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Ett stort tack till...  
 

 

Deltagarna som delat med sig av sina erfarenheter och resonemang. 

Ni har inte bara gjort denna studie möjlig att genomföra utan  

även bidragit med användbar kunskap inom ämnet. 

 

 

Vår handledare Anita Melander-Wikman.  

Du har engagerat delat med dig av dina erfarenheter och tankar  

samt trott på vårt jobb och varit ett stöd under hela arbetsprocessen. 
 
 
  



 

Abstrakt 

Bakgrund: Fysisk aktivitet bör inkluderas i alla människors vardag och förutom detta 

rekommenderas även fysisk träning för att uppnå hälsomässiga fördelar. En välmående 

kropp kräver även att individens energiförbrukning stämmer överens med personens intag 

av energi och näring. Då en begränsad kosthållning kombinerat med ett ohälsosamt 

förhållningssätt till träning påverkar livet negativt har den till synes hälsosamma livsstilen 

övergått från att vara hälsosam till ohälsosam. Detta nämns även som ortorexi, ett relativt 

nytt fenomen som inte klassificeras som en egen diagnos i dagsläget. Syfte: Syftet med 

studien var att beskriva fysioterapeuters resonemang kring arbetet med patienter med 

ortorektiska symtom. Metod: Med en semistrukturerad intervjuguide utfördes kvalitativa 

intervjuer med fem yrkesverksamma sjukgymnaster/fysioterapeuter. Materialet 

analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i 

temat Hälsa som blir ohälsa med fyra tillhörande kategorier: En svårtolkad balansgång, 

Jakten på det yttre, En hämmande utveckling och slutligen Att uppmuntra ett balanserat 

förhållningssätt som var och en innehåller beskrivande underkategorier. Resultatet visade 

att begreppet ortorexi var svårdefinierat. Bakomliggande faktorer till beteendet nämns 

och tillståndet påverkar biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Därför bör både 

fysioterapeutisk och annan behandling utgå från ett bio-psyko-socialt förhållningssätt. 

Preventivt arbete är viktigt för att öka kunskapen och belysa problematiken. Konklusion:  

Fysioterapeuter har en viktig roll där fokus bör vara att hitta en balanserad livsstil och 

normalisera patientens attityd till träning och vila samt hjälpa patienten hitta ett positivt 

förhållningssätt till träning, utan tvång. För att kunna förmedla denna attityd till träning 

krävs det även att fysioterapeuters förhållningssätt till träning ska vara sunt. 

 

 

Nyckelord: beteendemedicin, fysisk träning, kroppsideal, ortorexi 
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Bakgrund 

Fysisk aktivitet beskrivs enligt World Health Organization (2010) som alla former av 

aktiviteter som kräver att människan aktiverar sig fysiskt vilket kan vara alltifrån 

hushållsarbete och trädgårdsarbete till promenader eller att cykla till jobbet. Utöver denna 

fysiska aktivitet som bör finnas i vardagen rekommenderas även att personer mellan 18 

och 64 år även bör utöva fysisk träning minst 150 minuter i veckan. Den fysiska 

träningen bör utövas under minst 10 minuter med måttlig intensitet med syfte att bland 

annat förbättra hjärtats och lungornas kapacitet, stärka muskulatur och benmassan samt 

minska risken att drabbas av sjukdomar och depression. För att uppnå ytterligare positiva 

effekter rekommenderas 300 minuter måttligt intensiv fysisk träning alternativt 150 

minuter högintensiv träning samt muskelstärkande träning för de stora muskelgrupperna 

minst två gånger i veckan (World Health Organization, 2010). 

 

När den fysiska träningen påverkar det fysiska, psykiska eller sociala välmåendet 

negativt, har träningen övergått från att vara hälsosam till ohälsosam. Om en person 

fortsätter träna trots en skada eller andra personliga olägenheter har en 

beroendeproblematik till fysisk träning utvecklats (Landolfi, 2013). En person som inte 

tränar för att må bra utan istället mår dåligt av att inte träna uppvisar tecken på ett 

beroende, personen fortsätter att träna mer och mer men presterar och mår allt sämre. En 

välmående kropp kräver att individens energiförbrukning stämmer överens med 

personens intag av energi och näring vilket skapar en energibalans i kroppen. Människans 

fysiologi har kapacitet att justera en tillfällig obalans medan en strikt begränsad kost i 

kombination med extremt hög energiförbrukning under en längre tid orsakar en långvarig 

negativ energibalans (Lin & Grigorenko, 2014). Att ha en hälsosam kosthållning är inte 

skadligt i sig men när förhållningssättet till både fysisk träning och den begränsade 

kosthållningen orsakar att livet i övrigt påverkas negativt kan detta leda till ortorexi, en 

relativt ny typ av ätstörning som i dagsläget inte räknas som en egen diagnos (Donini, 

Marsili, Graziani, Imbriale & Cannella, 2004; Lin & Grigorenko, 2014). 
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Sedan den amerikanska läkaren Steven Bratman (2010) infört begreppet “orthorexia 

nervosa” i artikeln “The health food eating disorder” 1997, har begreppet använts för att 

beskriva en ätstörning som innebär en fixering vid hälsosam kost. Definitionen ortorexia 

nervosa grundar sig i grekiskans ortho; korrekt, orexis; aptit och nervosa; besatthet 

(Bratman, 2010; Donini et al., 2004). Till skillnad från anorektiker och bulimiker som 

främst fokuserar på kostens kvantitet, har en person med ortorexi istället överdrivet fokus 

på kostens kvalitet (Donini et al., 2004). Likt andra beroenden blir detta beteende ett 

problem i det skede då det börjar påverka och styra personens dagliga liv (Mathieu, 

2005). Det finns inte några specifika diagnoskriterier för denna ätstörning, vanligtvis 

diagnostiseras dessa patienter med ätstörning utan närmare specifikation (UNS) eller med 

en sekundär diagnos så som depression eller ångest (Lin & Grigorenko, 2014).  

 

Definitionen av ätstörning innefattar tre aspekter som alla är väsentliga faktorer vid en 

förklaring av problemet. Det skall finnas en uttalad störning i matvanor eller i behovet av 

viktkontroll, problemet skall resultera i en kliniskt påvisbar försämring vad gäller fysisk- 

eller psykosocial hälsa och beteendeförändringen som personen uppvisar skall inte vara 

en sekundär påverkan från en annan sjukdom, varken medicinsk eller psykisk (Fairburn 

& Harrison, 2003). En ätstörning orsakar lidande som är objektivt utmärkande eller leder 

till en försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra funktionsområden (American 

Psychiatric Association, 2014). Anorexia nervosa, bulimia nervosa och ätstörning UNS är 

de tre huvudkategorierna som beskrivs inom ätstörningar och födorelaterade syndrom 

(Grave, 2011). Ätstörning UNS används då kriterier för någon av de specifika 

ätstörningarna ej uppfylls eller vid olika kombinationer av ovannämnda ätstörningar 

(American Psychiatric Association, 2014). Mer än 50 % av all ätstörningsproblematik 

faller under denna breda kategori (Treasure, Claudino & Zucker, 2010).  

 

Då ortorexi ej räknas som en diagnos har författarna endast funnit begränsad statistik på 

prevalensen. Det finns studier som nämner förekomst av ortorexi men med ett mycket 

varierat resultat. En studie gjord på 177 vuxna, baserat på ett frågeformulär visade att 

prevalensen bland deltagarna låg på 57,6 % (Ramacciotti, Perrone, Coli, Burgalassi, 

Conversano, Massimetti & Dell’Osso, 2011). En annan studie undersökte beteende, 
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relaterade personlighetsdrag och förekomst av en tvångsmässig fixering vid hälsosam 

kost. Resultatet visade att 28 personer av studiens 404 deltagare hade ortorexi vilket gav 

en prevalens på 6,9 % (Donini et al., 2004). Det bör dock poängteras att studierna är 

gjorda på olika studiegrupper med ett begränsat antal personer och med olika 

mätmetoder. 

