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Abstrakt 
Introduktion: Idag blir allt fler människor mindre fysiskt aktiva, trots detta ökar 

utvecklingen av träningsberoende. Fysioterapeuter kan träffa personer med träningsberoende 

genom att de fått en skada på grund av sitt beteende. Därmed är det viktigt att fysioterapeuter 

har kunskap om träningsberoende och dess drivkraft. Användningen av sociala medier har 

ökat markant de senaste åren. En trend som ökat på Instagram är publicering av 

träningsrelaterade bilder. Publicering av sådana bilder, ökar pressen hos användaren på hur 

man bör se ut, vilket medför missnöje, ångest och andra negativa tankar. Syfte: Studiens syfte 

var att kartlägga samband mellan användningen av Instagram i relation till träningsberoende, 

träningsvanor och ortorexia nervosa bland aktiva unga vuxna mellan 18-24 år. Metod: En 

webbenkätundersökning gjordes för att besvara syftet. Enkäten skapades med inspiration från 

olika mätinstrument: IPAQ, EAI och ORTO-15. 47 svar analyserades. Resultat: Det fanns en 

koppling mellan mer användningstid och att följa träningskonton på Instagram, i relation till 

hög risk att utveckla träningsberoende. Det fanns också en korrelation mellan fler antal 

träningstimmar och risken att utveckla träningsberoende. Ingen korrelation visades mellan 

antalet träningstimmar och risken att utveckla ortorexia nervosa. Kvinnor hade högre risk att 

utveckla träningsberoende medan män hade högre risk att utveckla ortorexia nervosa. 

Konklusion: Koppling fanns mellan variablerna: användning av Instagram, risk att utveckla 

träningsberoende, träningsvanor och risk att utveckla ortorexia nervosa. Denna studies resultat 

kan vara påverkat då ett litet urval studerats. Mer forskning behövs inom området.  

 

Nyckelord: Fysioterapi, Sociala medier, Träningskonto.  
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1 Introduktion 
Idag blir fler och fler människor mindre fysiskt aktiva (Guthold, Stevens, Riley & Bull, 2018), 

trots det ökar antalet individer som utvecklar ett tvångsmässigt beteende i relation till träning. 

Detta leder till att allt fler övertränar och därmed får söka fysioterapeutisk kontakt (Goodwin, 

Haycraft & Meyer, 2011). Fysioterapeuter arbetar med att bibehålla och återfå optimal 

rörelseförmåga och rörelsebeteende hos friska personer, genom preventivt arbete, men främst 

hos personer med någon form av sjukdom eller skada. Fysioterapeuter arbetar också med 

beteendeförändringar avseende levnadsvanor. Screening av patientens beteende bör göras 

oavsett kontaktorsak för att identifiera personens beteende mot utvecklingen av 

träningsberoende eller ortorexi (Broberg & Lenné, 2017).  

 

1:1 Fysioterapeutiskt perspektiv 

Fysioterapeuter kan möta patienter med överträningsbeteende både genom behandling för en 

ätstörning, men också då personer med överträningsbeteende oftare drabbas av 

idrottsrelaterade skador. Många har brist på näring och återhämtning mellan träningspassen 

och då lättare drabbas av stressfrakturer eller mjukdelsskador (Adams & Kirkby, 1997). 

Fysioterapeuter kan därmed träffa personer med träningsberoende genom att de fått en skada 

på grund av sitt beteende. Därför är det viktigt att fysioterapeuter har kunskap om 

träningsberoende och dess drivkraft. Det finns ingen standardiserad behandling av 

träningsberoende, utan vikt läggs vid identifiering av känslor, beteende och kognitiva 

funktioner hos personen, för att göra en beteendeförändring är det viktigt att veta vilken 

drivkraft som finns bakom beteendet (Denison & Åsenlöf, 2012). Relationen mellan 

vårdgivare och patient, terapi och motivationstekniker är också av betydelse (Lin & 

Grigorenko, 2014). 

 

1:2 Ätstörning och träningsberoende 

Enligt Lin och Grigorenko (2014) kan ätstörning till exempel vara anorexia nervosa, bulimia 

nervosa eller ätstörning utan närmare specifikation. Ofta uppkommer en ätstörning och ett 

träningsberoende ihop. Symtom på träningsberoende kan vara beteendeförändring varav fler 

träningspass per dag eller veckovis, prioritering av träning istället för andra aktiviteter, ökad 

tolerans för träningsmängd och humörförändring vid avbrott. Personen tränar oftast trots 

sjukdom eller skada. Skador inträffar ofta vid gränsen av överträning och därför är det viktigt 

att fysioterapeuter har kunskap inom området (Lin & Grigorenko, 2014).  
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1:3 Ortorexi 

Stephen Bratman myntade begreppet ortorexia nervosa år 1997. Han ansåg att det var en 

ätstörning där personen utvecklat ett ohälsosamt tvångsmässigt beteende av att äta nyttig mat 

(Bratman, 1997). Ortorexi är ingen medicinsk diagnos ännu (WHO, 2018) men ett vedertaget 

begrepp i allmänhet. Olika definitioner av ortorexi används och i många fall har överdriven 

träningsmängd adderats till begreppet, utöver det tvångsmässiga beteendet i relation till mat 

(Lin & Grigorenko, 2014).  

