
 

  
 

 

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tel vx 035 - 16 71 00 Besöksadress: 

Box 823 Tel direkt 035 - 16 7…… Kristian IV:s väg 3 

301 18 HALMSTAD Telefax 035 - 14 85 33 Pg 788129 - 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOREXI 
 

EN SKILDRING AV BEHANDLINGSCENTERS SYN PÅ BEGREPPET 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Högskolan i Halmstad          Författare: 

Sektionen för Hälsa och Samhälle:         Emilia Jigvall & 

Psykologi inriktning idrott, 61-90 hp, HT-2010                                       Sofie Boman Gillman 

Handledare: Karin Josefsson 

Examinator: Urban Johnson



 

 

 

Boman Gillman, S., & Jigvall, E. (2010). Ortorexi - En skildring av behandlingscenters syn 

på begreppet. (C-uppsats i psykologi inriktning idrott, 61-90 hp). Sektionen för Hälsa och 

Samhälle: Högskolan i Halmstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Syften med studien var att undersöka hur vårdgivare definierar en ätstörning, hur de anser 

ortorexi skilja sig från andra ätstörningar, vilka faktorer de anser kan leda till ortorexi och 

vilka behandlingsmetoder som används för ortorexi. Studien gjordes med en kvalitativ metod 

på fem vårdgivare från olika behandlingscenter. En intervjuguide baserad på Theory of 

Planned Behavior (Ajzen, 2005) och Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985) 

användes. Resultatet visade att ortorektiker har tvångsmässiga tankar att äta rätt och ren kost 

och att det finns flera underliggande faktorer till att en individ drabbas av ortorexi som 

tillexempel låg självkänsla, tidigare psykiska trauman eller omgivningen. Behandlingen 

anpassas till den enskilda individen med flera olika behandlingsmetoder och sker antingen 

individuellt eller i grupp. Idag behövs mer forskning för att ortorexi ska bli diagnostiserad.  

 

Nyckelord: Behandlingsmetoder, Ortorexi, underliggande faktorer, ätstörning 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how therapists explain eating disorders, their 

view of how orthorexia differs from other eating disorders, which factors they believe can 

lead to orthorexia and which methods of treatment are used for orthorexia. This study was 

conducted using a qualitative approach on five therapists from different treatment  

centers. The interview guide consists of twenty-one questions and was based on Theory of 

Planned Behavior (Ajzen, 2005) and Self-Determation Theory (Deci & Ryan, 1985). The 

results showed that an individual with orthorexia has obsessive thoughts of healthy eating and 

maintaining a pure diet and that there are several underlying factors that contribute  

to orthorexia for example low self-esteem, earlier psychological experience or the 

environment. The treatment is tailored to the individual using several different methods and is 

done either individually or in groups. Today, in order to diagnose orthorexia, more research is 

needed. 

 

Keywords: Eating disorder, orthorexia, treatment, underlying factors,  

 

 

 

 



1 

 

 

Introduktion 

En definition på ätstörning är när en person äter, eller låter bli att äta, för att tillfredställa 

psykiska behov (Ghaderi & Parling, 2007). Enligt Fidan, Ertekin, Isikay och Kirpinar (2010) 

har ätstörningar ett samband med en rad psykosociala konflikter som kultur, livsstil eller de 

vanor individer har. I dagens samhälle fokuseras hälsosamt beteende mycket på kost och 

träning och ätstörningar ökar ständigt (Tulay Bagci Bosi, Camur & Guler, 2007).  

Modeindustrin har anklagats för att manipulera skönhetsidealen och sätta upp onormala 

gränser för hur människans former ska se ut (Rössner, 2007). Ätstörningar finns i flera olika 

benämningar, Anorexi, Bulimi samt ätstörning UNS (Utan Närmare Specifikation) och under 

UNS ligger begreppet Ortorexi. Enligt Bratman och Knight (2000) beskrivs ortorexi som en 

ohälsosam besatthet av att äta nyttig mat. Ortorexi benämns som en ny ätstörning som växt 

fram de senaste åren och som gör att den drabbade blir förändrad, både psykiskt som fysiskt 

(Bratman & Knight, 2000). En individ med ortorexi kan utesluta kost då den inte tycker att 

den är tillräcklig nyttig (Bratman & Knight, 2000). Dessa människor svälter hellre än att äta 

mat som de anser vara ofräsch eller som inte passar in i deras matmönster (Tulay Bagsi Bosi 

et al., 2007). Anorexi och Bulimi handlar om kvantiteten av kosten de drabbade intar, medan 

ortorexi handlar mer om kvaliteten (Bratman, 1997). Fokus i denna studie är att undersöka hur 

vårdgivare på olika behandlingscenter definierar en ätstörning, hur de belyser begreppet 

ortorexi till skillnad mot andra ätstörningar, vilka faktorer som kan ligga bakom varför en 

individ drabbas samt hur dessa individer behandlas.   

 

Begreppsdefinitioner  

Under begreppsdefinitioner beskrivs de främsta begreppen runt ätstörningar. Begreppen är 

viktiga för att få en förståelse för kommande text och tankar. Nedan presenteras en kort 

beskrivning av olika ätstörningar, faktorer som kan bidra till ortorexi, samt behandling. 

 

   Ätstörning  

Enligt Ghaderi och Parling (2007) definieras ätstörning som då en individ reglerar sin kost för 

att tillfredställa psykiska behov. För att diagnosen ätstörningar kan sättas bör dessa beteenden 

inte vara orsakade av någon annan medicinsk sjukdom eller psykiatriskt tillstånd (Ghaderi & 

Parling, 2007). Halse, Honey och Boughtwood (2007) förklarar Anorexi som en sjukdom som 

innebär att svälta sig och handlar väldigt lite om aptiten hos de individer som drabbas av det. 

Inom psykologin är det relaterat till låg självkänsla, förvrängd kroppsbild eller en drift efter 

att vara smal men kan också handla om dysfunktioner inom familjen men framförallt en 

störning hos individen själv (Halse et al., 2007). Gällande Idrottsanorexi är viktnedgången 

inte lika stor och den drabbade strävar inte efter att bli så smal som möjligt som en person 

med anorexi (Andersson, 1996). Idrottsanorexin uppkommer på grund av orimliga höga krav 

på sig själv och sina prestationer. Bulimi betyder ordagrant ”hunger som en oxe” och det 

speglar lite av vad sjukdomen innebär. Den drabbade hetsäter i perioder och slutar inte äta när 

den uppnår en mätthetskänsla och personen har förlorat sin kontroll över ätandet (Ghaderi & 

Parling, 2007). Följderna kan då bli att personer känner en avsky inför sig själv och blir 

ångestfylld och då tar till kräkningar eller laxeringsmedel (Eriksson & Carlsson, 2001).  

 

   Ortorexi – en ätstörning Utan Närmare Specifikation (UNS) 

Enligt Davidsson och Ringborg (2001) är ätstörning UNS då en individ inte stämmer helt in 

på alla diagnoskriterier som måste uppfyllas för att få en specifik ätstörningsdiagnos. Termen 

Ortorexi härstammar från grekiskans orthos som betyder ”korrekt eller rätt” och orexia ”aptit” 

(Donini, Marsili, Graziani, Imbriale & Canella, 2005). Bratman och Knight (2000) beskriver 

ortorexi som en ohälsosam besatthet av att äta nyttig mat. Personer som drabbas är mycket 

noga med vad som tas in i kroppen och hur mycket träning som krävs för att hålla en bra 
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balans mellan kost och träning. En människa som drabbas av ortorexi känner en besatthet av 

att ha kontroll över sina matvanor och planering inför veckans träning och kost (Bratman, 

1997). Ghaderi och Parling (2007) skriver att dessa beteenden kan vara omfattande och 

resulterar i försämrad fysisk hälsa, nedsatt psykisk eller social fungerande i vardagen. Ett 

annat begrepp som myntats senaste åren är Megarexi, som är en ny psykisk sjukdom som har 

uppkommit efter förändringar i kroppskulturen (Thomson & Cafri, 2002). Den drabbade ser 

sig själv i spegeln med en förvrängd självbild och ser sig själv som tanig trots att den kan vara 

muskulös men strävar efter att bli större och större.  

 

   Faktorer som kan bidra till ortorexi    

Enligt Derlaga, Winstead och Jones (2004) handlar självbilden om hur individen ser på sig 

själv och sina egenskaper. Bandura (1997) talar om Self-efficacy och betraktar det som en 

självvärdering. Detta begrepp handlar om hur individer bedömer sin egen förmåga att klara av 

en specifik uppgift eller i en speciell situation. Självkänsla skiljer sig från självförtroende och 

handlar mer om hur du ser dig själv som person och vem du är men också vad du tycker och 

känner om dig själv (Weston, 2007). Enligt Johnson (2003) kan funderingar som ”Vem är 

jag?”, ”Duger jag?, och ”hur uppfattas jag av andra?” vara relaterat till självkänslan. 

Begreppet självsäkerhet handlar om individens attityd och hur denne agerar i ett socialt 

sammanhang. Ett begrepp som ofta förekommer i samband med olika sorters ätstörningar är 

kontroll (Buhl, 1993). En ortorektiker för en förtvivlad och oavbruten kamp för att få full 

kontroll över känslor, beteende, kroppen och omgivningen. Enligt Bratman och Knight (2000) 

blir mattillfällen till en social isolering, då inbjudningar till middag kan vara svåra att tacka ja 

till då den drabbade måste ha fullständig kontroll på vad den får i sig.  

 

Teoretiska referensramar 

De teoretiska referensramarna som presenteras nedan har studeras för att kunna kopplas till 

begreppen och tidigare forskningen om ätstörningar och ortorexi. Teorierna kan kopplas till 

varför personer drabbas och hur de senare kan ta sig ur tankarna de har skapat. Teorier som 

beskrivs är: Theory of Planned behavior, Self-Determation theory och Social Learning 

Theory. 

 

   Theory of Planned Behavior (TPB) 

Denna teori innebär att beteendet är en funktion av en interaktion från tre olika faktorer, hur 

personen beter sig, hur den reflekterar omgivningen samt hur den hanterar problem som 

uppkommer (Ajzen, 2005) (Se figur 1).  Teorin förklarar hur människor försöker ta efter ett 

beteende som de tror kommer gynna dem positivt, hur de upplever en press från omgivningen 

att bete sig på ett visst sätt, attityden mot ett speciellt beteende och hur kontrollen personen 

känner leder till hur personen kommer handla i olika situationer. Teorin visar hur en persons 

kontroll över sitt beteende påverkar dennes prestation. Intentioner för individens vilja att 

efterlikna ett speciellt beteende formar beteendet. Personer tar till sig information och sedan 

tolkar den medvetet eller omedvetet, de har en attityd mot beteendet de använder sig av och 

tolkar situationen. Teorin förklarar att hur en person handlar beror mycket på hur dennes 

omgivning beter sig och hur individen upplever hur andra iakttar. Om omgivningen sätter 

press på en individ att genomföra en handling tolkar den egenskaperna den innehar och 

analyserar hur den ska hantera pressen. Teorin bygger på att den upplevda kontrollen 

motiverar en individ att handla på ett visst sätt (Ajzen, 2005). Beteendet som en människa 

innehar influeras av en rad faktorer runt det speciella tillfället och situationen som blir 

observerad (Ajzen, 1991). Genom att minnas olika beteenden som individen har använt sig 

av, analyserar individen sitt eget beteende vid olika tillfällen och kommer sedan ihåg hur de 

har betett sig och tar fram dessa minnen vid nästa situation. Teorin förklarar att ett speciellt 
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beteende finns för varje enskild situation som beror på omgivningen och ögonblicket i sig. En 

central faktor i TPB är individens intention att bete sig på ett visst sätt. Intentionen fångar upp 

motivationen att efterlikna ett beteende som influeras av hur viljestark personen är och hur 

mycket energi som läggs ner för att sträva efter ett visst beteende. Ju starkare denna intention 