 

Den tvångsmässiga fixeringen vid hälsosam kost med optimalt näringsinnehåll är ofta 

kombinerat med extremt stora träningsmängder (Lin & Grigorenko, 2014). Personens 

krav på att träna mer och hårdare samt äta sundare ökar allteftersom tillståndet förvärras 

och toleransen ökar (Steen, 2014a). En negativ energibalans leder inte bara till en 

viktnedgång och brist på näringsämnen utan även till psykologiska konsekvenser som 

koncentrationssvårigheter, trötthet och sömnsvårigheter samt oro och ångest. Personer 

med ortorexi följer ofta en upplagd plan med bestämda tider och specifika livsmedel, utan 

utrymme för spontanitet (Lin & Grigorenko, 2014). Vid stressade tillstånd i vardagen kan 

en känsla av kontroll och inbillad stark självkänsla kring kost och träning hjälpa individen 

att uppnå en illusion av kontroll för livet i övrigt (Varga, Dukay-Szabó, Túry & van Furth 

Eric, 2013). En avvikelse från planen, och därmed förlorad kontroll, leder ofta till ångest 

och självbestraffning (Lin & Grigorenko, 2014). Förutom de hälsorelaterade aspekterna 

som den kontrollerade träningen och kosthållningen orsakar kan prioritering och fixering 

av de egna behoven komma att helt dominera personens liv. Detta orsakar undvikande 

och social isolering vilket inte bara påverkar det praktiska i vardagen utan även sociala 

relationer (Varga et al., 2013). 

 

Det ortorektiska tillståndet innefattar således fysiologiska, psykologiska samt sociala 

aspekter och konsekvenser. Det grundläggande perspektivet för den beteendemedicinska 

modellen är bio-psyko-socialt. Personens fysiska och psykologiska förutsättningar 

tillsammans med sociala och fysiska omständigheter är alla bestämmande faktorer som 

påverkar en individs hälsa och ohälsa. Detta till skillnad från en biomedicinsk modell 

som huvudsakligen fokuserar på den fysiologiska aspekten (Denison & Åsenlöf, 2012).   
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I dagsläget finns ingen specifik behandlingsmetod beskriven för patienter med ortorexi. 

Vanligtvis får en patient med ortorektiska symtom samma behandling som vid anorexi 

vilket innebär en schemalagd kosthållning och totalt träningsstopp (Steen, 2014a). Många 

är dock eniga om att lösningen inte är att utesluta träning helt (Landolfi, 2013; Lin & 

Grigorenko, 2014; Steen, 2014a). Behandlingen bör istället fokusera på att ändra 

personens attityd och inställning till träning, viktigt är också att avdramatisera begreppet 

vila. Genom en målinriktad träning med fokus på träningens kvalité och variation är 

syftet att uppnå en balans mellan träning och ett sunt socialt liv. Patienten bör bli 

informerad och medveten om riskerna med för mycket träning samt om kroppens behov 

av återhämtning och återuppbyggnad. Likt andra beroenden, krävs även motivation och 

engagemang från individen själv för att tillfriskna (Landolfi, 2013).  

 

Det saknas aktuella vetenskapliga studier kring ortorexi ur en fysioterapeutisk synvinkel, 

däremot finns studier som visar att fysioterapeuter har en betydande roll vid behandling 

av annan ätstörningsproblematik (Machado & Ferreira, 2014). Inom fysioterapivetenskap 

utgör människans kropp, rörelse, funktion och interaktion centrala begrepp när man talar 

om förhållandet till hälsa ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. För att främja hälsa och 

minska ohälsa anses rörelse vara ett viktigt verktyg för fysioterapeutisk behandling. Det 

beskrivs även vara viktigt att patienten har en god medvetenhet om sin egen kropp och 

dess signaler för att själv kunna påverka sin hälsa, sitt förtroende för kroppen samt 

använda den på ett ändamålsenligt sätt (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). Vid arbete med 

patienter med ortorektiska symtom blir utmaningen för fysioterapeuter att förmedla en 

positiv men sund attityd till träning. Författarna anser därför att kunskap behövs för hur 

fysioterapeuter skall förhålla sig till patienter vars träning övergått från att vara hälsosam 

till att bli ohälsosam. 
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Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva fysioterapeuters resonemang kring arbetet med 

patienter med ortorektiska symtom.  

Frågeställningar 

- Hur beskrivs fenomenet ortorexi bland fysioterapeuter? 

- Hur upplevs fysioterapeutens roll och ansvar för patienter med ortorektiska 

symtom? 

- Hur kan preventiva insatser förbättras för att förebygga ortorexi?  

 

Metod  

Studien grundades på det hermeneutiska vetenskapsteoretiska perspektivet, designen och 

metoden för datainsamlingen var kvalitativa intervjuer (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Deltagare och urval  

Studien baserades på intervjuer med fem legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter i 

norra Sverige. Deltagarna var både män och kvinnor inom åldersspannet 40 till 60 år, 

som alla var kliniskt verksamma inom psykiatri eller privat verksamhet. En person med 

kännedom om fysioterapeuter med klinisk erfarenhet av arbete med 

ätstörningsproblematik kontaktades. Författarna blev därefter rekommenderade möjliga 

intervjupersoner som kontaktades via mail med förfrågan om deltagande i studien. 

Carpenter och Suto (2008) beskriver detta som “snöbollseffekten” och syftar till att man 

kontaktar en eller två personer med kunskap eller erfarenhet inom ämnet och frågar om 

de i sin tur känner till någon möjlig deltagare. Författarna kontaktade även lämpliga 

kliniker för ämnet via mail och telefon, vilket beskrivs som ett ändamålsenligt urval 

(Carpenter & Suto, 2008). Då fysioterapeuterna godkänt medverkan för studien 

bestämdes tid och plats för intervjun. Vid intervjutillfället informerades fysioterapeuten 

både muntligt och skriftligt om syftet med studien. I informationsbrevet (Bilaga 1) 

framgick även hur det insamlade materialet skulle användas, kontaktuppgifter till 



 

 10 

författarna och deras handledare samt att de när som helst, utan att ange orsak, kunde 

välja att avbryta sitt deltagande i studien. Utöver informationsbrevet tilldelades även ett 

samtyckesformulär (Bilaga 2) där deltagarna medgav deltagande i studien. Efter 

deltagarnas skriftliga samtycke påbörjades studien. 

 

Inklusionskriterier: Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut som kliniskt varit i kontakt 

med patienter med ortorektiska symtom samt var bekant med begreppet ortorexi. 

 

Datainsamling och analys 

Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide (Bilaga 3) som författarna 

formulerat utifrån syfte och frågeställningar. Guiden innehöll elva frågor varav tre frågor 

var angående grundläggande information om informanterna och resterande var 

ämnesspecifika frågor. Intervjufrågorna var semistrukturerade vilket innebar att 

författarna till studien utgick från intervjuguiden men hade möjlighet att ställa följdfrågor 

och ändra i guiden beroende på informanternas svar (Carter, Lubinsky & Domholdt, 

2011). Frågorna hade en låg grad av strukturering, på så sätt kunde de intervjuade tolka 

frågorna fritt beroende på tidigare erfarenheter och värderingar (Olsson & Sörensen, 

2011).  Ljudupptag från fyra intervjuer spelades in på två mobiltelefoner. En av 

deltagarna godkände inte att intervjun spelades in i stället fördes anteckningar av båda 

författarna vilka sedan sammanställdes till en gemensam transkribering. Intervjuerna 

pågick mellan 34 och 52 minuter och genomfördes i februari och mars månad 2015.  

 

Författarna skrev ljudupptaget i text och analyserade sedan det transkriberade materialet 

med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Markeringar och 

anteckningar gjordes i det transkriberade materialet som en hjälp att identifiera 

meningsbärande enheter ur textmassan från varje enskild intervju. Författarna valde 

enskilt ut meningsbärande enheter och sammanställde sedan detta tillsammans. Dessa 

meningsbärande enheter klipptes ut för att sedan ordnas i kategorier efter en muntlig 

meningskoncentrering som författarna tillsammans diskuterade fram. Vid 

meningskoncentrering bearbetas de meningsbärande enheterna för att brytas ned till allt 

mindre meningar, kondensering, och slutligen till några få ord vilket resulterar i en kod. 
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MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

- Någonting man har med sig 
sedan förut, man kanske har 

lidit av ångest och 
nedstämdhet sedan länge (1) 

 
- Man ska visa sig stark och 
de individualiserade kraven 
som finns på den enskilda 
individen att vara stark och 

nå framgång (4) 
 

- En kompis eller den man 
lever med har börjat inse att 
det ser inte riktigt bra ut (3) 

 

   
KATEGORI 

- Jakten på  
det yttre 

UNDER- 
KATEGORI 
- Ett uttryck för 

något 
bakomliggande  

 
- Ett inre kaos med 

yttre kontroll 
 

- Att sakna insikt 

KODER 
- Lidit av psykisk 

ohälsa sedan förut 
 

- Krav på individen 
att utåt sett vara 

stark 
 

- Omgivningen 
märker problemet 
innan personen 

själv 

Koder från alla intervjuer sammanfördes sedan till gemensamma underkategorier (Figur 

1). Datan ska tydligt placeras i passande kategorier vilket innebär att en kod ej får falla 

mellan två kategorier eller passa in i fler än en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna bildade kategorinamn med inspiration från deltagarnas intervjusvar. 