 

Det är en stigande trend i samhället där kroppsideal och prestationer är vanligt 

förekommande. Konsekvensen av ortorexi kan vara sömnbesvär, självbestraffning, 

nedbrytning av kroppen, oro och tvångsmässigt beteende. På längre sikt kan det leda till 

minskad fysisk prestationsförmåga, skador, försämrad livskvalitet och psykisk ohälsa (Lin & 

Grigorenko, 2014). För att kunna identifiera en person med ortorexi måste kunskap finnas om 

både fysiska och psykiska symtom. Fysiska symtom kan vara lågt blodtryck, låg vilopuls, 

hormonella rubbningar, undervikt, lågt blodsocker, stressfrakturer, smärta, frusenhet eller 

mag- och tarmproblem. Vanligt förekommande psykiska symtom eller beteendeavvikelser är 

matfixering, överdriven och ångestladdad träning, fixering vid fettvikt, missnöje med 

kroppen, självbestraffning och svartvitt tankesätt (Lin & Grigorenko, 2014).  

 

En studie som undersökt vilken effekt sociala medier haft på ortorexi hos unga vuxna, visar 

att högre användning av Instagram var associerad med ökad tendens till ortorexi. Samma 

effekt hade ingen annan social mediekanal. Studiens deltagare följde konton med relation till 

hälsosam kost (Turner & Lefevre, 2017) vilket bygger på Bratmans teori (Bratman, 1997).  

 

1:4 Sociala mediers påverkan 

Sociala medier grundades för att få människor att interagera, en plats för kommunikation, 

istället har det lett till att bli en ständig stress om tillgänglighet, oavsett tid och rum (Stakson, 

2016). Den ständiga stressen blir en fysisk och psykisk påfrestning som blir skadligt för 

kroppen när det blir ett permanent inslag i vardagen (Arnetz & Ekman, 2013).  

 

En studie har analyserat innehållet i olika bilder på sociala medier med hashtaggen “fitspo”. 

Där skrev de att bilder på kvinnor visade smalhetsidealet eller det atletiska idealet och bilder 

på män visade muskelidealet (Carrotte, Prichard & Lim, 2017). Detta kan kopplas till en 

studie av Goodwin, et al., (2011) som analyserar olika sociokulturella faktorer i relation till 
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tvångsmässig träning. Studien visade att killars utveckling av ett tvångsmässigt 

träningsbeteende påverkades av budskapet av att vara mer muskulös i sociala medier och även 

av pressen i sociala medier. Drivkraften till utvecklingen av ett tvångsmässigt 

träningsbeteende hos tjejer var budskapet av att vara smal i sociala medier. Detta visar sociala 

mediers påverkan på träning och inställning till träning (Goodwin, et al., 2011). 

 

1:5 Instagram 

Instagram är en mobilapplikation främst för fotodelning, där användaren kan dela med sig av 

egna bilder via sin profil. Enligt Instagram har de över 500 miljoner dagliga aktiviteter. 

Instagram är en av de stora sociala kanalerna inom dagens sociala media-applikationer. 

Sociala medier har blivit en stor del i människors vardagliga liv, där det mest populära sättet 

är att kommunicera genom att dela med sig av bilder (Instagram, 2019).  

 

I takt med ökning av träningskonton på Instagram, ökar också pressen på hur man bör se ut. 

Via bilder och filmer på olika sociala medier växer idealen fram hur kroppen och människan 

bör se ut för att passa in i dagens samhälle (Vaterlaus, Patten, Roche, & Young, 2014). Enligt 

Vaterlaus, et al., (2014) finns det även positiva saker med det ökade flödet av träningsbilder 

på sociala medier. Många unga vuxna ser träningsbilder som en ökad motivationskälla, medan 

andra blir negativt påverkade och istället blir än mer missnöjda med sin kropp (Vaterlaus, et 

al., 2014). Varför just sociala medier har lett till en ökad stress hos individerna kan bero på att 

det alltid är tillgängligt, i jämförelse med vanliga media. Tillgängligheten av sociala medier 

medför att uppvisningen av de olika idealen ökar, vilket i sin tur ger plats för en ständig 

jämförelse av sig själv och sin egen kropp gentemot andras (Perloff, 2014).  

 

1:6 Fysisk aktivitet och fysisk träning  

Fysisk aktivitet har många fördelar, det minskar risken att drabbas av flertalet sjukdomar samt 

för tidig död (Warburton, Nicol, & Bredin, 2006). Fysisk aktivitet är även kallat 

vardagsmotion (Kalling, 2014). Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom 

friluftsliv, trädgårdsarbete, aktiviteter i hemmet eller i arbetet samt aktiv transport i 

vardagslivet, till exempel cykling eller promenader (Fyss, 2011). Fysisk aktivitet är en 

benämning på all kroppsrörelse som medför ökad energiförbrukning utöver 

energiförbrukningen i vila (Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2016).  
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Definitionen av fysisk träning innebär en belastning på en så pass hög nivå att den inte kan 

utföras med lätthet, vilket krävs för att få träningseffekt och förbättring av kondition eller 

styrka (Mattsson, et al., 2016). Detta kan vara till exempel löpning, styrketräning, idrott eller 

gruppträning (CINT, 2009). Rekommendationerna är 150 minuters fysisk aktivitet i veckan, 

för alla vuxna över 18 år. Denna aktivitet ska vara av måttlig intensitet, vilket innebär en 

pulshöjning och ökad andningsfrekvens. Vid hög intensitet rekommenderas 75 minuters 

aktivitet i veckan där puls och andning ska ge en markant ökning. Träningen ska vara av 

aerob karaktär. Även 2 träningspass i veckan rekommenderas vara av muskelstärkande 

karaktär för kroppens alla större muskelgrupper (Fyss, 2011).  