är desto större är chansen att kunna bete sig på detta sätt (Ajzen, 1991). Hausenblas och 

McNally (2004) visade i en studie att kvinnor visar mer missnöje till sin kropp och en högre 

drivkraft till att bli smalare än män. Detta kan kopplas till teorin då en individ kan bete sig på 

ett visst sätt då de kan känna press från omgivningen vilket i sin tur leder mot ett speciellt 

beteende som de tror kommer gynna dem positivt. Enligt Ghaderi och Parling (2007) 

prioriterar den drabbade sin egen kropp i första hand och blir då instängd som i sin tur kan 

leda till sociala komplikationer i och med att den isolerar sig själv.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Komponenter i Theory of Planned Behavior Fritt efter: Ajzen, 1991. Boman Gillman, 

S. och Jigvall, E 

 

  Self-Determination Theory (SDT) 

Denna teori är en självbestämmandeteori som baseras på fyra mindre teorier som kan leda till 

ett flertal hypoteser (Deci & Ryan, 1985). Dessa fyra är: Cognitive Evaluation Theory (CET), 

Organismic Integration Theory (OIT), Causality Orientations Theory (COT), Basic Needs 

Theory (BNT). Denna studie kommer att inrikta sig mer åt Organismic Integration Theory 

och Basic Needs Theory. SDT fokusera på inre och yttre motivation. Ett exempel på inre 

motivation kan vara att en individ rör på sig för sin egen skull och tycker att det är skönt att 

motionera. Den yttre motivationen kan både vara icke självbestämmande och 

självbestämmande. Den icke självbestämmande innebär att tillexempel skolelever måste vara 

med på idrottslektionen även om de inte vill. Självbestämmande innebär då tvärtom, 

tillexempel en tennisspelare vill spela och träna för att komma i form eller träffa vänner och 

värderar inte själva spelet utan vad de får ut av att spela tennis (Deci & Ryan, 1985).  

 

En komponent som har en stor roll inom SDT är grundläggande psykologiska behov, dvs. 

Basic Needs Theory (Deci & Ryan, 2004). Denna teori förklarar vikten i grundläggande 

behov och detaljerar den dynamiska relationen mellan mental hälsa och välbefinnande. För att 

ett behov ska kvalificeras måste motivationen vara direkt kopplat till välbefinnandet.  När 

behoven tillfredställs leder det till ett välbehag medan om det inte gör det blir det istället 

negativa konsekvenser. Enligt Deci & Ryan (2004) är behoven universala och relationen 

mellan tillfredställelse och välmående appliceras i alla åldrar, kön och kulturer.  De menar 

också att det beror på vilka behov som tillfredställs eller vilka som inte gör det. Behoven ser 

olika ut i alla åldrar, inom könen och kulturen. För att hälsan ska behållas bör behoven hos 

individer tillfredställas (Deci & Ryan, 2004).  

 

Organismic Integration Theory baseras på att människan är benägen att använda sig av sina 

erfarenheter då den ska prestera (Deci & Ryan, 2004). Om det finns yttre faktorer som kan 

användas för att bli mer motiverad som tillexempel närstående eller miljön runt omkring kan 
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en individ använda sig av dessa faktorer för att klara av det den vill. De skriver också att det 

kan uppstå problem då bara en yttre motivation existerar och inte en inre. Detta kan i sin tur 

ledda till en inre konflikt runt självkänslan då personen endast blir motiverad utifrån medan 

insidan vill kanske något annat. Personen måste hela tiden göra en avvägning mellan den yttre 

och den inre motivationen, utför en person en handling utan att se till sin inre motivation kan 

detta skada personen i framtiden då den kanske inte är villig att stå för konsekvenserna. Deci 

och Ryan (2004) menar att en individ har en bild av sig själv hur den vill vara och att det är 

den yttre motivationen som styr hur denne identifiering kommer ske. Individen har olika mål 

som den vill uppnå och om denna åtgärd lyckas, kan personen då uppleva en högre grad av 

självständighet. Ryan och Deci (2000) menar att medfödda psykologiska behov ligger i grund 

för vad som motiverar en individ och deras personlighet, samt vilka villkor som främjar dessa 

processer till något positivt.  

 

Enligt Ryan och Deci (2000) gäller motivation energi, riktning, uthållighet, alla aspekter av 

aktivering och avsikter en individ har. Det som avgör om en individ blir motiverad av inre 

eller yttre faktorer beror på vad individen har för intressen och värderingar. Inre motivation 

kommer fram då individen vill framkalla, upprätthålla och hålla de inre behoven i balans. 

Genom att känna en starkare inre motivation leder detta till att individen känner sig mer 

självständig, även om den inre motivationen är viktig har den yttre motivationen också en stor 

betydelse (Ryan & Deci, 2000). Mycket av det människan gör är inte bara genom ett inre 

behov utan människan påverkas också av miljön runt omkring som kan leda till att individen 

blir motiverad till ett beteende. SDT utgår efter frågor en individ själv väljer och som 

motiverar beteendet, även vilka faktorer i den sociala miljön som påverkar dessa processer 

(Ryan & Deci, 2000). Denna teori kan kopplas till varför människan beter sig på olika sätt. En 

person som är på väg att drabbas av ortorexi har kanske till en början påverkats av en yttre 

motivation. Som Baumeister (2004) menar kan individer känna av en ängsla eller oro över sin 

kroppsuppfattning genom att analysera en orättvis bild av sig själv. Då media kan ha en 

påverkan på människan kan det leda till en yttre motivation för att försöka uppnå idealbilden 

individen har. Dock kan det vara så att när en person väl ha blivit drabbad kan den inre 

motivationen uppkomma, då individen känner en kontroll och säkerhet över hur de kan lägga 

upp kostplanen (Bratman & Knight 2000). Enligt Tafarodi och Swann (2001) innebär 

självkänsla hur en individ värderar sig själv och vilka goda egenskaper denne har. Genom att 

ha en negativ och orättvis självuppfattning kan motivationen att bli hälsosammare, smalare 

eller muskulösare bli fel på grund av om det är för personens egen skull eller någon annans.  

 

   Social learning Theory (SLT) 

Denna teori handlar om att människor lär sig av varandra via observation, imitation och 

härmning (Bandura, 1977). Genom att se hur andra beter sig analyserar personen beteendet 

och sedan avgör hur den ska använda sig av den nya informationen som inkommit. Hur 

mycket en person har möjlighet att observera beror på hur mycket uppmärksamhet den lägger 

på sin omgivning. Individen kommer ihåg det den har observerat för att sedan omformulera 

denna bild och som i sin tur kan leda till en motivation att efterlikna ett speciellt beteende. 

Bandura (1977) menar att teorin förklarar det mänskliga beteendet som en interaktion mellan 

de kognitiva tankarna, beteendet och omgivningens bestämmelser. Det är flera faktorer som 

styr och påverkar hur en människa beter sig så som dess tankar, erfarenheter och miljön. 

Denna teori förklarar beteendet som en förväntan och drivkraft som delas in i tre typer. Det 

första steget handlar om en förväntan om miljöns signaler, dvs. en individs föreställning om 

hur dess beteende kan leda till en speciell handling. Det andra steget är individens egna 

förväntningar inför sitt eget beteende, dvs. åsikter om hur enskilda beteende troligtvis 

kommer att påverka resultatet, som i sin tur kan resultera i en förväntan. Det sista och tredje 
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steget handlar om individens kompetens att utföra ett beteende som behövs för att på påverka 

resultaten (Bandura, 1977).   

 

Enligt Freund och Mcguire (1999) influeras och påverkas människan av miljön och de sociala 

strukturerna som finns runt omkring. Detta går i linje med teorin då individen formar sitt 

beteende beroende på vilken situation den är i. I dagens samhälle har modeindustrin anklagats 

för att sätta upp onormala gränser för hur människan ska se ut (Rössner, 2007). I teorin 

förklaras hur en individ kan påverkas av hur andra människor beter sig, hur de sedan tolkar 

detta och hittar en motivation som avgör om den ska efterlikna detta beteende eller inte. 

Enligt Lucas (2004) kan individer drabbas av ätstörning av flera olika anledningar, det är inte 

bara den fysiska skönheten som är grunden till det utan kan också bero på livserfarenheter och 

personlighet. När en individ observerar ett beteende avgör den själv hur den ska tolka 

situationen, detta kan bero på tidigare erfarenheter som har format personligheten. Donini 

med kollegor (2005) visar i sin studie att stereotypen för killar i dagens samhälle är stor och 

muskulös. SLT innehåller begrepp som talar om hur människor beter sig, miljöns signaler, 

omgivningen bestämmelser samt den sociala strukturen och detta är faktorer som skulle kunna 

påverka en individ. Baumeister (2004) talar om att när en individ får information om sig själv 

av andra tolkas det antingen negativt eller positivt, denna information formar sedan individens 

självbild. Enligt Freund och Mcguire (1999) påverkas människans perception och hälsa av 

sociala och kulturella faktorer, vilket kan leda till konsekvenser för människan liv. Individens 

omgivning styr den i olika riktningar men de är bara den själv genom sina egna tankar och 

beslut som kan avgöra åt vilket håll. Enligt SLT omformulerar och skapar individen själv en 

interaktion av de stimuli som kommer in. Enligt Bratman och Knight (2000) äter en person 

som är drabbad av ortorexi hälsosamt pågrund av att den vill hitta en identitet. Detta kan 

kopplas till teorin genom att osäkra personer kan sträva efter att hitta en identitet då de ser 

andra starka individer som de ser upp till. För att koppla till teorin kan denna information leda 

till att individen tolkar informationen negativt då denna bild inte stämmer överrens med 

idealbilden.  

 

Tidigare forskning 

Under tidigare forskning kommer det presenteras utdrag av tidigare forskning som anses vara 

betydande för denna studie och dess resultat. Utan denna tidigare forskning hade det blivit 

svårigheter i att skapa en diskussion i slutet av studien. Kunskapen under intervjuerna med 

behandlingscenter byggdes upp genom att studera tidigare forskning. Nedan presenteras 

forskning inom: olika ätstörningar, faktorer som kan leda till ätstörning samt behandling. 

 

   Ätstörning 

Enligt Fidan med kollegor (2010) har ätstörningar ett samband med en rad psykosociala 

konflikter så som kultur, livsstil eller de vanor individen har. Alla människor som drabbas av 

en ätstörning utsätts för en påfrestande period, kroppen utsätts för stora utmaningar som kan 

vara mycket farligt (Åkerman, 2009). Personen har på ett eller annat sätt blivit påverkad att 

utsätta sin kropp för skada. En självskada är en handling som oftast är avsiktlig och en 

själdestruktivhandling som brukar genomföras utan någon intention till allvarlig skada 

(Åkerman, 2009). Eftersom alla individer är olika och lever i olika kulturer kan synen på kost 

och kroppsuppfattning skiljas åt. Detta kan kopplas till Freund och Mcguire (1999) som 

menar att människor influeras och påverkas av miljön runtomkring oss som tillexempel 

arbetsplatsen, kosten som ingår i kulturen men även de sociala strukturerna och relationerna. 

Enligt Buhl (1993) har antalet personer med allvarliga ätstörningar ökat markant de senaste 

10-15 åren. Antalet underviktiga personer ökar ständigt, på grund av ett stört förhållande till 

kost och till sin egen kropp. Kroppskulturen är större än någonsin och risken att människor 



6 

 

 

drabbas av ätstörningar ökar ständigt. Detta skrev Buhl för snart 20 år sedan och utvecklingen 

har fortsatt i samma riktning. Nya rapporter speglar samma sak, då dagens samhälle fokuserar 

mer på ett hälsosamt beteende, kost och träning (Tulay Bagsi Bosi et al., 2007). Den drabbade 

kan ha en störd kroppsuppfattning som kan leda till att självkänslan påverkas. Denna sjukdom 

uppkommer i en samverkan med både psykologiska som fysiologiska faktorer (Ghaderi & 

Parling, 2007). Anorexi kan uppkomma i alla socioekonomiska nivåer och drabbar både 

kvinnor och män (Lucas, 2004). Det är inte bara den fysiska skönheten som är grunden till 

anorexi utan denna ätstörning kan drabba individer på olika sätt genom tillexempel individens 

personlighet, livserfarenheter och hur den tolkar miljön runt omkring (Lucas, 2004).  