Underkategorierna sammanfördes till fyra huvudkategorier som genom tolkning av det 

latenta innehållet resulterade i ett övergripande tema. Analyseringen av materialet 

diskuterades även med författarnas handledare för att ytterligare validera resultatet. För 

att säkerhetsställa att de transkriberade texterna motsvarade intervjuernas muntliga 

uttalanden utfördes en så kallad member checking. Författarna skickade den 

transkriberande intervjun till respektive deltagare, på så sätt fick de tillgång till 

databearbetningen och hade möjlighet till komplettering av intervjun (Olsson & 

Sörensen, 2011). Ingen av deltagarna skickade in kompletteringar.   

 

 

Figur 1: överblick över analysprocessen  
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Etiska överväganden  

Etiska överväganden i denna studie innebar att informera deltagarna angående syftet med 

studien, intervjuns utförande samt att de när som helst, utan att ange orsak, kunde avbryta 

sitt deltagande innan eller under intervjutillfället. Deltagarna medgav även ett skriftligt 

samtycke till att delta i studien. Konfidentialiteten för deltagarna säkerställdes genom 

muntlig och skriftlig information om hanteringen av intervjumaterialet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Ljudupptag från intervjuerna spelades in med och förvarades på två 

lösenordsförsedda telefoner och analysering av materialet utfördes på två 

lösenordsförsedda datorer. Ljudupptagen användes enbart för utskrift och analysering av 

data och var endast tillgänglig för författarna till studien. Efter att resultatet var nerskrivet 

raderades alla ljudupptag, resterande material raderades efter publicering av rapporten. 

Eftersom syftet med studien var att intervjua deltagarna om deras resonemang kring 

ämnet anser författarna att nyttan är större än de eventuella nackdelarna då varken 

deltagarnas åsikter eller materialet har kategoriserats eller värderats som rätt eller fel. I 

studien framkommer inga namn eller personliga uppgifter vilket skyddar deltagarna från 

att bli igenkända. Citat som tagits med i texten känns endast igen av deltagarna själva och 

av författarna till studien då deltagarnas siffra kan härledas till en viss intervju. Då 

författarna inte intervjuat personer som drabbats av ortorexi var etisk prövning inte 

aktuell för denna studie.  
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier med tillhörande underkategorier samt ett 

gemensamt tema. Temat för alla kategorier är Hälsa som blir ohälsa och de fyra 

kategorierna är; En svårtolkad balansgång, Jakten på det yttre, En hämmande utveckling 

och Att uppmuntra ett balanserat förhållningssätt (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Resultat av analysen. 

 
 

Hälsa som blir ohälsa 

Att hälsa övergått till ohälsa var något författarna uppfattade som genomgående för 

samtliga kategorier och resulterade i temat Hälsa som blir ohälsa. 

 

“Vår väg i livet är som att färdas på en väg … vid vägar finns det också diken och de kan  

vara halt på vägen och rätt vad det är så kan man halka iväg ned i det ena diket.  

Dikena kan stå för varsin extrem kan man säga, en i det här sammanhanget kanske  

för mycket kontroll och för lite kontroll på den andra sidan …  

man kan hålla sig uppe på vägen, men det krävs att man håller balans  

och att man har en viss färdhastighet” (Deltagare 1) 

H Ä L S A   S O M   B L I R   O H Ä L S A 

En ohälsosam 
fixering av det 
hälsosamma 

 
Att sätta diagnos, en 
trygghet eller ett sätt 

att sjukliggöra 
beteendet? 

 
En diffus gräns 

 

Ett uttryck  
för något 

bakomliggande 
 

 
Ett inre kaos 

 med yttre kontroll 
 
                       

Att sakna insikt 
 

Från uppbyggnad 
till nedbrytning 

 
 

Ett inrutat liv utan 
spontanitet 

 
 

Att uppleva ett inre 
obehag 

Vårdens 
gemensamma ansvar 

 
Att öppna upp för 

möjligheter 
 

Att skapa balans 
 

Förmedla kunskap 
och belysa ämnet 
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En svårtolkad balansgång 
Denna kategori illustrerar deltagarnas uppfattning om begreppet ortorexi genom 

underkategorierna En ohälsosam fixering av det hälsosamma, Att sätta diagnos, en 

trygghet eller ett sätt att sjukliggöra beteendet? och En diffus gräns. 

 

En ohälsosam fixering av det hälsosamma 

Deltagarna i studien var alla eniga om att ortorexi kan beskrivas som en livsstil som 

övergår från hälsosam till ohälsosam. De beskrev att träning och strävan efter rätt 

kostintag blir ett sätt för personerna att skapa kontroll och detta ansåg flera av deltagarna 

kan leda till ett nästintill maniskt beteende och en beroendeproblematik. Deltagarna 

menade att träningen inte blir glädjefylld och positivt stärkande och en av deltagarna 

beskrev att det blir som någonting “jagat” över personerna.   

 

“En ohälsosam fixering vid det hälsosamma både vad 

 gäller mat och träning” (Deltagare 5) 

 

Att sätta diagnos, en trygghet eller ett sätt att sjukliggöra beteendet? 

De intervjuade påpekade att det inte finns någon officiell diagnos eller definition 

beskriven för ortorexi och ställde sig därför frågan om det egentligen är en sjukdom eller 

om ortorexi är rätt begrepp att använda. Det rådde stor osäkerhet kring detta och det fanns 

funderingar om begreppet ortorexi ryms inom de tidigare diagnoserna för ätstörning 

alternativt som ett tvångssyndrom. En av deltagarna påpekade att om en person i 

dagsläget kan placeras inom en diagnos rör det sig inte om ortorexi längre. En annan 

menade att det kanske borde höra till annat än psykisk ohälsa och jämförde det med 

obesitas (fetma) som ej räknas som en psykiatrisk diagnos. Vissa av deltagarna var trots 

allt positiva till att införa ortorexi som en egen diagnos. De poängterade att fördelarna 

med en diagnos kunde vara att det skapar en trygghet för vårdgivare och kan bidra till att 

medvetandegöra problematiken och på så sätt möjliggöra att fånga upp personer i ett 

tidigare skede. Genom att ha en diagnos kunde det också vara lättare att sätta riktlinjer för 

behandlingsåtgärder påpekade en av deltagarna. Andra deltagare å sin sida var osäkra på 

vad en diagnos kunde bidra med. De beskrev att det finns risk att man sjukliggör 



 

 15 

beteenden då man sätter en diagnos samt att man som patient kan ursäkta sitt beteende. 

Det beskrevs även att det finns en risk att patienten gör sig mindre benägen att förändra 

sitt beteende. 

 

“Vi sätter ju inte en medicinsk diagnos, vi sätter ju en funktionsdiagnos,  

och där kan man ju diskutera, ortorexi: en funktionsdiagnos eller  

en medicinsk diagnos?” (Deltagare 5) 

 

En diffus gräns 

Deltagarna upplevde och beskrev att det råder en osäkerhet kring vad ett så kallad sunt 

och hälsosamt beteende är och vilka mängder som anses vara normalt att träna. Flera 

intervjuade beskrev det som något högst individuellt och att det är svårt att ha någon 

allmän standard. Gränsen mellan ett sunt och osunt förhållningssätt till träning och en 

viss typ av kosthållning beskrevs som diffus. Vad räknas egentligen som rimligt och 

inom “normalgränsen”? En av deltagarna beskrev att det självklart går att vara nära 

gränsen, att kunna balansera på den utan att det ska gå överstyr. 

 

“Det går överstyr, man tappar konceptet fullständigt med vad som är rimligt  

och inom normalgränsen för att träna” (Deltagare 3) 

 

Jakten på det yttre 
Kategorin skildrar deltagarnas beskrivning om förutsättningar och personlighetsdrag för 

ortorexi genom underkategorierna Ett uttryck för något bakomliggande, Ett inre kaos med 

yttre kontroll samt Att sakna insikt. 