 

I denna studie definieras träningsvanor som antal träningstillfällen i veckan och vilken typ av 

träning som utförs. Studier har visat att styrkeökning hos så väl otränade som vältränade 

kräver minst 2 träningstillfällen i veckan (Peterson, Rhea & Alvar, 2004 & Rhea, Alvar, 

Burkett & Ball, 2003).  

 

1:7 Unga vuxna och könsidealen 

Enligt Socialstyrelsen (2016) definieras oftast personer mellan 18-24 år som unga vuxna. I 

boken ”Lagom Perfekt” undersöktes ohälsa bland unga tjejer och killar, där just strävan efter 

perfektion var en stor del av ohälsan. Unga vuxna gör allt för att anpassa kroppen till idealet, 

begränsar sin kosthållning och utövar intensiv fysisk träning (Hiltunen, 2017). Enligt Bengs 

(2000) betyder kroppen och dess utseende mycket för dagens unga. Stor vikt läggs på vad de 

själv tycker om sin kropp, men också vad andra tycker om den. Studien visade tydliga 

skillnader mellan könen och synen på kroppsidealet. Tjejer ansågs ha ett större missnöje med 

sina kroppar gentemot killarna. Tjejerna var oroliga och strävade efter att förändra storleken 

och formen på kroppen medan killarnas missnöje var mest inriktad på vikt och längd. 

Killarnas största fokus för förändring var genom träning. Studien visade också att det största 

inflytandet på hur de båda könen uppfattade sina kroppar var vänner och massmedier (Bengs, 

2000). I en undersökning utförd i gymmiljö visades skillnader i det feminina och manliga 

kroppsidealet. Studien visade att kvinnor använde träning som medel mot de skamkänslor de 

kände för sina kroppar. Männen valde istället att träna överkroppen, då det ansågs vara en 

måttstock för manlig styrka. Det är också den del av kroppen som exponeras tydligt i sociala 

medier (Söderström, 2000).  
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1:8 Liknande tidigare studier 

Massmedias påverkan på träningsberoende och ortorexi är idag ett mycket omtalat ämne 

(Turner & Lefevre, 2017). Forskning på sambandet mellan träningsberoende och 

användningen av Instagram är inte särskilt omfattande. Turner och Lefevre (2017) har 

konstaterat att en högre användning av Instagram var associerad med ökad tendens till 

ortorexi. Studien är enbart gjord med tanke på kostdelen i ortorexia nervosa (Turner & 

Lefevre, 2017). Andra studier med liknande ämnen är en rad examensarbete, men med olika 

syften. Ett examensarbete (Andersson, 2016) undersökte om Instagram är en pådrivande 

faktor till utvecklandet av ortorexi. Unga kvinnor i åldrarna 18-20 blev intervjuade angående 

Instagrams påverkan. Resultatet visade att kroppsuppfattning och träningen påverkades mer 

än matvanorna. Största delen av påverkningarna klassades som negativa, såsom att se kropps- 

och träningsbilder i flödet på Instagram, vilket skapat ångestkänslor när träningspass uteblev 

och efter att ha konsumerat onyttig mat (Andersson, 2016). Relationen mellan användandet av 

Instagram och graden av självkänsla har studerats i ett examensarbete av Abdali och Blom 

(2015). Det visades att det fanns tendenser till skillnader i grad av självkänsla i relation till 

användandet av Instagram. Detta innefattade antal följare, antal uppdateringar, spenderad tid 

på Instagram och antal konton personen följer (Abdali & Blom, 2015).  

 

En intervjustudie är gjord på ungdomars erfarenhet av det ökade flödet av träning och hälsa i 

sociala medier. Dess påverkan visade att strävan efter perfektion har ökat i takt med 

utvecklingen av sociala medier. Ungdomarna ansåg att alla vill visa upp sin perfekta sida 

genom att publicera bilder och därigenom jämför man sig lättare och blir provocerad. Enligt 

studien ansåg ungdomarna att det kan det bli mer hetsigt än inspirerande bland alla perfekta 

kroppsbilder (Fredriksson & Åhman, 2015).  

 

En studie med syfte att undersöka hur många gymbesökande unga vuxna, mellan 18-25 år, 

som hade ett ohälsosamt hälsobeteende; visade att 29 % av deltagarna hade tendenser till att 

utveckla ortorexia nervosa. Knappt var tionde person i åldern 18-25 år, som tränade på gym, 

befann sig alltså i riskzonen för ett ohälsosamt hälsobeteende (Dahlin & Engqvist, 2015). 
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Mer forskning behövs inom området då de studier som finns är av varierad forskningskvalitet. 

Fysioterapeuter arbetar med att stärka hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt 

beteendeförändringar (Broberg & Lenné, 2017). För att göra en beteendeförändring är det 

viktigt att veta vilken drivkraft som finns bakom beteendet (Denison & Åsenlöf, 2012). 

Därför är det viktigt att undersöka olika faktorer som kan vara drivkraften till 

träningsberoende och ortorexia nervosa. Författarna till denna studie hoppas att den kan ligga 

till grund för framtida forskning.  

 

2 Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga samband mellan användningen av Instagram i relation till 

träningsberoende, träningsvanor och ortorexia nervosa bland aktiva unga vuxna mellan 18-24 

år.  

 

2:1 Frågeställningar 

1. Finns det en koppling mellan att följa eller inte följa träningskonton på Instagram och 

risken att utveckla träningsberoende? 

2. Finns det en koppling mellan användningstiden på Instagram och risken att utveckla 

träningsberoende?  

3. Finns det en korrelation mellan risken att utveckla träningsberoende, träningsvanor 

och risken för att utveckla ortorexia nervosa?  