 

Hausenblas och McNally (2004) visar i sin studie med 412 deltagare att kvinnor (13,93%) 

jämfört med män (4%) uppvisar en högre drivkraft till att bli smalare och visar mer missnöje 

till sig kropp. Brunet, Sabiston, Dorsch och McCreary (2010) menar att det finns en skillnad 

mellan könen då killar visar mer intresse för muskler medan tjejer hellre ser sig som smala, 

detta kan i sin tur vara relaterad till en oro eller ängslan över kroppsbyggnaden. En orsak till 

att tjejer och killar ser olika på sina kroppar kan beror på media och hur idealkroppen ser ut 

för tjejer respektive killar. Thompson och Chad (2002) menar att förändringar i kroppen under 

puberteten kan orsaka osäkerhet, otrygghet och ängslighet hos många unga tjejer. När en 

person känner denna osäkerhet och inte riktigt är nöjd med sin kropp kan det vara lätt att falla 

in i ett mindre bra beteende som att tillexempel fixering på kosten. Hausenblas och McNally 

(2004) visar i en studie att de som är mer aktiva visar sig vara mer i riskzonen för att bli 

drabbade av ätstörningar  

 

   Ortorexi – en ätstörning utan närmare specifikation (UNS) 

Enligt Fidan med kollegor (2010) finns det ingen fastställd diagnos på ortorexi som en 

ätstörning, men har visat sig ha vissa likheter med andra ätstörningar så som anorexia och 

bulimi. Likheterna är att de som drabbas av en ätstörning kan bli undernärda och gå ner i vikt. 

Många som drabbas av ortorexi har en stark självdisciplin och ser ofta sig själv som 

överlägsen andra som äter en normal diet (Bratman & Knight, 2000). Detta kan vara relaterat 

till att individen har låg självkänsla men utåt sett vill uppfattas som en stark och hälsosam 

person (Johnson, 2003). Ortorexi benämns som en ny ätstörning som växt fram de senaste 

åren som gör att personen som drabbas av denna ätstörning blir förändrad, både psykiskt som 

fysiskt (Bratman & Knight, 2000). Donini med kollegor (2005) visar i sin studie med 404 

deltagare att stereotypen för killar i dagens samhälle är stor och muskulös. De visar också att 

tecknen för ortorexi påvisas mer hos män (11,3%) än hos kvinnor (3.9%). Tulay Bagsi Bosi 

med kollegor (2007) visar i sin studie att en skillnad mellan könen gällande ortorexi existerar 

men resultatet var inte lika stark som föregående studier. Detta kan bero på att kroppskulturen 

i dagens samhälle innebär att stereotypen för killar är stor och muskulös (Donini et al., 2005). 

Det en trend för killar och män att träna sina muskler stora, inte för att det ska vara 

användbara för att klara vardagen utan för att storlek representerar manlighet. Styrkan jämfört 

med den kvinnliga kroppen ska sitta på armarna, axlarna samt bröstet. Därmed är det inte 

ovanligt att män som strävar efter att bli mer manliga tränar just de här områdena (Thomson 

& Cafri, 2002). Utvecklingen hos människor sker i olika stadier i livet, att jämföra sig själv 

med andra kan vara vanligt i ungdomsåren. Ghaderi och Parling (2007) menar att sociala 

komplikationer alltid uppkommer eftersom en drabbad person blir väldigt instängd och 

prioriterar sin egen kropp i första hand. Att äta tillsammans med andra är svårt och en drabbad 

person drar sig mer och mer undan från sin omgivning. Även många omkring den drabbade 

tycker att sjukdomen är påfrestande och vet inte hur de ska hantera situationen och hur de ska 

hjälpa personen (Ghaderi & Parling, 2007). Det kommer aldrig vara skadligt att äta hälsosamt 

men att bli besatt över vad man äter och när, kan skapa ett beroende som kan göra att 
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kontrollen över kosten blir lidande och människan tappar balansen mellan vad som är 

hälsosamt och skadligt (Bratman & Knight, 2000). Individens egen historia och psykologiska 

tillstånd påverkar hur den ser på sig själv och sin kropp. Detta i en interaktion med hur dagens 

kroppskultur ser ut formar individens egen självbild (Thomson & Cafri, 2002).  

 

   Faktorer som kan leda till ortorexi 

Baumeister (2004) menar att den information en individ får om sig själv kommer in i 

såkallade självbilden, men när personen börjar analysera om det är bra eller dålig information 

blir det istället relaterad till självkänslan. Denna bild uppgraderas ständigt under livets gång 

då människor tar in information om sig själva utifrån personliga erfarenheter (Baumeister, 

2004). Självkänslan börjar ta form i barndomen och förändras och utvecklas under livets 

gång. Under barndomen är självkänslan relativ hög och många barn har en väldig positiv och 

självsäker bild av sig själv (Baumeister, 2004). Under tonåren är självkänslan något lägre, 

efter tonåren höjs självkänslan något och är som högst under senare medelåldern (Baumeister, 

2004). Även om personen visar en stark integritet och säkerhet behöver detta inte vara 

relaterat till självkänslan, utan kan använda denna säkerhet som ett skydd för att dölja sina 

riktiga känslor som egentligen kan handla om osäkerhet och låg självkänsla (Johnson, 2003). 

Enligt Bratman och Knight (2000) kan det till en början handla om att individen vill undvika 

sjukdomar, gå ner i vikt, bli av med dåliga vanor eller vill behålla sin hälsa och följderna kan 

då bli att ätstörningen är oskyldig för att sedan bli värre med tiden.  De menar att den 

drabbade vill hitta en identitet, vilket han eller hon gör genom att äta en hälsosam kost. Denna 

rädsla som individen känner kan vara en bidragande orsak till ett beteende. Genom att känna 

rädsla för att tillexempel få en sjukdom kan leda till att en individ påbörjar små steg till en 

ätstörning. Om tillexempel en nära familjemedlem har dött av övervikt eller hjärtfel kan det 

leda till att en annan i familjen blir rädd och vill inte sluta på samma sätt. Beteendet som 

formas kan till en början vara att äta en mer hälsosam kost och motionera mer. Med tiden kan 

detta utvecklas till en ätstörning då all tid går åt till kosten. Enligt Bratman och Knight (2000) 

går det inte att reducera alla risker av sjukdomar och olyckor. Det går att hjälpa till på vägen 

genom att vara försiktig men även de mest hälsosamma personer blir också sjuka, de menar 

att det inte går att förutsäga vad som kan ske.  

 

Ortorexi är en ätstörning där största fokus är på kosten och individen har inte utrymme för 

annat än planeringen, inköpet, förberedelsen och hur maten ska ätas (Bratman & Knight, 

2000). Istället för att hantera de riktiga känslorna individen har inombords, ligger utmaningen, 

intresset, önskan och behovet fokuserat på kosten (Bratman & Knight, 2000). Fidan med 

kollegor (2010) menar att äta hälsosam mat är inte sjukligt, men när individer blir allt för 

upptagna med att konsumera hälsosam mat och spenderar alltför mycket tid med själva 

kosten, så kan detta beteende bedömas som en kommande ätstörning. Freund och Mcguire 

(1999) menar att sociala och kulturella faktorer påverkar människans perception och hälsa 

vilket kan leda till konsekvenser för människans liv. De menar att en individ påverkas redan 

vid födseln då ett barns vikt påverkas av mammans diet och denna diet handlar i sin tur om 

den kultur och sociala klass hon lever i. Barnet påverkas också om mamman röker, dricker 

eller tar droger. Miljön runtomkring barnet kan påverka, om det finns sjukdomar eller om det 

är en bra och hälsosam miljö. Senare i livet kommer barnet att placeras i olika fysiologiska 

miljöer och sociala relationer som kan påverka dennes hälsa. Kulturen kan också påverka vad 

individen gillar att äta, hur den upplever stress eller hur den mår över sin kropp (Freund & 

Mcguire, 1999). 
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   Behandling 

Kognitiv beteendeterapi är en metod som har vuxit fram från två olika terapier, beteende- och 

kognitiv terapi (Glant, 2000). Terapierna handlar om hur och varför människan tänker och 

känner som den gör. Kognitiv terapi används mer på det psykologiska planet, dvs. vad 

individen tänker på, medan beteendeterapi utreder mer vad individen gör (Andersson, 

Bergström, Holländare & Vernmark 2007). Enligt psykodynamisk behandling ses människans 

psyke till stora delar omedvetet och att varje individ har sin egen historia och sitt eget 

omedvetna och det gäller för terapeut och patient att tillsammans närma sig en förståelse för 

just dennes problematik (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Buhl (1993) skriver att 

den psykodynamiska modellen uppfattar människan som en arena där flera drifter hos 

individen förändrar patientens beteende, dessa drifter står i konflikt med varandra och 

omedvetna krafter är verksamma. En förklaring enligt denna modell kan vara en inre konflikt 

och denna konflikt rör ett beroende, självständighet och identitetsutveckling (Buhl, 1993). 

Den psykopedagogiska metoden går ut på att föra ut korrekt information om ätstörning till 

individer som är drabbade, deras anhöriga och även till samhället för att öka kunskapen och 

förståelsen om ätstörningar (Nevonen, 2002). Denna metod innebär att stötta och hjälpa den 

enskilda individen att börja äta normalt och gå upp i vikt. Enligt Clinton och Norring (2002) 

innebär matträning att patienten motiveras att äta regelbundet med tre mål om dagen och två 

mellanmål. För att patienter ska få en så allsidig kost som möjligt och försöka normalisera sitt 

ätande är det terapeutens arbete att se till att patienten lyckas med det. För att de drabbade ska 

få en större förståelse för känslorna för maten, får de skriva en matdagbok där man skriver ner 

vad de har ätit och vilka känslor som finns med vid varje tillfälle (Clinton & Norring, 2002).  

 

När det gäller behandling av ätstörningar har det psykodynamiska spåret varit ledande under 

många år (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). De psykoanalytiska metoderna handlar 

om de mentala processerna och dess rötter i det förflutna. Metoden grundade utvecklingen av 

beteendeterapi som fokuserar på personens beteende och dess förändring i nutid. De kognitiva 

processerna hos patienterna behandlas och tankarna förändras genom att ersätta det negativa 

tankemönstret med mer positiva. Patienterna får oftast skriva ner sina dagliga rutiner, sätta 

mål och gradvis förändrar patienten sitt beteende (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 

Andersson med kollegor (2007) skriver att behandling av ätstörning kan se ut på olika sätt, 

behandlingscenter jobbar olika med sina patienter beroende på vilken behandling de själva 

tror och fungerar bäst på den enskilda individen. De förklarar att terapeuten bryter ner 

livshistorien hos individen och analyserar del för del. Ett vanligt sätt att bedriva kognitiv 

beteendeterapi är att träffas en gång per vecka under 10-12 veckor, men kan även finnas i 

längre eller kortare tidsperioder (Andersson et al., 2007). Kognitiv beteendeterapi kan 

bedrivas individuellt, i par, familj eller grupp (Glant, 2000). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur behandlingscenters syn på ortorexi är idag.  

 

Frågeställning: 

 

1. Hur definierar vårdgivare en ätstörning? 

2. På vilket sätt anser vårdgivare att ortorexi skiljer sig från andra ätstörningar? 

3. Vilka faktorer anser vårdgivare kan ligga bakom ortorexi? 

4. Vilka behandlingsmetoder används för att hjälpa en drabbad individ?   
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Metod 

Under metoddelen kommer det förklaras hur studien har genomförts under de veckor den 

pågick. En genomgång av undersökningsdeltagare, instrument, procedur, dataanalys redovisas 

nedan.  