 

Ett uttryck för något bakomliggande 

Vissa menade att det inte går att beskriva några konkreta orsaker till ortorexi, utan att 

vem som helst kan utveckla ett ortorektiskt beteende. De flesta nämnde dock att det ofta 

är något som triggat igång beteendet, att ortorexi visar sig som ett uttryck för eller är ett 

sätt att hantera annan problematik i livet. En upplevd stress eller förväntan på att klara av 

vardagen, en nedstämdhet eller ångest, ett förhållande som man inte mår bra i eller ett 
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arbete som man inte trivs med beskrevs som faktorer som kan bidra till beteendet. Det 

beskrevs av flera deltagare att personerna ser det som en helhetslösning att träna, men då 

detta medel inte räcker för att åtgärda den grundläggande orsaken fortsätter personen i 

tron att lösningen är att bli tillräckligt frisk och stark. Flera menade att strävan efter att 

skapa kontroll kan visa sig tydligt, då livet “svajar” i övrigt tar personen istället 

möjligheten att ha total kontroll över träning och kost. En annan deltagare nämnde att 

socioekonomisk status kan vara av betydelse och menade att detta beteende drabbar 

personer med goda ekonomiska förutsättningar.  

 

“Om vi ska se vilka personer som kanske specifikt hamnar i såna här beteenden  

så tror jag ändå de kan vara så att de är personer som har en, för de skapar ju nån form 

av stress eller förväntan på att man ska hantera å klara av sin vardag på nått vis och ja, 

har man kanske en mer känslighet för att vara mer orolig, mer ångestbenägen så kan de 

ju hända att man lättare hamnar i såna här beteenden, men egentligen så tror jag att de 

skulle kunna drabba egentligen vem som helst” (Deltagare 4) 

 

Ett inre kaos med yttre kontroll 

Deltagarna var överens om att personer som drabbas har en kritisk självbild och en 

granskande värdering av sitt eget utseende och sina prestationer. De intervjuade menade 

även att personer som påverkas av yttre ideal och andra människors dömande kan 

uppleva sig som otillräckliga. Detta i sin tur förklarade flera av deltagarna kan yttra sig i 

en prestationsångest och sökande efter perfektion och yttre bekräftelse. Personer tolkar 

och påverkas i olika grad av det som en av deltagarna beskrev som outtalade 

individualiserade krav i samhället. Flera deltagare nämnde att det finns personer som ser 

det som ett krav att visa en perfekt yttre fasad och framgång samtidigt som det beskrevs 

finnas en förändrad norm och ökad acceptans för en större träningsmängd jämfört med 

tidigare.  

 

Medias exponering och makt i samhället nämns av alla deltagare som en stor påverkande 

faktor i samhället. Det kritiska tänkandet för informationen som media förmedlar 

beskrevs som bristande, bilderna är ofta retuscherade och nya trender kring kost och 
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träning står beskriven i var och varannan tidning. En av deltagarna betonande att det även 

finns ekonomiska vinningar och att det därmed är någon som tjänar pengar på att 

samhället exempelvis lever med en träningstrend.   

 

“En väldigt grundläggande del i det är liksom från vilket håll man bedömer sig själv,  

vilket perspektiv man har. Om jag har perspektivet inifrån mig själv, att jag är mig själv  

nog så att säga då tror jag inte man börjar med ortorexi … om man har perspektivet  

från andra, man ser sig sjäv från andras ögon hela tiden, då tror jag det är  

väldigt lätt att halka dit” (Deltagare 1) 

 

Att sakna insikt 

Uppfattningen om vad som är en rimlig träningsmängd i relation till personens syfte 

och/eller målsättning med sin träning är bristande för personer med den här typen av 

problematik beskrev flera deltagare. En av deltagarna drog jämförelse med en person som 

elitsatsar på sin idrott. En person med ortorektiska problem tränar ofta i samma 

utsträckning men utan en strukturerad målsättning eller inplanerad återhämtning. Den 

drabbade personen inser inte alltid allvaret i problematiken själv och av erfarenhet 

berättade flera deltagare att det ofta är en kompis eller den personen lever med som 

uppmärksammar problematiken först. Samtliga deltagare var överens om att det krävs att 

personen kommer till insikt och är mottaglig för hjälp för att kunna tillgodogöra sig 

behandling och därmed ha möjlighet att kunna förändra sitt beteende. Det framkom även 

att det finns en risk att personer försvinner från en behandlingsplan om man under ett 

samtal kommer in på någonting som personen upplever som jobbigt innan personen är 

redo att dela med sig av det. En deltagare menade att så länge det är ett ortorektiskt 

beteende har personen inte insikt om problematiken, de söker hjälp inom sjukvården först 

i ett senare skede. En annan deltagare betonade vikten av att personen får insikt om 

faktorer i samhället, att vara medveten om hur man uppfattar och påverkas av dessa. 

 

“Många söker ju hjälp för att de har besvär med ångest, depression,  

sömnproblem osv inte det ortorektiska beteendet i sig … man ser inte koppling till  

att det hänger ihop, man söker för det man lider av så att säga” (Deltagare 1) 
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En hämmande utveckling 
Bio-psyko-sociala konsekvenser beskrivs genom underkategorierna Från uppbyggnad till 

nedbrytning, Ett inrutat liv utan spontanitet och Att uppleva ett inre obehag. 
 
Från uppbyggnad till nedbrytning 

Deltagare var eniga om att en kropp som varken får den vila eller näring som behövs till 

slut inte fungerar optimalt. Det nämndes att personer som inte återhämtar sig tillräckligt 

mellan träning eller tillför tillräckligt med energi sliter hårt på sin kropp. Samtidigt 

förklarades även att den önskade muskeltillväxten eller utväxlingen av träningen istället 

blir en nedbrytning av både muskeltillväxt och fettvävnad. Deltagarna beskrev att detta 

enligt erfarenhet kan leda till följder som värk, överbelastningsbesvär eller 

stressfrakturer. Det nämndes även konsekvenser som sömnproblem, rubbad menstruation, 

huvudvärk, trötthet, att vara frusen samt svårigheter att känna mättnad. Dessa fysiska 

konsekvenser är något som kan vara svårt att koppla ihop med den ursprungliga orsaken, 

både för personen själv och för vårdgivare förklarade en av deltagarna. 

 

“Rent fysiologiskt så är det väl när det går över från att vara anabolt till katabolt,  

där är en tydlig gräns, från att det bygger upp till att det bryter ner” (Deltagare 1) 

 

Ett inrutat liv utan spontanitet 

Det uppkom att det ortorektiska beteendet ofta medför att personen prioriterar sig själv 

och sina egna behov i hög grad. Vidare beskrevs att personens kontroll över situationen 

samt bristande tid och lust att vara spontan kan göra livet inrutat och avskärmat. Sociala 

kontakter, umgänge med familj och vänner eller kultur är exempel på saker som 

prioriteras bort enligt deltagarnas resonemang. En av deltagarna beskrev att träning 

tillsammans med andra eller träning i grupp i grunden är något positivt men i det här 

fallet finns risk att personerna inte får en gynnsam effekt av det. Det beskrevs istället som 

en chans att träffa vänner utan att prioritera bort träningstid samt att det bidrar till ett 

tillfälle att jämföra sig och visa upp sig för andra. Den begränsade och kontrollerade 

kosthållning beskrevs av flera deltagare som en orsak till svårigheter för personerna att ta 
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i sociala sammanhang. En av deltagarna poängterade detta som en betydande risk eller 

orsak för hämmad psykosocial utveckling.  

 

“Det blir svårt att umgås med människor, alltså ett vanligt umgänge med mat och 

umgänge, om man har en ortorexi som hela tiden kräver sin träning, 

 lite asketisk på nåt sätt” (Deltagare 3) 

 

Att uppleva ett inre obehag 

Deltagarna var eniga om att det ortorektiska beteende kan ge upphov till flertalet olika 

psykologiska konsekvenser. Dessa beskrevs kunna visa sig som en känsla av obehag i 

kroppen, utmattning, ångest, depression, inre spänningar samt kognitiva nedsättningar 

såsom svårare att fokusera och koncentrera sig. En av informanterna beskrev det som att 

man förlorar på “lycko-kontot” och att personens välmående påverkas negativt.  