4. Finns det någon skillnad mellan könen? 
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3 Metod 
För att besvara studiens syfte har en retrospektiv studie med en kvantitativ ansats valts. 

Undersökningen var deskriptiv av tvärsnittsdesign och var baserad på ett enkätformulär 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

3:1 Deltagare 

För att uppnå en så korrekt slutsats som möjligt var målet att nå 60 svarsdeltagande på 

enkäten. 

 

3:1.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var personer mellan 18-24 år. Personerna tränade minst 2 gånger i veckan, 

med en belastning på en så pass hög nivå att den inte kan utföras med lätthet (Mattsson, et al., 

2016). Deltagande förutsatte kunskaper i svenska för att kunna besvara enkäten. Deltagaren 

behövde också ha en aktiv Instagramprofil (inne minst 1 gång/dag). 

 

3:1.2 Bortfallsanalys 

60 personer deltog i enkäten. Det blev ett internt bortfall på 13 deltagare då de inte följde 

inklusionskriterierna för studien. 

 

3:2 Mätinstrument 

Enkäten skapades via ett digitalt enkätverktyg (Google Form) och innehöll totalt 22 frågor, 

varav 21 var obligatoriska (se bilaga 1). Enkäten var indelad i sex avsnitt. Frågeformuläret var 

inte validitets- och reliabilitetstestad. Innan enkäten skickades ut för undersökning 

pilottestades den, för att bekräfta dess kvalitétsvärde. Efter pilottestet gjordes mindre 

revideringar innan enkäten skickades ut (Olsson & Sörensen, 2011 & Trost & Hultåker, 

2016). 

 

3:2.1 Bakgrund 

Enkätens första del innehöll två frågor om kön och födelseår, vilka var baserade på 

information från Enkätboken (Trost & Hultåker, 2016). Bakgrundsfrågorna var skrivna av 

författarna till denna studie och därmed inte validitets- och reliabilitetstestade.  

 

3:2.2 Träningsvanor 

Denna del bestod av fem frågor gällande träningsvanor. Dessa frågor var inspirerade av den 



	 12 

svenska kortversionen av “International physical activity questionnaire” (IPAQ), vilket är ett 

validitets- och reliabilitetstestat frågeformulär som kartlägger en persons aktivitetsnivå (Craig, 

Marshall, Sjöström, Bauman, Booth, Ainsworth, Pratt, Ekelund, Yngve, Sallis & Oja, 2003). 

Eftersom endast delar av frågeformuläret användes var inte frågorna angående träningsvanor 

validitets- och reliabilitetstestade.  

 

3:2.3 Tankar om träning 

Delen var inspirerat av ett validitets- och reliabilitetstestat frågeformulär “Exercise addiction 

inventory” (EAI). Sex frågor var översatta från engelska till svenska av författarna till studien 

(Szabo & Griffiths, 2004). I denna studie var inte frågorna validitets- och reliabilitetstestade 

då endast delar av EAI användes.  

 

3:2.4 Instagram 

Här fick deltagarna svara på frågor gällande användandet av Instagram vilka var 

egenkonstruerade av författarna, likaså svarsalternativen. Detta gjorde att frågorna inte var 

validitets- och reliabilitetstestade. Avsnittet innehöll två frågor.  

 

3:2.5 Tankar om kost 

Denna del var inspirerad av frågeformuläret ORTO-15, vilket var ett validitets- och 

reliabilitetstestat frågeformulär och användes för att bedöma risken att utveckla ortorexia 

nervosa. De sex frågor som valdes ut ur formuläret handlade om kost och översattes från 

engelska till svenska av författarna (Donini, Marsili, Graziani, Imbriale & Cannella, 2005). 

Då vissa frågor valdes ut från ORTO-15 var inte denna del validitets- och reliabilitetstestad.  

 

3:2.6 Öppen fråga 

Avsnittet var utformat efter Trost och Hultåkers (2016) rekommendationer, där en icke 

obligatorisk, öppen fråga lades till. Där kunde deltagarna skriva och få utlopp för eventuella 

tankar och känslor som enkäten väckte samt att relevant information för studien kunde 

framkomma (Trost & Hultåker, 2016).  

 

3:3 Datainsamling 

Insamling av data skedde via en enkätundersökning, vilken publicerades på författarnas 

Facebooksida. Inlägget var möjligt att dela vidare på Facebook, för att nå ut till en större 

publik (Hedman, 2016). Vid publiceringen av enkäten skrevs en introduktion, vilken innehöll 
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en kort bakgrund, syftet med studien och inklusionskriterierna (se bilaga 2). Deltagarna hade 

två veckor på sig att svara på enkäten. Enkäten nådde 60 deltagare efter två dygn, då valde 

författarna till studien att stänga ner enkäten. Det fanns en påminnelse, vilken skulle skickas 

ut efter att enkäten varit publicerad under en veckas tid. Detta för att påminna om deltagande. 

Påminnelsen användes aldrig då antalet deltagande nåddes efter två dygn.  

 

3:4 Dataanalys 

Enkäten stängdes ner sammanställdes och datan analyserades i Microsoft Excel utifrån en 

deskriptiv analys. Resultatet i studien redovisades med deskriptiv statistik och därför angavs 

enkätens resultat i fördelningar med antal och procent. Vid redovisning och analysering av 

korrelation gjordes bivariata analyser genom korstabeller. Korstabeller gjordes med 

regressionslinjer vilket visade om korrelationen var positiv eller negativ genom ett r-värde. R-

värdets högsta värde är 1 och ju högre korrelation desto högre r-värde. R-värdet kan även visa 

en negativ korrelation, med -1 som lägsta värde, ju närmare -1 desto högre är den negativa 

korrelationen (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

3:4.1 Bakgrund 

Denna dels insamlade data skrevs in i Excel och användes för att exkludera personer över 

eller under åldersspannet 18-24 år. Datan användes också för att analysera könsskillnader i 

resultatet.  

