Dr, Leg sjukgymnast 

    Institutionen för idrottsvetenskap  

    sofia.rymanaugustsson@lnu.se 

 

 
 