 

“Risken för utmattning är ganska stor, att man helt enkelt bränner ut sig för att man på 

grund av överträning och att man inte vilar i den omfattning som man skulle 

 behöva eller tillför kroppen de den behöver“ (Deltagare 4)  

 

Uppmuntra ett balanserat förhållningssätt 
Kategorin illustrerar behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder genom 

underkategorierna Vårdens gemensamma ansvar, Att öppna upp för möjligheter, Att 

skapa balans samt Förmedla kunskap och belysa ämnet. 

 

Vårdens gemensamma ansvar 

Ett teambaserat arbetssätt är något som alla deltagare rekommenderade vid behandling av 

patienter med ortorexi. En fysioterapeut beskrevs ha en självklar roll i ett sådant team 

samtidigt som deltagarna även poängterade vikten av en profession med psykoterapeutisk 

kompetens. Flera av deltagarna belyste även betydelsen av en profession med kompetens 

inom kost och näring medan det däremot fanns delade meningar kring behovet av en 

läkare och en sjuksköterska. Det beskrevs att alla professioner inom vården har ett ansvar 

att uppmärksamma riskfyllda beteenden, men det betonades även att det är viktigt att vara 
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observant på till exempel gym där personerna ofta vistas och där de kan fångas upp, 

kanske redan i ett tidigare skede än inom vårdsektorn. 

 

“Som professionell medicinsk utövare så har man tycker jag ett ansvar att påpeka 

 att de här är någonting du håller på med som inte är bra” (Deltagare 1) 

 

Att öppna upp för möjligheter 

Fysisk aktivitet beskrevs som ett av fysioterapins främsta slagskepp och därför var de 

flesta av deltagarna överens om att en av fysioterapeutens viktigaste uppgifter är att 

normalisera synen på träning. Deltagarna beskrev att fysioterapeuter har kunskap om att 

träning förbättrar funktion, verkar antidepressivt och minskar ångest samt att för mycket 

och felaktig träning kan slita hårt på kroppen. Fysioterapeuter bör förklara fördelarna med 

fysisk träning men även poängtera att det inte är lika basalt som sömn och mat förklarade 

en av deltagarna. Det framkom även att fysioterapeutens personliga attityd till träning är 

av betydelse då detta kan påverka eller ha ett inflytande på patienten. Det bör ringa 

varningsklockor hos fysioterapeuter om det redan i samtalet framkommer att personens 

livsstil med träningsvanor och synsätt på träning inte verkar vara hälsosamt resonerade en 

av deltagarna. Vidare förklarade deltagaren att bara någon “öppnar en dörr” eller hjälper 

personen att “så ett frö som sedan får gro” har man hjälpt dem en bra bit på vägen.  

 

“Att vara uppmärksam, stimulera och uppmuntra lagom” (Deltagare 2) 

 

Att skapa balans 

Det framkom att behandlingen av patienter med ortorexi bör bestå av uppstart, 

behandling, avslut samt uppföljning. Om en fysioterapeut följer personen genom hela 

behandlingsförloppet och även har en efterföljande återkoppling menade deltagare att det 

därmed fanns en större möjlighet att fullfölja behandlingsplanen samt få möjlighet att se 

hur personen tillämpat åtgärderna efter avslutad behandling. Deltagarna belyste att 

patienter med denna slags problematik behöver hitta ett sätt att balansera sin livsstil. 

Samtliga deltagare menade att ett träningsförbud inte är rätt sätt att hantera problematiken 

då flera beskrev att ett förbud ofta resulterar i ett större intresse och ett desto mer fixerat 
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förhållningssätt. Schemaläggning och reglering av träningen gällande dels val av aktivitet 

och dels anpassa träningens utförande, intensitet och dos sågs istället som ett lämpligare 

sätt att hitta ett normaliserat förhållningssätt till träning. Genom att hitta ett positivt sätt 

att träna, inte utifrån tvång samt utföra aktiviteter som personen själv blir glad av menade 

flera deltagare bidrar till en positiv attityd till träning. 

 

Deltagarna belyste även vikten av att föra samtal om kroppen och dess fysiologi, beskriva 

vad som händer när man tränar för mycket och inte ger kroppen den återhämtning som 

behövs. Att samtala och reflektera kring situationen samt personens träning beskrev flera 

deltagare som en viktig del av behandlingen. Genom samtal om hur träningen kändes, hur 

den utfördes och vad personen upplevde under träningen menade deltagare att patienten 

kan få en mer medveten närvaro under utförandet av träningen. Mindfulness beskrevs av 

flera deltagare som ett användbart verktyg för denna patientgrupp. Genom mindfulness 

kan man lära sig uppmärksamma och lyssna på kroppens signaler samt lära sig använda 

en förbättrad, djupare andning. En annan beskrev mindfulness som en strategi för att 

avleda obehag. Genom en ökad medveten närvaro i sin kropp och själ förklarade 

deltagaren att personen får verktyg att använda i en given situation, exempelvis vid 

tillfällen då personen inte kan bibehålla kontroll över sin planering. Flera deltagare 

beskrev även vikten av att hitta strategier för att avleda ångest samt att bryta rotade 

vanemönster. För att skapa välbefinnande och avspänning nämndes progressiv 

avslappning samt olika massagetekniker som lämpliga behandlingsmetoder. En annan 

deltagare beskrev vattenträning som en passande behandling, dels för att vattnet tillför en 

annan kroppsupplevelse men även för att det verkar lugnande. För att bli uppmärksam på 

beteendemönster och sin relation till kroppen samt skapa en kroppslig tillit beskrevs basal 

kroppskännedom som en annan användbar behandling. Oavsett vald behandlingsmetod 

poängterades vikten av att alltid anknyta behandlingen till de symtom personen sökt för.  

 

“Att bli uppmärksam på vad är det för olika beteendemönster jag har, vad kan jag 

förändra men också skapa någon slags kroppslig tillit, att kunna ta det lugnt och varva 

ner och bli uppmärksam på vad man har för relation till kroppen överhuvudtaget” 

(Deltagare 4) 
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Förmedla kunskap och belysa ämnet  

Preventivt arbete var något alla deltagare betonade skulle bidra till att medvetandegöra 

och synliggöra problematiken samtidigt som behovet av att även lyfta frågor kring 

samhällets ideal och budskap nämndes. Deltagarna beskrev att fysioterapeuter kan arbeta 

med preventivt arbete till exempel inom skola; på idrottslektioner, skolhälsovården eller 

inom student- och ungdomshälsan. Det framkom vikt av att förmedla information om 

träning och tecken på överträning samt att det är viktigt att hitta ett trevligt förhållande till 

rörelse och motion och poängtera att all träning inte behöver vara tävlingsinriktad. För att 

fånga upp personer med problematiken i ett tidigt skede bör ett preventivt arbete även 

finnas på gym eller träningsanläggningar. Detta nämndes exempelvis kunna vara att 

begränsa antalet bokningsbara pass per dag och vecka, men då gym ofta är affärsrörelser 

kan detta vara en svårighet resonerade en av deltagarna. Genom att erbjuda fysioterapi på 

träningsanläggningar kan det underlätta för personer att söka hjälp och fysioterapeuten 

kan å sin sida erbjuda information och bedömning samt hänvisa till ytterligare hjälp om 

det behövs sade en av deltagarna.  

 

Samtidigt betonade en annan deltagare att yrkesgruppen även har en viktig roll på högre 

nivåer i samhället, exempelvis inom folkhälsoinstitutet. Preventivt arbete på samhällsnivå 

kunde även innefatta att lyfta problematiken och ta upp frågan hur stor plats och vilken 

makt media ska ha beskrev en av deltagarna. En annan var kritisk till hur problematiken 

bemöts inom primärvården då de somatiska problemen allt för sällan kopplas ihop med 

möjlig bakomliggande problematik. Det framkom även att om en klassificering för 

problematiken skulle tas fram skulle det eventuellt kunna underlätta det preventiva 

arbetet genom att få pengar budgeterade för upplysning och förmedla kunskap i 

samhället. En av deltagarna poängterade just vikten av kunskap, att man som individ i 

grunden är mån om sig själv, om man har tillräcklig kunskap. 