 

3:4.2 Träningsvanor 

Avsnittet delades in i tre delar angående träningsvanor: fysisk aktivitet, fysisk träning och 

promenader. Efter avslutad enkät och dataanalysering valde författarna att exkludera svaren 

gällande fysisk aktivitet och promenader då dessa upplevdes opålitliga. Detta på grund av att 

enkätfrågorna var utformade på ett sådant sätt att svarsalternativen inte var tillräckligt 

specificerade för att ge ett korrekt utfall. Enkätsvaren gällande fysisk träning analyserades och 

gav ett index för mängden fysisk träning i veckan, för varje deltagare i studien. Detta 

beräknades genom att medelvärdet av valt svarsalternativ på fråga 5 (se bilaga 1) räknades ut. 

Detta multiplicerades sedan med medelvärdet av valt svarsalternativ på fråga 6 (se bilaga 1). 

Produkten blev då ett värde för individens träningsvanor i timmar per vecka. Produkten 

avrundades till närmaste heltal. För att på ett överskådligt sätt kunna analysera resultatet i 

förhållande till träningsvanor gjordes tre grupperingar utifrån rekommenderad träningsmängd 

i veckan (Fyss, 2011). Dessa blev “1-7 timmar” vilket är rekommenderad träningsmängd, “8-
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12 timmar” är mer än rekommenderad träningsmängd och “≥13 timmar” är mycket mer än 

rekommenderad träningsmängd i veckan.  

 

3:4.3 Tankar om träning 

Här analyserades datan kring tankar om träning och gav ett index för risken att utveckla 

träningsberoende, för varje deltagare. Detta index räknades ut på en tregradig skala, “inga 

symtom”, “några symtom” och “hög risk” för risken att utveckla träningsberoende (Szabo & 

Griffiths, 2004).  

 

3:4.4 Instagram  

I avsnittet sammanställdes data utifrån frågornas svarsalternativ, att följa eller inte följa 

träningskonto samt användningstiden av Instagram.  

 

3:4.5 Tankar om kost 

Deltagarnas svar från detta avsnitt analyserades och summan av svaren räknades ut för att 

beräkna om en deltagare var i riskzonen för att utveckla ortorexia nervosa. I den fullständiga 

versionen var maxpoängen 60 och över 40 poäng var tröskelvärdet till riskzonen. Det vill säga 

att personer som fick över 40 poäng låg i riskzonen till att utveckla ortorexia nervosa (Donini, 

et al., 2005). Detta gjorde att sex frågor fick maxpoängen 24 och två tredjedelar av den 

poängen var 16 vilket utgjorde denna studies tröskelvärde. Detta gav ett index för varje 

deltagare. Indexet var beräknat på en tvågradig skala, “ingen risk” och “riskzon” för risken att 

utveckla ortorexia nervosa (Donini, et al., 2005).  

 

3:4.6 Öppen fråga 

Enkäten avslutades med fråga 22 vilket var en valfri öppen fråga. Svaren på fråga 22 var inte 

relevanta för studiens resultat och vidare analys gjordes inte.  

 

3:5 Etiska överväganden 

Alla deltagare i studien var över 18 år. Det var frivilligt att delta. När svaren var inskickade 

gick det inte att avbryta deltagandet, vilket var beskrivet i informationsbrevet (se bilaga 2). 

Resultatet redovisades på gruppnivå och all insamlad data lästes endast av författarna till 

studien och deras handledare. Svaren hanterades konfidentiellt och förvarades på en låst dator. 

Radering av data skedde i samband med att studien färdigställdes. Information gällande 

studiens syfte var beskrivet i informationsbrevet tillsammans med enkäten. Nyttan med 
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studien var att vårdgivaren, i detta fall fysioterapeuten, skall kunna identifiera eventuellt 

träningsberoende och då även identifiera drivkraften av beteendet. Detta för att patienten ska 

få optimal behandling. Det fanns en risk för att deltagarna kunde tycka att frågorna i enkäten 

var känsliga (WMA, 2013), men författarna till studien ansåg att nyttan övervägde risken.  
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4 Resultat 
Totalt deltog 47 personer varav 39 kvinnor (83%) och 8 män (17%). Presentation av data (se 

tabell 1).  

 

 
Variabel Antal (%) 

Träningsvanor (träningstimmar i veckan)  

1-7 29 (62) 

8-12 15 (32) 

≥13 3 (6) 

Risken att utveckla träningsberoende  

Inga symtom 2 (4) 

Några symtom 36 (77) 

Hög risk 9 (19) 

Följer träningskonto  

Ja 32 (68) 

Nej 15 (32) 

Användningstid på Instagram  

< 15 minuter 8 (17) 

30 minuter 10 (21) 

1 timme 13 (28) 

1 timme och 30 minuter 7 (15) 

> 2 timmar 9 (19) 

Risken att utveckla ortorexia nervosa  

Ingen risk 19 (40) 

Riskzon 28 (60) 

 

 

4:1 Koppling mellan att följa eller inte följa träningskonton på Instagram och risken att 

utveckla träningsberoende 

Majoriteten av deltagande var under “några symtom”, för att utveckla träningsberoende. Detta 

var oberoende av om personen följde ett träningskonto eller inte. En viss koppling mellan att 

följa träningskonton på Instagram och risken att utveckla träningsberoende fanns. Majoriteten 

av de deltagarna som befann sig under “hög risk” var de som följde träningskonton på 

Instagram (se tabell 2).   