 

Undersökningsdeltagare  

Deltagarna i studien var fem vårdgivare vid behandlingscenter, som valdes ut genom 

slumpmässiga val av behandlingscenter runt om i landet. Samtliga arbetar på anorexi och 

bulimienheter och har varit inom branschen femton år eller längre. Intervjuperson ett (I1) äger 

och driver ett behandlingshem och är samtalsterapeut inom psykosyntesmetoden och studerat 

systematisk famljeterapi. Intervjuperson två (I2) har befunnit sig på flertal behandlingscenter 

och har mycket erfarenheter om vårdgivare men har dock själv inte behandlat individer. 

Intervjuperson tre (I3) är vårdgivare på ett behandlingscenter där hon har erfarenheter av 

behandling för ätstörningar och där hon också nu är enhetschef. Intervjuperson fyra (I4) har 

flera års erfarenheter av specialistenheter för ätstörningar. Hon har flera olika 

terapiutbildningar och arbetar inom vuxenpsykiatrin och är i grunden sjukgymnast. 

Intervjuperson fem (I5) är verksamhet chef, legitimerad sjukskötare, legitimerad 

psykoterapeut och har flera års erfarenheter inom ätstörningar och behandling. Flera av 

försökspersonerna har forskat inom området ätstörningar och det har resulterat i vetenskapliga 

rapporter och böcker. 

 

Instrument 

Intervjuguiden (Bilaga nr 1) följer studiens syften och baserades på Theory of Planned 

Behavior (Ajzen, 2005) som förklarar ett beteende som en funktion från en interaktion från tre 

olika faktorer, hur personen beter sig, uppfattar omgivningen samt hanterar problem. 

Intervjuguiden utgår också från Self – Determination Theory (Deci & Ryan, 1985) som 

handlar om en inre och yttre motivation som driver en individ till ett beteende. Studien 

gjordes med telefonintervjuer. Ett exempel på en fråga var: Vilka beteende uppvisar individer 

med ortorexi? 

 

Procedur 

Kontakt med de olika behandlingscenter skedde antingen genom telefonsamtal eller via mail 

där syften med studien delgavs, vilka författarna var, vad som studeras samt hur många frågor 

som intervjun skulle innehålla. Tio behandlingscenter kontaktades varav hälften svarade nej 

till att delta då de var uppbokade med egna patienter och inte hade tid att ställa upp. Om 

intresse fanns bokades en tid som passade samt en fråga om mail adress så att intervjuguiden, 

studiens syften och kontakt info (Bilaga nr 2) kunde skickas ut. Då samtliga försökspersoner 

fick intervjufrågorna innan hade de möjlighet att tänka igenom svaren samt avgöra ännu en 

gång om de ville ställa upp på intervju. Enligt Hassmén och Hassmén (2008) bör kriterier 

uppfyllas för att det ska ske på ett etiskt och rättvist sätt, kriterier så som att studien är 

frivillig, att deltagarna får hoppa av när de vill, ta del av resultatet och att svaren är 

konfidentiella. I början av alla intervjuer beskrevs ett muntligt samtycke (Bilaga 3), detta för 

att ännu en gång meddela intervjupersonerna vad som gäller. Eftersom studien gjordes med 

telefonintervjuer spelades det in på en mobiltelefon. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant efter varje intervjutillfälle. Rådata togs sedan ut som 

var relevant för studien, kategoriserades i underordnande teman vilka sedan sattes ihop till 

överordnande teman. Överordnade teman kunde sedan sammanfattas. En induktiv metod 

användes dvs. att analysen inte styrdes av förutfattade meningar eller teorier (Hassmén & 
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Hassmén, 2008). Det är sedan efter när intervjuerna transkriberades som analysen kan börja, 

och som kopplas senare till teorierna som senare leder till en slutsats. Den deduktiva metoden 

användes under diskussionen då teorin användes för att dra slutsatsen.  

 

Resultat 

Här nedan förklaras en sammanfattning av resultaten från intervjuerna med vårdgivaren på de 

olika behandlingscentren. Resultatet är baserat på tabellerna som presenteras som bilagor i 

slutet av studien. Resultatet är indelat i: hur vårdgivare förklarar en ätstörning, hur ortorexi 

skiljer sig från andra ätstörningar, vilka faktorer vårdgivare anser kan leda till ortorexi samt 

hur behandlingsmetoderna ser ut.  

 

Hur vårdgivare förklarar en ätstörning 

Resultatet visade att respektive behandlingscenter som intervjuades hade liknade syn på 

ätstörning. De förklarade en ätstörning som ett rubbat beteende där individer svälter sig, är 

livrädda att öka i vikt och att det är flera psykiska känslor som är inblandade. Resultaten visar 

också att ätstörning har mycket med tvångstankar att göra och att den drabbade känner en 

ångest och oro inför kosten. Samtliga intervjupersoner nämnde anorexi och bulimi som en 

diagnostiserad ätstörning. De menar också att en drabbad individ har en förvrängd 

kroppsuppfattning och har ett stört förhållande till mat och kropp. Samtliga vårdgivare i 

studien såg inte en ökning under de senaste 10 åren där fler drabbade av ätstörning som har 

sökt behandling har ökat utan menar att siffran har legat på ungefär samma procenttal. Det var 

en av intervjupersonerna som märkte en ökning i antal individer som sökte hjälp för sitt 

beteende då kronprinssessan själv gick ut med att hon led av ätstörning. Det märktes också 

enligt denna person att antalet ökade runt högtider då det förknippas mycket med mat. 

Resultatet visar även att tjejer som är drabbade ser sig själv större än vad de egentligen är 

medan killar kan se sig mer som ett streck även om de är stora och muskulösa. Samtliga 

nämnde begreppet ortorexi att det låg under ätstörning UNS. De förklarade ätstörningar UNS 

som ett begrepp där alla diagnoskriterier inte uppfylls för att det ska passas in i en diagnos.   

 

”En ätstörning är ett rubbat beteende i samband att man äter och tänker på mat” (I1) 

 

”Där maten inte är en njutning, den är mycket förknippad med ångest” (I4) 

 

”Psykiska känslor som reglerar maten” (I3) 

 

Hur vårdgivare anser ortorexi skiljer sig från andra ätstörningar 

Enligt samtliga intervjupersoner innebär ortorexi ett tvångsmässigt tankesätt att äta rätt och 

rent, där individen bara äter så fräsch mat som möjligt och tänker mer på en hälsosam 

kosthållning. Flera av intervjupersonerna nämnde att ortorexi kunde ses som anorexia light 

eftersom flera beteende är lika varandra. En del av intervjupersonerna menar också att en 

ortorektiker är intresserade och fixerade av kost och träning och då det inte lyckas äta en 

perfekt måltid kompenserade de det med träning. En ortorektiskt individ ser sig själv 

överlägsen andra med sitt friska beteende. De kan också drabbas av depression, trötthet och 

bli undernärda. Fler fysiska faktorer som kan uppvisas kan vara svullnad, låg puls, lågt 

blodtryck och problem med mag- och tarmkanal. Dock i denna fråga var det många olika 

åsikter om begreppet ortorexi och dess skillnad från andra ätstörningar. Samtliga av 

vårdgivaren drog som sagt paralleller mellan ortorexi och anorexi, men en del tyckte dock att 

begreppet skulle få en egen diagnos medan andra tyckte att det inte fanns tillräcklig 

information om ortorexi.  
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”Mer ångest, maten är inte positiv, dem bli social isolerade, kroppen svälter”(I4) 

 

”Man är ute efter att vara så ren som möjlig, så nyttig som möjligt” (I5) 

 

”Det är omvärlden det är fel på” (I1) 

 

Vilka faktorer vårdgivare anser kan leda till ortorexi 

Denna fråga tyckte samtliga var svårare att svara på då det finns flera olika anledningar till 

varför en individ drabbas. Vissa av intervjupersonerna talade om att det finns i generna hos en 

individ då de menar att det är förklaringen till att vissa och inte alla klarar av att banta och gå 

ner i vikt. Individerna trillar dit på grund av ett tvångsmässigt beteende. Resultatet visar också 

att den inre faktorn kan vara allt från fixidéer med sitt eget utseende, medan den yttre kan vara 

handlingar som understryker vad det inre tvånget består av. Det visades också att individer 

kan vara rädd för att gå upp i vikt och det kan beror på en låg självkänsla hos en individ. 

Denna låga självkänsla kan leda till att en individ har en personlighet som perfektionism, varit 

med om sexuella övergrepp eller psykiska trauman. Flera av intervjupersonerna talar om att 

samhället och den media som finns som kan ha lett till en osäkerhet hos en individ. De 

nämnde också att yttre faktorer kan ha en påverkan så som idrottsarenan, olika skolarbeten, 

kompisar som kan leda till att individerna känner en stor press att prestera så bra som möjligt. 

Resultatet visar att samtliga talar om att individer som är drabbade av ätstörning har 

gemensamt dålig självkänsla men att det finns olika anledningar till varför denne har dålig 

självkänsla. Flera nämnde att en ortorektiker kan vara motiverad att vara så duktig och ren 

som möjligt för att kompensera bristen på självkänslan. Resultatet visar också att en drabbad 

är mer intresserad av sig själv än andra och har fullt upp att handskas med sig själv. Flera 

intervjupersoner sa att självkänslan är i botten både utåt sett och inåt då individer inte är nöjda 

med sig själv. Resultatet visar även att familjestrukturen har en påverkan då det inte finns en 

trygghet i familjeförhållandet eller en bra plattform att stå på.  Samtliga intervjupersoner 

nämnde en slags tävling bland individer, om vem som var smalast, snyggast eller bättre. I det 

stora hela visade resultat att det var självkänslan som hade störst påverkan.  

 

”Personlighet som perfektionism och tvångsmässiga beteenden samt varit med om sexuella 

övergrepp eller psykiska trauman” (I4) 

 

”Oftast en mamma som bantar /…/ frånvarande pappa” (I1) 

 

”Kompensation för bristen på självkänsla” (I5) 

 

Behandlingsmetoder  

Resultatet visar att samtliga menar att varje drabbad individ har sin egna unika behandling 

och där de handlar mycket om personkemi så en drabbad känner en trygghet. De flesta 

använde sig dock av kognitiv beteende terapi (KBT) där de arbetar med tanke, känsla och 

handling. Samtliga intervjupersoner menar att drabbade individer sökte hjälp till dessa 

behandlingscenter på egen hand och inte tvingades dit. De flesta menar på att individerna 

själva ska vilja få hjälp för sitt beteende. Resultat visar att de använder sig av medicinsk 

rådgivning eller behandling, de använder sig även av gruppterapi, psykoterapi eller 

pedagogiska grupper. En ytterliga viktig del är också matträningen, där samtliga hjälper 

individen som är drabbad till en normal kost och få individen att förstå hur viktigt det är med 

rätt kost, hur individen ska få en normal kost och se till att kroppen mår bra. Resultatet visar 

också att samtliga använder sig av liknande metoder vid ortorexi som vid anorexi och menar 

på att individen ska försöka hitta en balans i livet. Samtliga nämnde att de faser en individ går 



12 

 

 

igenom är väldigt påfrestande och därför är det viktigt för en vårdgivare att alltid finnas till 

hands, men även att familjen och individer omkring den drabbade har en förståelse för hela 

processen och det är också vad behandlingen går ut på. Samtliga intervjupersoner nämnde att 

det viktigaste är att möta en drabbad där de är här och nu och det finns ingen som är lik den 

andra utan varje individ är unik i sig. Flera talade också om hur viktigt det är att kunna 

hantera ångesten på rätt sätt och lära individen att bygga upp sin självkänsla och bli sig själv.  