 

“Jag tror att många inte har kunskap, många tänker att ju mer man  

tränar desto bättre, man har inte kunskapen att man behöver vila också” (Deltagare 3)  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Med anledning av syftet valde författarna en kvalitativ metod för studien. Carpenter och 

Suto (2008) beskriver att en kvalitativ intervju kan användas för att förstå andra personers 

uppfattning och konstruktion av verkligheten. Styrkan med kvalitativa studier blir då en 

öppenhet som andra metoder saknar samtidigt som de även täcker in personliga 

uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Ingen av författarna hade tidigare erfarenhet 

av att genomföra intervjuer i liknande studiesyfte, därför studerades intervjuteknik innan 

intervjutillfällena för att ha möjlighet att förbättra kvaliteten. För varje intervju upplevde 

författarna att deras intervjumetodik förbättrades. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2008) stärks giltigheten genom att utföra provintervjuer. Ingen provintervju 

genomfördes för denna studie vilket är något författarna reflekterat över i efterhand. En 

provintervju hade möjligtvis haft en positiv inverkan på intervjuernas utförande, då en 

sådan hade kunnat ge antydan om hur intervjufrågorna uppfattats.  

 

Genom att använda semistrukturerade frågor hade författarna möjlighet att korrigera i 

intervjuguiden beroende på deltagarnas tolkningar och svar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Att använda sig av semistrukturerade frågor bidrar till en större mängd information och 

gör att varje intervju får en egen prägel (Carter et al., 2011). Frågorna skickades inte ut 

till deltagarna i förväg vilket var ett aktivt val av författarna med anledning av att få så 

spontana svar och resonemang som möjligt. Carter et al. (2011) menar att det är extra 

viktigt att poängtera konfidentialiteten då intervjuer spelas in. För denna studie beskrev 

författarna både skriftligt i informationsbrevet samt gav muntlig information om att 

endast författarna till studien samt deras handledare hade tillgång till materialet, dessutom 

varken antecknades eller nämndes några namn på deltagarna.  

 

Begreppet ortorexi visade sig vara relativt okänt och i och med att det inte klassificeras 

som en diagnos upplevde författarna svårigheter med att utforma inklusionskriterier för 

deltagarna. Deltagarna i studien hade en spridning gällande dels ålder och kön samt 

vidareutbildning och klinisk erfarenhet. Detta tror författarna bidrog till en bred aspekt 

och olika tolkningar av ämnet. En nackdel anses dock ha varit att en övervägande del av 
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deltagarna var verksamma inom psykiatrin. Trots detta framförde samtliga deltagare en 

personlig tolkning av fenomenet ortorexi samtidigt som alla hade erfarenhet av kliniskt 

arbete med patienter med ortorektiska symtom. Vad gäller giltighet inom kvalitativa 

studier bör resultatet bygga på erfarenhet som trovärdiga deltagare delat med sig av 

(Carpenter & Suto, 2008). Författarna anser att deltagarna i studien var trovärdiga 

gällande studiens syfte.      

 

Författarna valde att inte göra en skriftlig meningskondensering av det transkriberade 

materialet, vilket viss litteratur rekommenderar vid analysering av kvalitativ data 

(Graneheim & Lundman, 2004). Carpenter och Suto (2008) menar att analyseringen 

påbörjas redan vid insamling av data. Genom att bearbeta insamlat material skapar 

författarna en unik version av materialets innebörd i relation till studiens fokus och hur 

deltagarna tolkade det aktuella ämnet (Carpenter & Suto 2008). Efter att ha bearbetat 

materialet och valt ut meningsfulla delar av materialet, de meningsbärande enheterna, 

utförde författarna en muntlig meningskondensering som resulterade i koder och som 

sedan organiserades till kategorier. Författarna analyserade materialet ur ett bio-psyko-

socialt synsätt och utgick därmed från att hälsa och välmående påverkas av sociala, 

psykiska och fysiska faktorer (Denison & Åsenlöf, 2012). Efter transkriberingen skickade 

författarna ut en kopia av texten till deltagarna i studien. Denna member checking gjordes 

dels för att öka reliabiliteten (Olsson & Sörensen, 2011) men även för att det ur en etisk 

synvinkel är av vikt då deltagarna får information om studiens fynd och hur resultatet 

kommer användas. För att öka tillförlitligheten i studien utformades koder och kategorier 

som även diskuterades tillsammans med författarnas handledare (Carpenter & Suto, 

2008)  

 

En av deltagarna godkände inte att författarna spelade in ljudupptag från intervjun, istället 

gjordes endast skriftliga anteckningar av författarna under intervjutillfället. På så sätt 

saknades intervjuns sammanhang vid bearbetning av materialet och viktiga kontext ur 

intervjun kan ha gått förlorat. Till följd av att analysering endast grundade sig på enstaka 

ord eller korta meningar försvårades författarnas analysering och denna intervju kunde 

inte analyseras i samma utsträckning som de andra intervjuerna. Trots detta fick 
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författarna med sig viktig information från denna intervju som kunnat användas vid 

bearbetningen av materialet och även i resultatet. Mättnad i datainsamlingen uppnås när 

material från nya intervjuer endast tillför lite eller ingen ny information och när det nya 

materialet passar in i redan befintliga kategorier (Carpenter & Suto, 2008). Med endast 

fem deltagare i studien är det svårt att säga om fler deltagare hade kunnat bidra med 

ytterligare information, men författarna såg en röd tråd mellan de olika intervjuerna och 

upplevde att de delvis nått en mättnad i studien. Vad gäller överförbarhet inom kvalitativ 

forskning innebär det att kunna göra en teoretisk eller analytisk generalisering av det 

kvalitativa resultatet. Resultatet studien kommit fram till bör alltså vara överförbar till 

andra liknande situationer och inte bara inom studiens ramar (Carpenter & Suto, 2008).   

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det råder en osäkerhet kring begreppet och definitionen av ortorexi, 

men sammanfattningsvis beskrevs det som en livsstil som övergår från att vara hälsosam 

till ohälsosam. Gränsen mellan ett sunt och ett osunt förhållningssätt till träning och en 

viss typ av kosthållning beskrevs som diffus och deltagarna ställde sig frågande till vad 

som egentligen räknas som rimligt och inom ramarna för normalt. Deltagarna nämnde att 

olika orsaker kan utveckla ett ortorektiskt beteende men de flesta var eniga om att det ofta 

finns någon annan problematik i grunden som triggar igång beteendet. Beteendet 

beskrevs ge både en yttre och inre påverkan med konsekvenser som är biologiska, 

psykologiska och sociala. För behandling av de ortorektiska symtomen krävs en 

flerprofessionell samverkan med fokus på att hitta ett sätt att balansera livsstilen. Att 

medvetandegöra och synliggöra problematiken ansågs även vara av vikt, både inom 

hälso- och sjukvården och i samhället. 

 

Deltagarna beskrev delade åsikter angående termen ortorexi och dess definition men även 

dess för- och nackdelar till att klassificeras som en diagnos. I en artikel i Läkartidningen 

ställer sig Nyman (2002) frågande till termen ortorexi och diskuterade huruvida 

begreppet ortorexi anses som korrekt beskrivning ur en medicinsk synvinkel. På grund av 

denna osäkerhet kring begreppet har författarna gjort ett medvetet val att inte alltid 

använda termen ortorexi utan istället beskriva det som ett beteende, ett fenomen eller som 
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ortorektiska symtom. Bratman (2010) nämnde ortorexia nervosa redan i slutet på 1990-

talet. Den senaste tiden har ortorexi uppmärksammats i flertalet olika sammanhang och 

startat en debatt kring fenomenet. Det som tidigare kanske varit känt endast i mindre 

sammanhang har nu blivit ett allmänt känt begrepp. Varför det blivit aktuellt nu då 

begreppet är nästan 20 år gammalt får författarna att undra vad som startat den debatt som 

finns i dagens samhälle. Kardemark (2012) som i sin avhandling jämfört synsätt på kropp 

och hälsa i tidskrifter från olika tidsepoker beskriver ett förändrat fokus på kroppen i 

dagens samhälle. Istället för att se kroppen ur perspektivet som första person betraktas 

kroppen idag ur ett tredje person-perspektiv. Kroppen ses som ett objekt likt en avancerad 

mekanism som ska gå att korrigera och rekonstruera men även optimeras och maximeras. 