 

 
Följer träningskonto? Inga symtom (%) Några symtom (%) Hög risk (%) Totalt (%) 

Ja 1 (3) 24 (75) 7 (22) 32 (100) 

Nej 1 (7) 12 (80) 2 (13) 15 (100) 

 

Tabell 1. Presentation av data.  

Tabell 2. Träningskonton kopplat till risken att utveckla träningsberoende.   
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4:2 Koppling mellan användningstiden på Instagram och risken att utveckla 

träningsberoende 

Oberoende av användningstiden på Instagram var majoriteten av svarsdeltagarna inom “några 

symtom”. En viss koppling fanns mellan användningstiden på Instagram och “hög risk” att 

utveckla träningsberoende; vilket visade att ju mer tid personen spenderade på Instagram 

desto högre risk var det att personen utvecklade träningsberoende (se tabell 3).  

 

 
Användningstiden på Instagram.  Inga symtom (%) Några symtom (%) Hög risk (%) Totalt (%) 

< 15 minuter 1 (12,5) 6 (75) 1 (12,5) 8 (100) 

30 minuter 0 (0) 9 (90) 1 (10) 10 (100) 

1 timme 1 (8) 9 (69) 3 (23) 13 (100) 

1 timme och 30 minuter 0 (0) 5 (71) 2 (29) 7 (100) 

> 2 timmar 0 (0) 7 (78) 2 (22) 9 (100) 

 

4:3 Korrelation mellan risken att utveckla träningsberoende, träningsvanor och risken 

för att utveckla ortorexia nervosa 

Träningsvanor, det vill säga träningstimmar i veckan, risken att utveckla ortorexia nervosa 

och risken att utveckla träningsberoende analyserades (se tabell 4). Korrelationen mellan 

träningsberoende och träningsvanor visade medelstark positiv korrelation (r-värde = 0.53), 

vilket tyder på att ett ökat antal träningstimmar ger en ökad risk för att utveckla 

träningsberoende (se figur 1). Korrelationen mellan ortorexia nervosa och träningsvanor 

visade en negativ korrelation (r-värde = -0,16) mellan variablerna (se figur 2). Detta låga r-

värde kan inte förklara en 

korrelation, men det tyder på 

att ju fler träningstimmar i veckan 

desto lägre risk var det att 

utveckla ortorexia nervosa. 

 

 Ortorexia nervosa Träningsberoende 

Träningstimmar i veckan Ingen risk riskzon Inga symtom Några symtom Hög risk 

1-7 timmar 13 16 2 25 2 

8-12 timmar 3 12 0 11 4 

≥13 timmar 3 0 0 0 3 

Tabell 3. Användningstiden kopplat till risken att utveckla träningsberoende.   

	

Tabell 4. Träningsvanor, risken för att utveckla ortorexia nervosa och risken att utveckla träningsberoende.  

Figur 1. Korrelationen mellan träningsberoende och träningsvanor.   Figur 2. Korrelationen mellan ortorexia nervosa och träningsvanor.    
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4:4 Skillnader mellan könen 

Fördelningen mellan könen visade att fler kvinnor följde 

träningskonto, jämfört med män (se tabell 5). Kvinnor hade högre 

användningstid på Instagram jämfört med män (se tabell 6). 

Kvinnor hade även högre risk för att utveckla träningsberoende, 

jämfört med män. “Några symtom” var mest förekommande hos 

både kvinnor och män  

(se tabell 7). Procentuellt sett var risken att utveckla 

ortorexia nervosa högre hos män jämfört med kvinnor 

(se tabell 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Följer träningskonto Kvinnor (%) Män (%) 

Ja 28 (72) 4 (50) 

Nej 11 (28) 4 (50) 

Totalt:  39 (100) 8 (100) 

Användningstiden på Instagram.  Kvinnor (%) Män (%) 

< 15 minuter 6 (15) 2 (25) 

30 minuter 7 (18) 3 (37.5) 

1 timme 10 (26) 3 (37.5) 

1 timme och 30 minuter 7 (18) 0 (0) 

> 2 timmar 9 (23) 0 (0) 

Totalt: 39 (100) 8 (100) 

Risk att utveckla träningsberoende Kvinnor (%) Män (%) 

Inga symtom 1 (3) 1 (12,5) 

Några symtom 29 (74) 7 (87,5) 

Hög risk 9 (23) 0 (0) 

Totalt: 39 (100) 8 (100) 

Risk att utveckla ortorexia nervosa Kvinnor (%) Män (%) 

Ingen risk 16 (41) 2 (25) 

Riskzon 23 (59) 6 (75) 

Totalt:  39 (100) 8 (100) 

Tabell 5. Följer träningskonto.   

	

Tabell 6. Användningstiden på Instagram.   

	

Tabell 7. Risken att utveckla träningsberoende.  

Tabell 8. Risken att utveckla ortorexia nervosa.  
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5 Diskussion  
5:1 Metoddiskussion 

5:1.2 Mätinstrument 

Till denna studie användes ett webbaserat enkätformulär. Fördelarna med detta var att 

deltagarna fick besvara enkäten när de kunde, var de ville och ta den tiden de behövde. 