Samtliga behandlar sina individer periodvis då individerna ligger inne på behandlingscenter 

veckovis. De flesta av intervjupersonerna tror inte att begreppet ortorexi kommer att få en 

diagnos då det är väldigt likt anorexi, där symptomen och behandling är lika varandra för 

ortorexi och anorexi.  

 

”… försöker hitta en balans mellan aktivitet, vila och energiintag” (I4) 

” 

”Om du hör vad du tänker, så förstår du vad du känner, om du förstår vad du känner så vet 

du hur man ska agera”(I1) 

 

”Behandlingen anpassas till varje individ” (I3) 

 

Diskussion 

Studiens syften var att undersöka; hur definierar vårdgivare en ätstörning, på vilket sätt 

vårdgivare anser att ortorexi skiljer sig från andra ätstörningar, vilka faktorer vårdgivare anser 

kan ligga bakom ortorexi, och vilka behandlingsmetoder som används för att hjälpa en 

drabbad individ.  Här nedan kommer en diskussion föras runt begreppen som nämnts i 

studien. En interaktion av begreppsdefinitionerna, tidigare forskningen, referensramarna, 

studiens intervjuer samt egna reflektioner.  

 

Ätstörning 

Resultatet i denna studie visade att vårdgivarna förklarar en ätstörning som ett rubbat 

beteende som kan leda till att individer svälter sig, detta går i linje med tidigare forskning. 

Enligt Ghaderi och Parling (2007) förklaras en ätstörning med att en person hanterar sitt 

ätande för att tillfredställa psykiska behov och vårdgivarna menar att det är psykiska känslor 

som reglerar matvanorna. Basic Needs Theory (Deci & Ryan, 2004) förklarar en relationen 

mellan mental hälsa och välbefinnande. En individ tror sig veta ha kontroll över vad den 

behöver för att uppnå välbefinnande. Detta kan vara en anledning till att en drabbad har börjat 

reglera sin kost för att den tror att den kommer att må bättre genom att bete sig på ett speciellt 

sätt. Undersökningen i denna studie visar att individer som är drabbade lider ofta av 

tvångstankar och känner oro och ångest inför kosten. Enligt Eriksson och Carlsson (2001) kan 

en individ som är drabbad av en ätstörning känna en saknad av kontroll över sitt eget beteende 

och känna rädsla. Detta kan bidra till att då en individ inte kan kontrollera sina känslor utan 

kontrollerar kosten istället. Alla människor kan ha olika erfarenheter när det gäller kosten och 

under uppväxten kan de ha präglas av olika vanor som finns inom familjen. Resultatet i 

studien visar att kosten är förknippad med ångest och där kosten inte är en njutning för de 

drabbade. Fidan med kollegor (2010) menar att kulturen, livsstilen dvs. de psykosociala 

konflikterna har ett samband med ätstörningar. Alla människor växer upp i olika 

familjeförhållanden och detta kan leda till en stor skillnad i kosthållningen då matrutinerna 

kan skilja sig åt. Även synen på kosten kan ha präglats från uppväxten då föräldrarna ofta 

lagar mat och influerar individen i dess matvanor. En till faktor som kan ha en påverkan är 

kulturen där individen växer upp i. Kosten inom olika kulturer samt gamla traditioner kan 

göra att skillnaden människor runt om i världen ser olika på vad nyttig och hälsosam kost är, 

samt vad ohälsosam kost är.  Organismic Integration Theory (Deci & Ryan, 2004) beskriver 
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en yttre faktor som används för att en person ska bli motiverad till ett beteende tillexempel en 

närstående eller miljön runt omkring. Hur en individ växer upp och i vilken kultur den lever i, 

kan prägla individens syn på kropp och kost. Detta kan i sin tur leda till att individen beter sig 

på ett visst sätt när det gäller hur kosten ska vara och hur individen ska se ut.  En individ som 

inte lider av en ätstörning kan ha en större inre motivation än en individ som är drabbad. Den 

inre motivationen hos den drabbade kan vara allt för svag för att motstå yttre påfrestningar så 

som skönhetsideal. När de yttre faktorerna ställer för höga krav på individen kan den inre 

motivationen bli lidande och kan då skapas en inre konflikt hos individen som kan påverka 

både självbilden och självkänslan.  

 

Buhl (1993) skriver att antalet personer med allvarliga ätstörningar ökat avsevärt under det 

senaste decenniet. Detta skrev Buhl för snart 20 år sedan. Som samhället ser ut idag kan det 

vara viktigt att sprida information och kunskap om de olika sjukdomarna så att ungdomar 

känner till begreppen runt ätstörningar i tidig ålder. I behandlingsinterventioner går den 

psykopedagogiska metoden ut på att föra ut information till individer som är drabbade, deras 

anhöriga och runt om i samhället för att öka förståelsen för ätstörningar (Nevonen, 2002). 

Enligt en vårdgivare märktes en skillnad i antal personer som sökte hjälp för sina problem 

efter att kronprinssessan själv berättade om att hon hade problem med ätstörning. Denna 

ökning kan bero på att ämnet då uppmärksammades och kan ha bidragit till att flera i 

riskzonen för ätstörning insåg och accepterade sjukdomen och sökte hjälp. I och med att 

ätstörning uppmärksammades i media under denna tid då kronprinssessan talade ut, 

informerades befolkningen om begreppet och detta kan ha lett till en större förståelse för 

sjukdomarna. Att öka förståelsen om ätstörning och dess innebörd i samhället kan leda till att 

individer lättare kan upptäcka varningstecken hos individer som är på väg att bli drabbade. 

Detta kan det i sin tur leda till att individerna får stöd av sina närmaste som då kan försöka 

ändra tankesättet hos den utsatta innan det har gått så långt att de måste söka behandling för 

sina problem. Undersökningen i denna studie visar att antalet som har sökt hjälp för sina 

problem inte har ökat de senaste åren. Detta kan bero på att förståelsen för ätstörningar och 

vad de kan leda till har ökat i samhället och människor kan vara mer medvetna om problemet. 

Hur en individs tankar är angående ätstörningar kan ha en betydelse, även om individen är 

medveten om problemet kan den känna välbehag då den går ner i vikt eller får komplimanger 

för sin kropp. De yttre faktorerna kan leda till att individen känner en inre konflikt då den 

känner sig splittrat om beteendet är rätt eller fel.  

 

Freund och Mcguire (1999) skriver att människor påverkas och influeras av miljön runt 

omkring. Fidan med kollegor (2010) menar också att individer lever i olika kulturer och 

därmed har olika tyckanden om kost och kroppsuppfattning. En individs låga självkänsla kan 

vara kopplat till vilken kultur och miljö den lever i (Fidan et al., 2010). Enligt SLT (Bandura, 

1977) observerar individer andra människor och genom att analysera deras beteende tar de till 

sig information och imiterar eller härmar beteendet. Resultatet i denna undersökning visar att 

en individ kan påverkas mycket av människor i dess närhet, till exempel en mamma som 

bantar kan föra över tankar och beteenden till barnet i familjen som i sin tur härmar eller 

imitera sin mamma, detta kan då leda till en ätstörning. Mamman har kanske inte avsikt att 

påverka sitt barn på det sättet men barnet har inte tillräckligt med livserfarenhet som mamman 

för att tolka information på samma sätt och detta kan leda till att barnet bildar sin egen 

uppfattning och beter sig efter det. Uppväxten kan ha en stor betydelse när det gäller tankar 

och attityder till mat och kropp. Om en individs föräldrar har haft ett stört förhållande till sina 

kroppar är chansen större att barnet tar efter detta beteende. Lucas (2004) skriver att anorexi 

kan drabba individer på olika sätt beroende på hur individer tar till sig miljön, personligheter 

och livserfarenheter i de situationer de hamnar i. Enligt Tulay Bagsi Bosi med kollegor (2007) 
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visar nya rapporter att dagens samhälles lägger fokus på ett hälsosamt beteende, kosthållning 

och träning. Undersökningen i denna studie visar att en person med ätstörning känner 

tvångstankar och ångest som kan leda till ett rubbat beteende och en förvrängd kost- och 

kroppsuppfattning. Om en individ känner en påverkan och press från olika håll runt omkring 

individen, kan detta leda till tvångstankar och som kan dra ner självkänslan och beteendet kan 

förändras. I och med att beteendet kan förändras och självkänslan dras ner kan en osäkerhet 

skapas inom personen och ångest kan uppstå då personen inte kan hantera dessa känslor 

eftersom beteendet är nytt för personen. För att försöka få tillbaka kontrollen över sina tankar 

kan den då ta till metoder som kan skada den själv som kan leda till en ätstörning.  

 

Halse med kollegor (2007) menar att en låg självkänsla och en förvrängd kroppsbild kan leda 

till en drift att bli smal. Enligt Hausenblas och McNally (2004) har kvinnor en högre drivkraft 

till att bli smalare samt är mer missnöjda med sin kropp i jämförelse med män. 

Undersökningen i denna studie visar att tjejer kan se sin kropp större än vad den egentligen är, 

medan killar som har en förvrängd kroppsbild ofta ser sig själva som mindre. Detta kan 

kopplas till Brunet med kollegor (2010) som menar att yngre killar är framförallt intresserade 

av muskler medan tjejer hellre ser sig som smala. Samhället kan ha en påverkan genom 

idealbilden för tjejer och killar, detta kan vara en anledning till att tjejer och killar tycker olika 

som i sin tur kan leda till olika sorters ätstörningar. Enligt Thomson och Cafri (2002) innebär 

megarexi där individer ser sig själv som taniga då de egentligen är muskulösa. En likhet 

mellan megarexi och ortorexi verkar vara att det är fler killar som drabbas av dessa symptom 

som pekar på dessa begrepp. Detta kan bero på hur samhället ser ut som individerna växer 

upp i. Kroppsbilden för unga tjejer uppmärksammas både i tidningar, tv samt i vardagen. I 

jämförelse med killars kroppar är fokusen kanske inte lika stor, och därmed uppmärksammas 

inte heller begreppen inom ätstörningar till killar lika mycket som det kan göra till tjejer. 

Killar idag som börjar träna och äta hälsosamt ger kanske inte ut lika mycket varningssignaler 

till omvärlden som om en tjej skulle kunnat framkalla om hon gjorde likadant. Hausenblas 

och McNally (2004) menar att kvinnor visar mer missnöje med sin kropp och har högre 

drickraft att bli smalare. Det finns en skillnad mellan könen då killar är mer intresserade av 

muskler och känner en oror och ängslan över kroppsbyggnaden (Brunet et al., 2010). Detta 

kan leda till att flera killar drabbas av både ortorexi samt megarexi. För om inte samhället 

agerar och vet om konsekvenserna för ätstörningar kan det vara lättare för en individ att 

stänga in sig själv och handla efter sina egna tankar. Dessa nya begrepp som växt fram kan 

vara en upplysning för individerna, då de kan få en större förståelse om hur ens egen kropp 

fungerar och börjar lyssna mindre på samhällets normer.  