Hälsa är sällan relaterat till någon annan eller något annat än individen själv till skillnad 

från tidigare synsätt då kroppen sågs som något funktionellt som skulle användas i 

samhällets syfte. Steen (2014b) menar att dagens förhållande till den egna kroppen i allt 

större grad handlar om strävan efter en perfekt kropp, ett ideal som anses innefatta en låg 

andel kroppsfett vilket ger en mer synlig muskulatur. Vidare beskrivs att de aktuella 

kroppsidealen påstås säga något om personens lycka och framgång, det vill säga personer 

som uppnår de aktuella kroppsidealen anses bli mer omtyckta.  

 

Lin och Grigorenko (2014) beskriver att ett missnöje med sin egen kropp är en av 

orsakerna till ett ortorektiskt beteende. Enligt Steen (2014b) kan fysisk träning ha 

ursprung i olika motiv. Då träning bidrar till glädje och välmående med motiv från 

individen själv betraktas det som interna motiv. Externa motiv anses vara då individen ser 

sin kropp från ett objektivt perspektiv, träningen grundar sig då i en vilja att ändra sitt 

utseende eller i en rädsla för viktuppgång. Det externa motivet överensstämmer med en 

person med ortorexi som använder träningen i tron om att bli nöjd med sin kropp och 

med en strävan efter den “perfekta kroppen”. Trots en vältränad kropp fortsätter dock 

ortorektikerns missnöje (Steen, 2014a). Landolfi (2013) menar att det ofta är något annat 

som är grundorsaken och att den överdriva fysiska träningen endast är en liten del av 

problemet.  
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Vad gäller behandling av patienter med ortorexi var flera av deltagarna överens om att ett 

träningsförbud inte är en optimal lösning då detta i stället kan uppmuntra till ännu mer 

fixering vid träning. Behandlingen bör i stället fokusera på att normalisera livsstilen, 

vilket deltagarna menar kräver ett samarbete mellan flera olika professioner. Landolfi 

(2013) beskriver vikten av att istället hitta en attityd med synsättet att träning ska 

resultera i fysiska, psykologiska och sociala utfall som är både hållbara och långsiktiga. 

Steen (2014a) förespråkar inte heller ett totalt träningsstopp utan menar att träningen bör 

övergå från kvantitetsinriktad till träning med fokus på kvalité. Författarna till denna 

studie håller med om detta resonemang och är eniga om att behandlingen bör fokusera på 

att hitta en livsstil i balans.  

 

Synsättet inom hälso- och sjukvården har till en övervägande del förändrats från att 

använda ett biomedicinskt synsätt till att fokusera allt mer på ett holistiskt synsätt med ett 

beteendemedicinskt perspektiv. Detta är något författarna anser vara till stor fördel då 

patientmöten kan ses ur en bredare synvinkel. Carpenter och Suto (2008) beskriver den 

bio-psyko-sociala modellen både som en filosofi och praktisk guide för klinisk 

omvårdnad samtidigt som den är ett hjälpmedel för att förstå patientens subjektiva 

upplevelse. Samtidigt som ett bio-psyko-socialt perspektiv är till stor nytta för att 

upptäcka personer som är på väg in i eller redan befinner sig i riskzonen för ortorexi 

verkar det finnas svårigheter att fånga upp dessa personer i tid. I resultatet framkommer 

även att samhället har ett ansvar. Allt fler gym och träningsanläggningar erbjuder 

träningsmöjligheter dag som natt vilket kan underlätta för en del av befolkningen men för 

personer med svårigheter att begränsa sin träning kan detta vara ett sätt att gynna 

problematiken. Författarna är eniga om att det på ett sätt är bra med ett hälsomedvetet 

samhälle men att det finns en risk att personer faller för extremer på ett eller annat sätt, 

likt andra trender.  

 

Ett allt mer mediacentrerat samhälle anses som en av de bidragande orsakerna till den 

rådande utseendekulturen och dagens hälsohets i samhället (Steen, 2014b). Genom media 

nås vi alla av nyheter inom kost och träning, reklam om hälsosam konsumering och på 

sociala medier har användare möjlighet att förmedla sin livsstil. Författarna anser dock att 
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det skiljer sig hur personer tolkar detta och att det är upp till var och en att avgöra hur 

man påverkas av mediala flöden och vem det egentligen är som ska få avgöra de aktuella 

idealen. Skulle det endast vara media som påverkar och avgör vem som drabbas av 

ortorexi menar författarna att fler skulle drabbas. Finns det redan tendenser till ett 

ortorektiskt beteende kan media dock vara en starkt bidragande orsak, men flera 

bestämmande faktorer visade sig kunna påverka.  

 

I kategorin Ett uttryck för något bakomliggande i resultatet skildras delade meningar 

angående vilka personer som utvecklar ett ortorektiskt beteende. Det framkom dels att 

vem som helst kan drabbas men även att det ofta finns bakomliggande orsaker. Samtidigt 

beskriver Varga et al. (2013) att det förekommer vissa grupper med högre risk för 

ortorexi. Dessa beskrivs bland annat vara studenter inom kost- och hälsovetenskap samt 

medicin. Med kunskap inom ämnet kan författarna tycka att det egentligen borde vara det 

omvända, men kan även förstå studiens resultat. Likasinnade personer studerar ofta 

samma ämne och därmed finns risk för att påverka och jämföra sig med varandra. Många 

kan känna igen sig i beskrivningen av ett ortorektiskt beteende och författarna vill 

poängtera att det är möjligt att ha en balans och att beteendet nödvändigtvis inte behöver 

leda till negativa följder men även belysa att det finns en risk att gå över gränsen till en 

ohälsosam fixering av det hälsosamma.  

 

Kliniska implikationer 

Fysioterapeuter har goda kunskaper inom både det fysiska, psykiska och det sociala som 

alla är bestämmande faktorer för patientens hälsa. Utmaningen blir istället att koppla ihop 

detta och använda kunskapen vid samtal och planering av behandling för patienter med 

ett ortorektiskt beteende. Författarna kontaktade flera vårdgivare inom primärvården vid 

efterfrågan om deltagande i studien men utan resultat. Det nämndes dels en okunskap och 

bristande erfarenhet inom ämnet men det påstods även att patientgruppen inte är påtaglig. 

Författarna anser därför att ett större fokus och ansvar bör läggas just inom primärvården 

för att fånga upp denna växande patientgrupp i tid, innan det övergår till en psykisk 

diagnos, då resultatet av studien visar att deltagare var kritisk till hur problematiken 

bemöts inom primärvården idag. En del av ansvaret bör även läggas på gym och 
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träningsanläggningar eftersom fysioterapeuter kan vara en del i att medvetandegöra 

problematiken. Yrkesgruppens kunskap kunde då komma till nytta vid både preventivt 

och rehabiliterande arbete. Kunskapen skulle även kunna vara en del av utvecklingsarbete 

för instruktörer och personal som därmed skulle ha möjlighet till djupare kunskap och bli 

medvetna om att uppmärksamma problematiken. Även på grundskola och gymnasium 

bör en stor del av det preventiva arbetet bedrivas. Fysioterapeutisk kunskap kunde 

användas för att förmedla kunskap och medvetandegöra både hälsa och ohälsa. 

Fysioterapeuten borde till och med finnas tillgänglig på både student- och skolhälsovård, 

precis som det finns på en företagshälsovård.  