Fördelar var också att få den samlade datan direkt in på datorn, vilket underlättade 

dataanalyseringen. Genom att göra enkäten på webben kunde valda frågor göras obligatoriska 

och deltagarna kunde inte skicka in svaren förrän dessa frågor var besvarade, vilket reducerar 

antalet bortfall. Ur ett etiskt perspektiv är webbenkät bra då det förstärker deltagarnas 

konfidentialitet då författarna inte får ett ansikte eller namn på deltagaren (WMA, 2013).  

 

5:1.2.1 Bakgrund 

Nackdelarna med enkäten var att svarsalternativ inte skrivits ut vid frågan angående åldern på 

deltagarna. Istället fick deltagarna ange sin ålder i fritext, vilket medförde ett internt bortfall 

på 13 deltagare. Åldern kunde med fördel skrivits med år (18-24) i enkäten istället för 

födelseår, då det var syftet med studien.  

 

5:1.2.2 Träningsvanor 

I delen gällande träningsvanor hade frågorna kunnat omformuleras för att få en tydligare 

inblick i deltagarnas träningsvanor. Vid uppbyggnad av enkätfrågorna togs delar av IPAQ-

formuläret, vilket inte blev optimalt. Istället skulle IPAQ använts i ursprunglig version eller 

uteslutits. Deltagarna borde skrivit egna svar i fritext och svaren borde analyserats genom 

MET som ger ett indexvärde för träningsvanorna (Craig et al, 2013).  

 

Svarsalternativen i andra avsnittet var inte optimalt ställda då fysisk aktivitet sällan utförs en 

timme om dagen (Guthold., et al., 2018) vilket var det lägsta svarsalternativ. Skillnaden 

mellan noll minuter och en timme är stor i jämförelse och alla deltagares träningsdos 

däremellan gick under samma svarsalternativ. Det var därför olämpligt att dra slutsatser med 

svaren från frågorna angående fysisk aktivitet och likaså angående frågan om promenader. 

Frågorna angående fysisk träning kunde också omformulerats på ett mer optimalt sätt. Detta 

för att ett inklusionskriterium var att personen tränade två gånger i veckan men 

svarsalternativen var angående dagar i veckan. Lägsta alternativet på minuter per 

träningstillfälle var mindre än en timme, vilket kunde specificerats mer för tydligare resultat.  
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5:1.2.3 Tankar om träning 

Enkätens del gällande risken att utveckla i träningsberoende inspirerades av ett validitets- och 

reliabilitetstestat frågeformulär, EAI. Det fanns andra enkäter där det på liknande sätt 

räknades ihop ett index för nivå av ätstörning. Eating Disorder Examination Questionnaire 

(EDE-Q) (Fairburn & Beglin, 1994), är ett längre formulär vilket omfattar frågor i ett bredare 

område; träning, kost och ångestrelaterade frågor. EDE-Q uteslöts dock då EAI kändes mer 

passande för studien. Ur ett etiskt perspektiv kunde denna del av enkäten väckt negativa 

känslor hos deltagaren. Detta då frågorna kunde vara känsliga, beroende på deltagarens syn på 

träning. 

 
5:1.2.4 Instagram 

Denna del var egenkonstruerat och insamlad data upplevs tillförlitlig.  

 
5:1.2.5 Tankar om kost 

Enkätens frågor gällande risken att utveckla ortorexia nervosa inspirerades av frågeformuläret 

ORTO-15. Av formulärets 15 frågor användes endast 6 av dem i studien. Därigenom sänktes 

tröskelvärdet för att hamna i riskzonen för att utveckla ortorexia nervosa. Att ändra och inte ta 

hela enkätformulär rakt av sänker validitets- och reabilitetsvärdet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Det sänkta tröskelvärdet kan också lett till missvissnde resultat.  

 
Eftersom enkäten publicerades på Facebook har den nått ut till en bred grupp av människor, 

både med kunskap inom ätstörningar och med mindre kunskap inom ämnet. Därigenom gav 

frågorna i ORTO-15 utrymme att bli tolkade olika hos deltagarna i studien (Eliasson, 2013). 

En deltagare kanske tränar mycket under en period och har ett striktare kostschema för att öka 

sin prestation inom sin idrott, medan en annan deltagande med ett ohälsosamt beteende kring 

kost och träning svarar likadant i frågorna. Därigenom får de samma index och hamnar i 

riskzon för att utveckla ortorexia nervosa, men på olika grunder.  

 

Ur ett etiskt perspektiv kunde, även denna del av enkäten, väckt negativa känslor hos 

deltagaren då frågorna kan vara känsliga beroende på deltagarens syn på kost och dess 

betydelse.  

 
5:1.2.6 Öppen fråga 

En avslutade öppen fråga lades till enligt Trost och Hultåkers (2016) rekommendationer 

(Trost & Hultåker, 2016). Efter avslutad datainsamling beslutades det att den insamlade 
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informationen inte skulle användas till vidare analyser. Målet med den öppna frågan var att få 

ut tankar och känslor hos deltagarna gällande studiens syfte, men svaren var inte relevanta.  

 

5:1.3 Datainsamling 

Författarna valde att publicera enkäten på sina Facebooksidor, vilket gjorde att enkäten blev 

tillgänglig för fler människor. Detta visade sig vara en fördel då önskat svarsdeltagande 

uppnåddes under en kortare tid än räknat med. Om fler svarsdeltagande hade behövts, kunde 

enkäten legat kvar under en längre tid. En nackdel vilket visades vid publiceringen på 

Facebook var att fler deltog som var över åldersspannet 18-24 år. Detta kan berott på att en av 

författarna är några år äldre än åldern som angavs i inklusionskriterierna.  