 

Självkänslan kan variera från person till person eftersom människor utvecklas hela tiden och 

stöter på hinder som gör att de antingen känner sig starkare efter att ha klarat av ett problem 

eller svagare efter att ha misslyckats, detta kan göra så att självkänslan påverkas antingen 

negativt eller positivt. Självkänslan kan utvecklas genom att en människa hamnar i olika 

situationer och hantera dem på olika sätt. Enligt TPB (Ajzen, 2005) är beteendet påverkat av 

hur personer reflekterar olika situationer. Personer försöker efterlikna beteenden som de tror 

själva kommer gynna dem, det kan leda till att många ungdomar får ätstörningar genom att de 

kan ha påverkats av media och de kroppsidealen som existerar. En anledning till att ungdomar 

känner sig obekväma i sina kroppar kan vara pågrund av jämförelsen av kropparna 

individerna emellan (Ghaderi & Parling, 2007). TPB (Ajzen, 2005) visar hur en individs 

beteende kan förändras genom att känna en press från omgivningen. Detta kan i sin tur leda 

till ett beteende som de tro kan gynna dem positivt. Om en individ känner krav från 

omgivningen att den ska bete sig eller se ut på ett visst sätt kan detta leda till att en invid 

anpassar sig till omgivningen och bilden om vad som rätt och fel kan förändras. Ghaderi och 
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Parling (2007) förklarar en drabbad som en instängd individ som prioriterar sin egen kropp i 

första hand, detta leder till komplikationer i sociala situationer och individen kan stänga in sig 

själv. I och med att individen isolerar sig själv går detta i linje med TPB som förklarar hur en 

individs beteende formar sig efter hur den upplever att andra observera den själv. En rädsla 

inom individen kan uppkomma då individen socialiserar sig med andra och känner en press 

från omgivningen att leva upp till samhällets krav när det gäller både beteende och 

kroppsideal. Undersökningen i denna studie går i linje med detta då vårdgivarna menar att 

masspåverkan har spårat ur och det skapas en tävling mellan individerna vem som följer 

idealen bäst. Rössner (2007) skriver att modeindustrin sätter krav på hur människans former 

ska se ut. Dessa ideal kan orsaka att det blir en tävling individer emellan då de vill uppnå sin 

idealbild som i sin tur kan leda till att individerna blir smalare och kan i vissa fall sluta i en 

ätstörning.  

 

Ungdomar kan påverkas av massmedia på olika sätt, en anledning kan vara att en individ 

känner en inre motivation till att bli mer hälsosammare genom en yttre faktor som tillexempel 

tidningar och tv-program. Detta kan kopplas till SDT (Deci & Ryan, 1985) som handlar om 

hur beteendet styrs av antingen en inre eller yttre motivation. Organismic Integration Theory 

inom SDT förklarar att en yttre faktor kan motivera en individ att klara av att prestera på det 

sättet den vill. Det kan även uppstå ett problem då det endast finns en yttre motivation och 

inte en inre. Då uppstår en inre konflikt inom individen och självkänslan kan bli lidande hos 

denna då en splittring sker när det gäller den inre och yttre motivationen. Till en början kan 

individen vara nöjd med sig själv, men på grund av masspåverkan i form av idealbilder, 

tidningar eller tv-program kan individen börja ifrågasätta sin egen kroppsbild. Detta kan i sin 

tur leda till ett rubbat beteende som kan påverka kosten, som sedan kan leda till en ätstörning. 

Då individen börjar äta en mer hälsosam kost och börjar tränar för att försöka närma sig sin 

idealbild, kan denna från början känna ett välmående över beteendet då den märker en 

förändring i kroppen. När individen sedan tappar kontrollen över sina tankar och beteende kan 

välbefinnandet påverkas till något negativt, då kan individen ha kommit in i ett ortorektiskt 

beteende. Detta går i linje med TPB som förklarar att en individ tar efter ett beteende som de 

tror kan gynna dem positivt men att det är sedan kontrollen individen känner inom sig som 

bestämmer hur väl individen kan styra över sitt eget beteende.  

 

Ortorexi – en ätstörning utan närmare specifikation (UNS) 

I nuläget finns ingen fastställd diagnos på ortorexi (Fidan et al., 2010). Både forskning och 

studier har gjorts på begreppet ortorexi och som Nyman (2002) skriver så har termen 

presenteras så många gånger så att det bör komma fler reflektioner om begreppet från 

medicinskt håll. I studien framkom det splittrade åsikter om ortorexi och om begreppet skulle 

bli diagnostiserat eller inte, dels på grund av att några vårdgivare tycker att begreppet är nära 

besläktad med anorexi samt att de tycker att mer information måste tas fram för att begreppet 

ska bli fullbordat. Att vara drabbad av ortorexi menas att individen hellre svälter sig själv än 

att äta mat som de själva anse sig vara ofräsch eller inte passar in i deras matmönster (Tulay 

Bagsi Bosi et al., 2007). Enligt Bratman och Knight (2000) handlar ortorexi om att äta nyttig 

kost. Personer med ortorexi tror att deras livsstil är den bästa att leva efter, att leva på detta 

hälsosamma sätt kommer att gynna dem och göra att de mår bättre. Detta kan kopplas till TPB 

(Ajzen, 2005) som menar att en person beter sig efter ett mönster som de tror kommer att 

gynna dem själva. Ett ortorektiskt beteende kan leda till en försämrad fysisk hälsa, nedsatt 

psykiskt och socialt fungerande i vardagen (Ghaderi & Parling, 2007). Undersökningen som 

gjordes till denna studie pekar på att individer som drabbas av ortorexi äter så pass nyttigt att 

kroppen bryter ner sig själv och tvångsmässiga tankar att äta hälsosamt växer fram. Detta kan 

i sin tur leda till att individen inte socialiserar sig med sin omgivning för att undvika 
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komplikationer i deras kostplanering. Anledningen till att individen handlar på detta sätt kan 

vara att kroppskulturen påverkar människan genom olika dieter, nya träningssätt och på vilket 

sätt som är bäst att leva efter. Det är många faktorer som kan påverka, så som modevisningar, 

kläder, skådespelare eller tv-program och dagens samhälle kan sätta stor press på 

kroppskulturen. En annan anledning till att en individ kan drabbas av ortorexi kan vara 

umgänget man tillhör, de kan vara en grupp som är idrottsinriktade eller har ett intresse för 

kost och träning, dessa individer kan då ligga i riskzonen att bli så pass påverkade att en 

ätstörning utvecklas.  

 

Bratman och Knight (2000) menar att individer som drabbas av ortorexi har en stark 

självdisciplin och ofta ser sig själv som bättre än alla andra som har en normal diet. 

Undersökningen i denna studie går i linje med denna forskning då vårdgivarna beskrev att de 

drabbade såg det som att det är omvärlden det är fel på. Detta går att koppla till SDT (Deci & 

Ryan, 1985) då en inre motivation kan bidra till att en person känner sig tillräckligt stark för 

att tro på sina egna värderingar. Både denna studie och tidigare forskning pekar på att 

människor med ortorexi har en låg självkänsla men att utåt sett uppfattas som en hälsosam 

person (Johnson, 2003). Resultatet i studien visar även att en ortorektiker anser sitt beteende 

som friskt och hälsosamt. I och med att samhället har de normer de har kan individer tolka de 

på olika sätt. I dagens samhälle påpekas de ofta att människan bör vara hälsosam. Detta kan 

vara en anledning till att en som är drabbad av ortorexi känner en stark tro till sitt eget 

beteende och ser inget fel i det. Människor i individens närhet kan uppmuntra detta beteende 

då de också tror att det är ett hälsosamt beteende. På grund av individens egen vilja samt 

uppmuntran från omgivningen kan detta leda till ett ortorektiskt beteende. Eftersom en individ 

med ett ortorektiskt beteende innehar kontroll och kunskap över kost och träning kan 

omgivningen runt omkring manipuleras av detta beteende och tro att det är ett normalt.  

 

Bratman (1997) beskriver en ortorektiker som en person som är besatt över att ha kontroll 

över sina matvanor och sitt liv. Även detta kan kopplas till TBP (Ajzen, 2005), då en individ 

som är drabbad styr och planerar sitt liv efter kosten och den hälsosamma inriktningen. Denna 

kontroll individen känner över kosten kan forma dennes beteende. För en individ som drabbas 

av ortorexi blir detta negativt då kosten har tagit över individens vardag och tankar. 

Undersökning i denna studie visar att individer blir mer osäkra och isolerade på grund av 

kosthållningen och behöver känna kontroll över kosten. Ghaderi och Parling (2007) skriver att 

sådana beteende resulterar i försämrad fysisk hälsa, sämre socialt fungerande och nedsatt 

psykisk balans. Även Topor (2001) menar att en person som är drabbad av en ätstörning 

isolerar sig socialt. Detta kan bero på att individen vill ha fullständig kontroll över sitt liv och 

inte ha andra som kan påverka eller störa kosten. Till en början kan individen känna sig duktig 

i andras sällskap då den äter mer hälsosamt. Om ätstörningen utvecklas och förvärras kan det 

istället leda till att individen känner ett obehag i andras sällskap, då individen kan vara rädd 

att andra ska rubba dennes kontrollerade beteende. Personer som är drabbade strävar efter att 

kontrollera känslor, beteenden, omgivningen samt sin egen kropp och att styra är viktigare än 

vad som ska styras (Buhl, 1993). Om denna kontroll inte kan hanteras då andra faktorer spelar 

in i en människans liv och dennes handlingssätt, kan den drabbade tappa fokus på kosten som 

i sin tur kan leda till att en oro sprids att den lever ohälsosamt. Denna oro och strävan efter att 

äta rätt kan leda till att en person drabbas av ett maniskt beteende och får tvångsmässiga 

tankar om att bara äta en hälsosam kost och då kan personen i fråga ha drabbats av en 

ätstörning ortorexi. SDT (Deci & Ryan, 1985) går att koppla till detta då individerna som är 

drabbade ser sin kropp som prioritering nummer ett och kan därmed bli väldigt instängd. 

Enligt teorin finns det en stark inre motivation som styr mycket av personers tankar, det kan 

vara genom den inre styrkan och motivationen som individer lyckas med att följa sin strikta 
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diet. SDT förklarar också en inre balans som bör upprätthållas och detta gör att den inre 

motivationen kommer fram. En individ som har drabbats av ortorexi kan då känna oro när den 

äter ohälsosamt. Därför kan hälsosam kost leda till att individen känner en balans i kroppen då 

den mår bra av matintaget. Teorin förklarar även att om det finns en stark inre motivation, 

känner individen sig mer självständig, detta kan gå i linje med att en ortorektiker drar sig 

undan från omgivningen och känner att den klarar sig bättre på egen hand. 

 

Faktorer som kan leda till ortorexi 

Denna studies undersökning visar att det finns flera faktorer som kan leda till att en individ 

drabbas av ortorexi. Som en vårdgivare beskriver kan det vara familjestrukturen som kan 

påverka, då tillexempel att familjen inte äter middag tillsammans eller att en fadergestalt inte 

finns. Freund och Mcguire (1999) menar att de sociala och kulturella faktorerna påverkar 

individens hälsa och detta leder i sin tur till konsekvenser i människans liv. TPB (Ajzen, 

2005) förklarar en individs handling efter hur dennes omgivning beter sig, individen tolkar 

sina egenskaper och sedan analyserar hur den ska hantera pressen som uppkommer. Hur en 

individ anser sig själv klara en situation kan beror på hur stor tillit individen har till sina 

egenskaper att klara av situationen. Bandura (1997) förklarar att self- efficacy handlar om 

tilliten en individ har till sin egen förmåga att klara av en uppgift i en specifik situation. Om 

en individ känner en stark vilja och tror på sig själv att den kan lyckas hålla en hälsosam kost, 

kan risken bli större att individen faller in i ett ortorektisk beteende.  

  

Denna undersökning går i linje med tidigare forskning genom att vårdgivarna beskriver att de 

drabbade individerna blivit påverkade redan i tidig ålder. Baumeister (2004) menar att 

självkänslan utvecklas redan i barndomen. Även Freund och Mcguire (1999) menar att en 

individ påverkas redan vid födseln då den växer in i en societet, kultur och social klass. Som 

vårdgivarna nämnde har många av de drabbade växt upp utan en bra plattform, samt att 

familjestrukturen är en viktig del i individens uppväxt. En ytterligare faktor som kan leda till 

att en individ drabbas kan vara tidigare sexuella övergrepp eller psykiska trauman enligt 

vårdgivarna. Traumatiska händelser som tillexempel att en familjemedlem dör av övervikt 

eller hjärtfel kan leda till att en person själv känner rädsla att sluta på samma sätt (Bratman & 

Knight, 2000). Individen kan då känna till en början en påverkan av en yttre faktor som 

tillexempel att en vän dör i övervikt, som i sin tur kan leda till en inre motivation som kan 

starta ett stört beteende pågrund av denna rädsla. Enligt SDT (Ryan & Deci, 2000) påverkas 

individer av yttre faktorer som tillexempel miljön runt omkring och som sedan väljer vad som 

uppmärksammas och detta kan i sin tur utveckla en inre motivation som leder till ett beteende. 