 

Författarna till studien anser att informationen angående denna slags problematik har 

varit bristfällig under utbildningen till fysioterapeut. Som fysioterapeut bör man förmedla 

en sund attityd till hälsa och träning varför författarna menar att det är av vikt att detta 

ämne berörs under utbildningen. Med denna studie var förhoppningarna att fördjupa 

kunskapen kring fysioterapi vid ortorektiska symtom men även ge en möjlighet för andra 

att ta del av studien samt uppmärksamma fenomenet med en ohälsosam fixering vid det 

hälsosamma. Författarna anser att det finns utrymme för ytterligare studier med fokus på 

fysioterapeutiskt arbete och ansvar. Gym, träningsanläggningar, skola eller primärvård är 

exempel på områden där det kan klargöras vem som bär ansvaret att fånga upp denna 

växande patientgrupp. Vidare forskning inom ämnet kunde fokusera på ett 

tvärprofessionellt synsätt för behandling av ortorexi eller en mer djupgående och 

jämförande infallsvinkel, exempelvis göra en jämförelse bland olika studiegrupper.  
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Konklusion 

Ortorexi beskrivs som en livsstil som övergår från att vara hälsosam till ohälsosam och 

tillståndet visar sig ofta som ett uttryck för eller är ett sätt att hantera annan problematik i 

livet. Gränsen mellan ett sunt och osunt förhållningssätt till träning och en viss typ av 

kosthållning beskrevs som diffus. Det krävs att personen kommer till insikt och är 

mottaglig för hjälp för att kunna tillgodogöra sig behandling men även vara medveten om 

hur man uppfattar och påverkas av andra faktorer i samhället. De ortorektiska symtomen 

påverkar det fysiologiska, psykologiska och sociala välmåendet. Alla professioner inom 

vården har ett ansvar att uppmärksamma riskfyllda beteenden och det behövs även flera 

olika professioner vid behandling av patienter med ortorektiska symtom. Fysioterapeuter 

har en viktig roll där fokus bör vara att hitta en balanserad livsstil och normalisera 

patientens attityd till träning och vila samt hjälpa patienten hitta ett positivt 

förhållningssätt till träning, utan tvång. För att kunna förmedla denna attityd till träning 

krävs det även att fysioterapeuters förhållningssätt till träning ska vara sunt. Preventiva 

insatser är viktiga för att öka kunskapen och medvetandegöra problematiken. Hälso- och 

sjukvården har ett viktigt ansvar för att både uppmärksamma och behandla personer med 

en ohälsosam fixering av det hälsosamma, men ett stort ansvar ligger även på samhället i 

stort.   

  



 

 31 

Referenser 

American Psychiatric Association (2014). MINI-D 5: diagnostiska kriterier enligt DSM-

5. Stockholm: Pilgrim Press. 

 

Bratman, S. (2010). Original orthorexia essay. Hämtad 2015-01-21, från 

http://www.orthorexia.com/original-orthorexia-essay/ 

Broberg, C., & Tyni-Lenné, R. (2010). Sjukgymnastik som vetenskap och profession. 

Stockholm: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund. 

Carpenter, C., & Suto, M. (2008). Qualitative research for occupational and physical 

therapists: a practical guide. Oxford: Blackwell. 

Carter, R., Lubinsky, J., & Domholdt, E. (2011). Rehabilitation research: principles and 

applications. (4. ed.) Philadelphia, Pa.: Saunders. 

Denison, E., & Åsenlöf, P. (2012). Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik. 

Lund: Studentlitteratur. 

Donini, L.M., Marsili, D., Graziani, M.P., Imbriale, M., & Cannella, C. (2004). Orhorexia 

Nervosa: A preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the 

dimension of the phenomenon. Eating weight disorders, 9(2), 151-157.  

Fairburn, C. G., & Harrison, P. J. (2003). Eating disorders. The Lancet, 361(9355), 407-

416. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education 

today, 24(2), 105-112. 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (red.). (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 



 

 32 

Grave, R,D. (2011). Eating Disorders: Progress and Challenges. European Journal Of 

Internal Medicine, 22(2), 153-160. 

Kardemark, W. (2012). När livet tar rätt form: Om människosyn i svenska 

hälsotidskrifter 1910-13 och 2009. (Doctor thesis, Avhandlingar utgivna vid Institutionen 

för litteratur, idéhistoria och religion, 29). Göteborg: Göteborgs universitet, Tillgänglig: 

http://hdl.handle.net/2077/30685 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Landolfi, E. (2013). Exercise addiction. Sports medicine, 43(2), 111-119. 

Lin, Y., & Grigorenko, A. (2014). Ortorexi: fixering vid mat och träning. Stockholm: 

SISU Idrottsböcker. 

Machado, G. C., & Ferreira, M. L. (2014). Physiotherapy improves eating disorders and 

quality of life in bulimia and anorexia nervosa. British journal of sports medicine, 48(20), 

1519-1520. 

Mathieu, J. (2005). What is Orthorexia?. Journal of the American Dietetic Association, 

105(10), 1510-1512. 

 

Nyman, H. (2002). En rak fråga: Ortorexi rätt ord på fel sak. Läkartidningen, 99, 423-4. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

Ramacciotti, C. E., Perrone, P., Coli, E., Burgalassi, A., Conversano, C., Massimetti, G., 

& Dell’Osso, L. (2011). Orthorexia nervosa in the general population: a preliminary 

screening using a self-administered questionnaire (ORTO-15). Eating and Weight 

Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 16(2), 127-130. 



 

 33 

Steen, L. (2014a). Hur kan vi upptäcka och behandla ortorexi?. Fysioterapi, (7), 28-31. 

 

Steen, L. (2014b). Projekt perfekt. Fysioterapi, (7), 24-27. 

 

Treasure, J., Claudino, A., & Zucker, N. (2010). Eating disorders. The Lancet, 375(9714), 

583-93. 

 

Varga, M., Dukay-Szabó, S., Túry, F., & van Furth Eric, F. (2013). Evidence and gaps in 

the literature on orthorexia nervosa. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, 

Bulimia and Obesity, 18(2), 103-111. 

 

World Health Organization. (2010). Global Recommendations on Physical Activity for 

Health. Geneva: World Health Organization.  

 



Informationsbrev 
 

Vi är två fysioterapeutstudenter, Victoria Bäckvik och Sofia Mahrs, som under våren 2015                         

kommer att skriva vårt examensarbete inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Vi                       

kommer göra en kvalitativ intervjustudie som fokuserar på ämnet ortorexi. Syftet är att                         

undersöka hur legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster resonemang kring ämnet ortorexi och                 

den problematik det kan innebära samt hur vi som fysioterapeuter kan förhålla oss till patienter                             

med ortorektiska drag. 

 

Vi vill gärna intervjua dig om din kunskap och erfarenhet inom ämnet. Ljudupptag från intervjun                             

kommer spelas in på två lösenordsförsedda telefoner och den transkriberade texten kommer                       

förvaras på två lösenordsförsedda datorer. Det transkriberade materialet kommer endast finnas                     

tillgängligt för oss samt vår handledare. Efter transkriberingen kommer ljudupptagen att raderas.                       

Vi kommer att skicka en kopia på den transkriberade texten för att du som intervjuperson ska få                                 

en chans att tillägga eventuella kompletteringar. Texten kommer raderas efter att materialet har                         

analyseras och sammanställts i vårt examensarbete. Examensarbetet kommer finnas tillgänglig                   

på Luleå tekniska universitets publikationsdatabas.  

 

Medverkan går att avbryta när som helst, utan att orsak anges. Om du samtycker till att medverka                                 

som interjuperson ber vi dig fylla i samtyckesformuläret som finns bifogat.  

 

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar. 
 
Med vänliga hälsningar, 

Victoria och Sofia  

 

Handledare: 

Victoria Bäckvik Sofia Mahrs Anita MelanderWikman 

vicbck1@student.ltu.se sofmah2@student.ltu.se Anita.MelanderWikman@ltu.se 
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Samtyckesformulär 
 
Förfrågan om medverkan som intervjuperson i examensarbete inom fysioterapi. 

 
Härmed godkänner jag medverkan. 

 

Datum:................................................................................................................ 

 

Namn:................................................................................................................. 

 

Tel.nr:................................................................................................................. 

 

Email:................................................................................................................ 
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Intervjuguide  
 

Grundläggande information  

 

1. Vad har du för fysioterapeutisk utbildning?  

2. Hur länge har du arbetat som fysioterapeut?  

3. Inom vilket yrkesområde arbetar du? 

 

Frågeområde 

 

4. Vilken är din uppfattning av begreppet ortorexi? 

5. Hur har du kommit i kontakt med patienter med ortorexibesvär?  

 På grund av ortorexi eller till följd av andra orsaker? 

6. Hur skulle du beskriva ett eventuellt samband mellan personer med ortorexi?  

 Ålder, kön, socioekonomisk status, tidigare träningsbakgrund, diagnos, 

7. Vilken biopsykosocial påverkan medför ortorexi?  

8. Vilken/vilka biopsykosociala konsekvenser medför ortorexi? 

9. Vilken fysioterapeutiska behandling använder du för denna patientgrupp? 

10.  Hur anser du att ett ett optimalt multimodalt behandlingsteam för denna patientgrupp 

skulle vara utformat? 

 Vem bär huvudansvaret för patientgruppen? 

11.  Beskriv din syn på fysioterapeutens roll och ansvar för behandling. 

12.  Hur kan man som fysioterapeut arbeta preventivt för ortorexi? 

 Finns tillräcklig kunskap? 

 

 

 