SDT (Deci & Ryan, 1985) förklarar att den yttre motivationen kan ha en inverkan på 

individen, detta går i linje med vad studien visar då samtliga vårdgivare menar att en individ 

som känner press från skolan eller idrotten kan drabbas av en ätstörning. Freund och Mcguire 

(1999) som menar också att de sociala och kulturella faktorerna kan påverka individen. Då en 

individ känner kraven från yttre faktorer kan det leda till att individens självförtroende och 

självkänsla sänks då de inte kan hantera de kraven som ställs. Baumeister (2004) menar att 

självkänslan är något lägre under ungdomstiden och detta kan leda till individer i denna ålder 

är mer känsliga av att påverkas. Detta beror på att ungdomar kan fundera mer på hur de 

uppfattas av andra eller hur de blir omtyckta av andra. Undersökningen i denna studie visar att 

vårdgivarna menar att individer som lider av en ätstörning känner krav på sig själv att vara 

perfekta som i sin tur leder till tvångsmässiga beteenden. Baumeister (2004) menar också att 

individer tolkar information om sig själva på ett positivt eller negativt sätt när det kommer 

från andra och detta kan i sin tur påverka bilden individen har av sig själv. Att ungdomar 

drabbas kan beror på att den försöker hitta sig själv och därmed ha lättare att påverkas av allt 

som händer runtomkring.  
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Enligt SLT (Bandura, 1977) observerar och tolkar individer sin omgivning. En individ som tar 

in information från omgivningen och analyserar detta till något negativt eller positivt formar 

självbilden (Baumeister, 2004).  Om en individ tolkar denna information till något negativt, 

kan det leda till att individens självförtroende påverkas och detta i sin tur kan leda till ett 

sämre självkänsla. Individen kan sedan försöka stärka sitt självförtroende genom att äta en 

mer hälsosammare kost och känna sig lyckad och duktigt inom detta område. Studien visar att 

vårdgivarna menar att individer som är drabbade av ortorexi vill vara så perfekta som möjligt 

för att kompensera bristen på självkänslan. Johnson (2003) menar att självsäkerhet är en 

attityd som en individ visat utåt sett i olika sammanhang. En individ som kan visa en 

självsäkerhet inför andra då den inbillar eller känner att de runt omkring avundas hur den äter 

och lever. Detta kan leda till att individen döljer sin osäkerhet som den egentligen känner 

inombords. En faktor som kan leda till ett ortorektiskt beteende kan då vara att individen 

känner en olöst konflikt inombords där självkänslan inte är så hög men utåt sett kan personen 

visa en självsäkerhet då den känner att den är nyttig och fått uppskattning från andra att den är 

det.  

 

Behandling 

Eftersom ortorexi inte är ett diagnostiserat begrepp finns ingen angiven behandling för 

ortorexi. Enligt vårdgivarna i denna studie anpassas behandlingen efter varje individ och 

oftast är det patienterna själva som vänder sig till behandlingscentren för att få hjälp. Det kan 

vara viktigt att individer som är drabbade av ortorexi själva söker hjälp för sina problem då de 

har insett att de behöver hjälp. Behandlingen kan vara svår att gå igenom då individen måste 

reflektera över sitt egna liv för att försöka komma fram till orsaker varför den tänker och beter 

sig på det sättet den gör. Individen vill ofta ha behandlingen men är rädd för hur det ska gå till 

och förväntar sig inte att andra ska ställa upp och hjälpa individen (Glant, 2000). En anledning 

till att individen känner denna rädsla kan vara att den måste överge kontrollen den tidigare 

haft över sin mathållning till någon annan. De psykodynamiska metoderna har under många 

år varit ledande i behandlingen mot ätstörningar då terapeuten söker i de mentala processerna 

och försöker hitta faktorer som kan ha bidragit till att en individ känner och tänker som den 

gör (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Undersökningen i denna studie visar att 

många av vårdgivarna stödjer detta då de arbetar mycket med kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Andersson med kollegor (2007) skriver också att genom att bryta ner livshistorier och 

analysera del för del är det ett effektivt sätt att bearbeta tankarna hos en drabbad. Som nämnts 

innan kan det vara många faktorer som har influerat en människa under dennes liv. Genom att 

bryta ner olika delar i livshistorien kan göra det lättare att hitta själva anledningen till varför 

individen beter sig som den gör.  

 

Eftersom KBT behandlingen kan ges enskilt, i grupp, par eller familj så kan en individ nå ett 

resultat med behandlingen på flera olika sätt och om omgivningen runt omkring individen 

förstår och får kunskapen om beteendet kan de lättare hjälpa individen att leva ett normalt liv. 

Att individer behandlas i grupp kan vara givande då den ser andra som är drabbade gå igenom 

samma sak. Detta går i linje med SLT då en individ analyserar sin omgivning och lägger 

uppmärksamheten på det den tycker passar den själv. Då individen lever med andra drabbade 

och parallellt får behandling för sina problem kan leda till att den inser sina problem och 

behandlingen kan påbörjas. Bandura (1977) menar att en interaktion mellan kognitiva tankar, 

beteendet och omgivningens bestämmelser formar en människans beteende. I och med 

gruppterapin kan en drabbad få höra hur andra upplever sitt problem och själv börjar 

analysera sitt eget beteende. En anledning till att behandlingen också bör ske individuellt kan 

vara att människans psyke anses av många vara omedvetet, att varje individ har sin egen 

historia och det gäller för vårdgivaren och patienten att tillsammans få en förståelse för detta 
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omedvetna (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). I en grupp kan det vara svårare att 

närma sig det omedvetna då det kan krävas hög fokus från både patienten och vårdgivaren för 

att uppnå detta. Resultatet i studien visar att det är viktigt med en personkemi mellan patient 

och terapeut för att uppnå ett bra resultat på behandlingen och även att behandlingen anpassas 

efter varje individ då de ofta är olika faktorer som har bidragit till ätstörningen. En individ bör 

minnas hur dess egen personliga utveckling har förändras från den dagen det störda beteendet 

framkom fram till dagen då söker behandling för det. Individen bör själv ha en inre 

motivation att vilja bli bättre och återgå till ett friskt beteende. Om det endast finns en yttre 

motivation i form av terapeuter eller närstående som vill hjälpa individen kan det leda till att 

den drabbade inte tar till sig behandlingen på rätt sätt som i sin tur kan leda till att individen 

fortsätter med sitt felaktiga beteende. 

 

Inom SDT förklaras en självbestämmande och icke självbestämmande motivation. För att en 

behandling ska lyckas bör individen själv bestämma att de vill lyckas. När de själva har insett 

sina problem kan en inre motivation vara en bidragande faktor till att behandlingen lyckas. 

Nevonen (2002) menar att information om ätstörningar till drabbade, deras anhöriga och även 

övriga samhället måste spridas för att öka kunskapen och förståelsen för ätstörningar. Enligt 

TPB tar individer till sig informationen och tolkar den medvetet eller omedvetet och skapar 

ett tyckande om information som har inkommit. Om samhället är medveten om riskerna runt 

ätstörningar och information sprids, kan detta öka kunskapen om farorna runt ätstörning. Om 

samhället innehar kunskapen kan uppsikten över individerna som ligger i riskzon vara lättare 

att upptäckas i tid. Clinton och Norring (2002) beskriver matträning som ett sätt för patienten 

att normalisera sitt ätande. Undersökningen i studien visar att det är bra för den drabbade att 

äta tillsammans med andra som får hjälp och att ha andra som bestämmer vad de ska äta och 

när. Detta går i linje med SLT där människor lär sig via observation, imitation och härmning. 

Individer analysera andras beteende i en interaktion med sina egna tankar. En ortorektiker kan 

under tiden den ha utvecklat sin ätstörning isolerat sig själv och därmed inte ha sett andra äta 

en normal diet. Detta kan vara svårt för individen under behandlingen då den tvingas släppa 

kontrollen den haft över sin kost. Det kan vara lätt att se personer vara hälsosamma som har 

bra koll på både träning och kosten och det finns säkert många som också ser upp till dessa 

personer, men det kan vara svårt att veta vilka känslor och tankar som egentligen döljer sig 

bakom denna fasad. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie användes en kvalitativ metod för att undersöka utvalda behandlingscenter runt 

om i Sverige. Genom att ha studerat tidigare forskning som både har använt kvantitativa och 

kvalitativa metoder så ansågs den kvalitativa metoden bäst för att skapa en bra diskussion 

kring syften med studien. Denna metod genererar mer djupgående svar än med en kvantitativ 

undersökning. Efter att ha studerat ämnet flera veckor innan studien började så fanns det en 

bra grundförståelse för ämnet och en bra dialog med vårdgivarna kunde föras genom hela 

intervjuerna. Dock finns en viss osäkerhet om begreppet ortorexi eftersom det inte finns 

tillräcklig med forskning inom ämnet. Samtliga intervjuer hade liknande svar, men att 

generalisera resultaten på övriga behandlingscenter och vårdgivare kan dock vara svårare då 

det endast skedde intervjuer med fem behandlingscenter. En brist i undersökningen är att 

endast ha fem intervjupersoner, studien hade stärkts om det fanns fler intervjupersoner men på 

grund av tidsbrist gjordes det fem intervjuer innan resultatet skulle analyseras. Intervjuguiden 

är självkonstruerad vilket kan leda till en lägre validitet då frågorna inte har testats i tidigare 

forskning. Deltagarna var mycket uppbokade detta ledde till att vissa av intervjuerna blev 

något stressiga, vilket kan ha bidragit till mindre utförliga svar på frågorna. Med 

telefonintervjuer kan intervjuerna även upplevas mindre personliga än vid ett personligt möte. 



20 

 

 

Men på grund av att det fanns en möjlighet att göra en telefonintervju så kunde de helt 

anpassas efter vårdgivarens tid . I och med att frågorna skickades i förväg blev intervjuerna 

seriösa och givande. När det fanns frågor som var oklara hade vårdgivaren möjligheten att 

både innan och under intervju få den förklarad. Eftersom studien gjordes med slumpmässigt 

urval blev det en bra spridning på behandlingscenter som kontaktades runt om i landet. Denna 

spridning kan vara positiv då risken minskar att behandlingscenter influeras av varandra som 

de kan ha gjort om behandlingscenter låg nära varandra. För att få en större förståelse för 

begreppet ortorexi är en kvalitativ metod den bästa. Då det inte finns tillräcklig med forskning 

inom ortorexi är det bra att försöka få en uppfattning om vad begreppet innebär.  

 

Slutsats 

En ätstörning definieras som att en person har ett rubbat beteende när det gäller kost och 

synen på sin egen kropp. Synen på kost kan skilja mycket beroende på vilken kultur en 

individ växer upp eller lever i. Mer information om ätstörningar borde spridas i större 

utsträckning så att fler individer som har en ätstörning kan komma till insikt om detta då den 

läser hur andra har drabbats av sjukdomen. Olika faktorer kan ha spelat in när det gäller hur 

mycket en individ påverkas av miljön, personligheter och livserfarenheter. Skillnaden mellan 

ortorexi och andra ätstörningar är att ortorektiker är besatta av kvaliteten på maten inte 

kvantiteten och kosten en drabbad individ intar ska vara hälsosam och fräsch. Att individen 

isolerar sig kan vara en anledning att det är svårt för andra runt omkring att märka 

varningssignalen hos individen som är drabbad. Det är både en inre och en yttre motivation 

som kan motivera en individ att börja utveckla en ätstörning, på samma sätt som individer 

påverkas olika av både inre och yttre faktorer. Ett samband mellan fysisk träning och ortorexi 

finns ofta då många av de drabbade försöker kompensera med träning om de betraktade sin 

kosthållning som onyttig. Studien kom fram till att en individ med ortorexi kan behandlas 

med olika metoder för att återkomma till ett friskt beteende. Stor del i behandlingen visade sig 

vara att analysera individens bakgrund och vilka faktorer som kan ha bidragit att den tänker 

på det sättet den gör.  

 

Framtida forskning 

Nyman (2002) skriver att i Sverige har termen ortorexi presenterats så många gånger att det 

bör komma fler reflektioner angående ämnet från medicinskt håll. Studier som är redovisade 

är gjorda på speciella utvalda grupper, det vore intressant att se en jämförelse hur frekvent 

ortorexi är i olika städer. Havnesköld och Risholm Mothander (2002) menar att kulturer har 

en inverkan när det gäller hur människor ser och tolkar sina kroppar och det kan vara en 

anledning till att det finns en stor skillnad på förekomsten av drabbade runt om i Sverige. 

Studier som pekar på faktorer som kan leda till ortorexi måste göras för att sedan kunna 

bestämma behandling till de olika individerna. Som Johnson (2003) menar kan en individ 

känna en osäkerhet inombords men utåt sett visa en stark integritet. En studie på individer 

som är drabbade av ätstörning UNS vore intressant att undersöka när det gäller personlighet 

och om det finns likheter i personligheten som är gemensam för de drabbade. Baumeister 

(2004) menar att all information som individen får om sig själv analyseras om det är en bra 

eller dålig information. Individens bakgrund och erfarenheter har stor inverkan på hur den 

kommer att bete sig och uppfatta olika situationer, eller en studie på vilka faktorer individer 

med ortorexi själva pekar ut som kan ha bidragit till att de har blivit sjuka.  

 

Implikationer 

Det som bör göras för att begreppet ortorexi ska bli diagnostiserad är att uppmärksamma 

begreppet. En viktig del för att detta ska lyckas är att sprida kunskap om att begreppet ortorexi 

finns och sprida förståelsen om vad det innebär. Detta kan leda till att begreppet blir vanligare 
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i samhället och fler individer kan känna igen beteendet för hur en ortorektiker beter sig och 

försöka förhindra att beteendet blir värre med tiden. En ytterligare faktor som kan hjälpa till 

att ortorexi bli mer betydande, kan vara om behandlingscenter blir eniga om att ortorexi är en 

ätstörning och att det begreppet finns. Det skulle kunna leda till att fler vågar ta steget till 

hjälp då de känner igen sig i beteendet och vet då att det finns hjälp att få hos dessa 

behandlingscenter.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 

1.1 Vad heter du? 

1.2 Vart arbetar du? 

1.3 Hur länge har du arbetet med det? 

 

Innebörden av ätstörningar 

 

2.1 Hur skulle du förklara en ätstörning? 

2.2 Vad finns det för olika diagnoser? 

2.3 Hur har utvecklingen sett ut de senaste 20 åren för ätstörningar? 

2.4 Vilka ätstörningar finns det under begreppet för UNS (utan närmare specifikation)? 

2.5 Har du stött på begreppet ortorexi? 

 

Begreppet ortorexi 

 

3.1 Hur skiljer sig ortorexi från anorexia och bulimi? 

3.2 Vilka beteende uppvisar individer med ortorexi? 

3.3. Vilka psykiska respektive fysiska faktorer visar individer som är drabbad? 

3.4 Hur ser de på sitt eget beteende? 

3.5 Vilka faktorer tror du kan leda till att en person drabbas av ortorexi? 

3.6 Finns det en inre eller yttre motivation som driver dem, om i sådana fall vad? 

3.7 Är ortorexi vanligast hos tjejer eller killar? 

3.8 Skiljer sig beteendet åt från individ till individ?  

3.9 Hur skulle du beskriva självförtroende och självkänsla hos individer som är drabbade av 

ortorexi? 

3.10 Hur ser en individ som är drabbad av ätstörningar på andra som är drabbade? 

3.11 Hur kan kulturen ha en påverkan varför vissa drabbas av ätstörningar? 

 

Behandlingen 

 

4.1 Vilka behandlingsmetoder har ni för att hjälpa individer med ortorexi? 

4.2 Vilken är vanligast och den mest effektiva metoden? 

4.3 Hur ser individen själv på behandlingen? 

4.4 Tror du att begreppet ortorexi kommer att diagnostiseras i framtiden? 

4.5 Vad skulle behövas för att begreppet ortorexi skulle få en diagnos? 



Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 



Bilaga 2 – Studiens syften och kontaktinfo 
 

 

 

Vi är två tjejer från Högskolan i Halmstad, Emilia Jigvall och Sofie Boman Gillman. Vi ska 

genomföra en studie (uppsats på C- nivå). En studie med syften att undersöka hur vårdgivare 

definierar en ätstörning, hur de anser ortorexi skiljer sig från andra ätstörningar, vilka faktorer 

de anser kan leda till ortorexi och vilka behandlingsmetoder används för ortorexi. Intervjun 

består av tjugoen frågor och deltagandet är frivilligt och du har rätt att dra dig ur studien när 

som helst utan att behöva ange skäl om varför. Du har även möjlighet att ställa frågor om du 

undrar över något eller om frågeställningen är oklar. Informationen som samlas in kommer att 

behandlas konfidentiellt. Vi bifogar även i detta mail frågorna som kommer att ställas under 

intervjun.  

 

Kontaktpersoner     

Emilia Jigvall 

 

Sofie Boman Gillman       

    

Mail: 

emijig08@student.hh.se 

 

sofbom08@student.hh.se   

   

Tele: 0709 327044 Emilia 

 

 076 3165159  Sofie                                                          

mailto:emijig08@student.hh.se
mailto:sofbom08@student.hh.se
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Bilaga 3 – Muntligt samtycke 
 

 

 

Muntligt har denna information om samtycke angående medverkan i denna studie 

informerats även i början av intervjusamtalet.    
 

Information om studiens syfte har delgetts till vårdgivarna, om hur informationen ska samlas 

in och hur den ska bearbetas. De har även informerats om att deras deltagande är frivilligt och 

att de, när de vill, kan avbryta deras medverkan utan att ange orsak. 

 

Samtliga vårdgivare har innan intervjusamtalet haft båda email samt telefonnummer så de 

hade möjlighet att ställa frågor angående studien även innan intervjusamtalet. Det nämndes 

alltid i slutet av samtalet att intervjupersonerna får ta del av studien så fort resultatet är klart.  
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”Ett rubbat beteende 

i samband med mat” 

(I1) 

 

 

Stört beteende  

 

 

 

 

Tankesätt 

 

 

 

 

 

Behandlingscenters 

syn på ätstörningar  

”Psykiska känslor 

som reglerar maten” 

(I3) 

”Jätte mycket 

tvångstankar” (I2) 

 

Tvångstankar 

”Maten förknippad 

med ångest” (I4) 

”En 

kroppsuppfattning 

som inte finns” (I2) 

Förvrängd kroppsbild Synsätt  

 

Tabell 1 - Hur vårdgivare förklarar en ätstörning
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”Tvångsmässig 

inriktning på att äta 

rätt och rent” (I1) 

 

 

 

 

 

 

Hälsosam strävan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohälsosamt beteende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur 

behandlingscenter ser 

på ortorektiskt 

beteende 

”… det ska vara så 

hälsosamt som 

möjligt” (I4) 

”Man ska vara ute 

efter att vara så ren 

som möjligt, så 

nyttig som möjlig” 

(I5) 

”Total matfixerad vid 

matlagning” (I2) 

”Kroppen mår inte 

bra” (I5) 

 

 

 

 

 

Fysiska faktorer 

”Maten är inte 

positiv, kroppen 

svälter” (I4)  

”de bli undernärda 

och deprimerade” 

(I1) 

”svullnad, låg puls 

och blodtryck, samt 

problem med mag-

och tarmkanal” (I2) 

”Svälter sig själv” 

(I3) 

Det är omvärlden det 

är fel på” (I1)  

 

 

Psykiska faktorer  

 

 

Psykisk ohälsa ”Oro, osäkerhet och 

låg självkänsla” (I5)” 

”De blir socialt 

isolerade” (I4) 

 

Tabell 2 – Hur vårdgivare anser ortorexi skiljer sig från andra ätstörningar 
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”Självkänslan är i botten både 

utåt sett och inåt” (I3) 

 

 

 

 

 

 

Självkänsla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inre faktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingscenters 

syn på vilka faktorer 

som kan leda till 

ätstörningar 

”Personlighet som perfektionism, 

tvångsmässigt beteende” (I4) 

”Ett försök att hitta sig själv” (I4) 

”Hon var överviktig” (I3) 

 ”Vara så duktig som möjligt, så 

bra och så perfekt som möjligt” 

(I5) 

”Kompensation för bristen på 

självkänsla” (I5) 

”Inte nöjd med sig själv” (I3) 

”Man har det i genen eller inte” 

(I1) 

 

 

 

 

 

 

 

Familjestruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yttre faktorer 

”Mamma som bantar” (I1) 

 ”En missbruks gen någonstans i 

släktträdet” (I1) 

”Pappa som är fysisk borta, 

mentalt 

borta/…/vänsterprasslar/…/jobbar 

mycket” (I1) 

”Ingen bra plattform i uppväxten” 

(I2) 

”Familjestrukturen betyder 

mycket” (I3) 

”Inte bruka äta middag 

tillsammans med sina föräldrar 

/…/föräldrar som har pratat om 

bantning hela livet ” (I4) 

”Varit med och sexuella 

övergrepp eller psykiska 

trauman” (I4) 

 

 

 

 

 

Sociala faktorer 

”Rätta sig efter media och 

sjukvård” (I1) 

”Vilken profil man har i skolan” 

(I1) 

”Masspåverkan har spårat ut 

/…/nån slags tävling hela tiden” 

(I5) 

”Prestationer i idrott och 

skolarbeten” (I4) 

”Allt från fix idéer till 

tvångsbeteenden” (I2) 

 

Motivation 

”Handlingar som understyrker det 

inre tvånget” (I2) 

Tabell 3 - Vilka faktorer vårdgivare anser kan leda till ortorexi
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”Det man jobbar med är 

tanke, känsla och 

handling” (I1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förståelse/Insikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling för 

ortorexi 

”Medicinsk rådgivning, 

psykoterapi, KBT och 

gruppterapi ” (I3) 

”Det finns 

självhjälpsböcker, KBT, 

kognitiv psykoterapi, 

dynamisk terapi och 

existentiell terapi” (I4) 

”Så veckan här är väldigt 

intensiv med båda 

enskilda samtal varje dag 

och alla 

gruppaktiviteter” (I5) 

”Hitta en balans i livet” 

(I4) 

 

 

 

Personlighetsutveck

ling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individanpassning 

”Hantera ångesten på rätt 

sätt och bygga upp 

självkänslan” (I5) 

 ”Hitta en balans mellan 

aktivitet, vila och 

energiintag” (I4) 

”Vi anpassar till varje 

individ” (I3) 

 

 

 

 

 

 

Personkemi 

”Får jag en klient som 

absolut inte gillar mig 

och jag känner att det här 

en människa jag har 

svårt att stå ut med så 

spelar det ingen roll 

vilken finslipad teknik 

jag har” (I1) 

”Det handlar om 

terapeuten /…/ att möta 

dem där de är nu, varje 

individ är unik” (I4) 

”Stötta de till att 

normalisera sitt ätande” 

(I4) 

 

 

Matträning 

”Få det stöd och hjälp att 

börja äta” (I4) 

 

Tabell 4 – Vilka behandlingsmetoder används för ortorexi 

 