 

5:1.4 Dataanalys 

Fördelar med dataanalysen var att två avsnitt gjordes till index vilket gjorde materialet mer 

lätthanterat då det blev färre siffror att arbeta med. Analyseringen av träningsvanorna gjordes 

inte som planerat och hade kunnat göras annorlunda om enkäten omarbetats, vilket har 

diskuterats tidigare.  

 

5:2 Resultatdiskussion 

5:2.1 Träningskonton på Instagram och träningsberoende 

Resultatet visade att en större andel av de som har hög risk att utveckla träningsberoende, 

följde träningskonto på Instagram. Träningsberoende innefattar även tankar och känslor kring 

träningen (Fairburn & Beglin, 1994). Detta visades även i ett examensarbete där personer som 

såg träningsbilder på sociala medier påverkades negativt vid till exempel sjukdom eller skada. 

De kände sig då otillräckliga, deprimerade eller fick ångest för att de inte kunde träna och 

upprätthålla sin fysik. De menade också att sociala medier och träningsbilder gav motivation 

och har lett till att fler börjat träna jämfört med om träningsbilder inte funnits i sociala medier 

(Fredriksson & Åhman, 2015). Studien av Vaterlaus, et al. visade också på att träningsbilder 

på Instagram gav ökad motivation men även ökat missnöje över den egna kroppen (Vaterlaus, 

et al., 2014). Resultatet i Anderssons (2016) examensarbete visade att deltagarna ansåg att 

träningsbilder på Instagram ger ökad motivation till fysisk aktivitet. Studien visade också att 

träningsbilder i flödet lett till en jämförelse och stress över att man måste träna. Bilderna 

skapade ångest och avundsjuka över att se andras kroppar, vilket även lett till ångest över 

måltider och en hopplöshet över att aldrig nå samma fysik som de på bilderna i flödet på 

Instagram (Andersson, 2016).  
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5:2.2 Användningstiden på Instagram och träningsberoende 

Resultatet visade att de deltagarna som var under “hög risk” för att utveckla ett 

träningsberoende spenderade mer tid på Instagram, dock blev majoriteten av deltagarna under 

“några symtom”, oavsett användningstid. Då det är svårt att finna studier där de undersöker 

användningstiden på Instagram och risken att utveckla träningsberoende har författarna valt 

att tolka resultatet i jämförelse med andra studier kring träningsberoende och träningsbilder på 

Instagram. På grund av det ökade flödet av träningsbilder och att tidigare studier visat att 

bilder påverkar användarna negativt (Abdali & Blom, 2015, Andersson, 2016, Fredriksson & 

Åhman, 2015 & Vaterlaus, et al., 2014), vilket kan betyda att användningstiden av Instagram 

ger ökad risk för att utveckla träningsberoende.  

 

5:2.3 Träningsberoende, träningsvanor och ortorexia nervosa 

Skillnad görs på att träna mycket och utveckla träningsberoende (Freimuth, Moniz, & Kim, 

2011). Trots detta visade denna studie på en korrelation med högre risk att utveckla 

träningsberoende i takt med fler träningstimmar i veckan. En annan studie stödjer också 

korrelationen, där de visade att en hög träningsmängd genererade ett ökat träningsberoende 

(Lichtenstein, Christiansen, Bilenberg & Støving, 2014). 

 

Resultatet i frågan gällande träningsvanor och risken att utveckla ortorexia nervosa visade en 

negativ korrelation, vilket betydde att ju fler träningstimmar, desto lägre risk för att utveckla 

ortorexia. Det resultatet motsäger allt det författarna tidigare läst och refererat kring gällande 

sjukdomen (Goodwin, et al., 2011 & Lin & Grigorenko, 2014). Resultatet kan ha berott på 

ändringarna som gjordes i mätinstrumentet ORTO-15, där det endast inkluderades 6 frågor. 

Därigenom sänktes indexvärdet markant vilket kan vara en orsak till resultatet. I studien var 

det endast 47 deltagande, vilket kan ha påverkat resultatet, till skillnad mot ett större urval 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

 

5:2.4 Könsskillnader 

Resultatet visade att kvinnor har högre risk för att utveckla träningsberoende jämfört med 

män. Detta motsäger en studie gjord av Villella, et al., (2011) som menade att män hade högre 

risk att utveckla träningsberoende jämfört med kvinnor (Villella, Martinotti, Di Nicola, 

Cassano, La Torre, Gliubizzi, Messeri, Petruccelli, Bria, Janiri, & Conte, 2011).  

I denna studie har åtta män deltagit av totalt 47 personer vilket gör att männen procentuellt 

sett får en högre procentsats. Detta bidrar till att slumpen har större betydelse för männens 
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statistik jämfört med kvinnorna. Resultatet i denna studie hade därmed kunnat bli annorlunda 

om ett större urval studerats (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Resultatet visade att män har en procentuellt högre risk för att utveckla ortorexia nervosa. 

Detta stödjer en annan studie vars resultat visade att män har mer problem med ortorexi 

jämfört med kvinnor. Studien menade dock att resultatet likväl kunnat vara slumpmässigt 

avgjort och att utfallet kunnat bli annorlunda vid upprepade mätningar (Wieslander, 2008). En 

annan studie gjord med ORTO-15 visade att 45 % av deltagarna låg över tröskelvärdet för 

risk att utveckla ortorexia nervosa. Studien kunde dock inte visa någon skillnad mellan könen 

(Bağci Bost, Camur & Güler, 2007). 

 

5:2.5 Klinisk reflektion 

Kliniskt sett bör fysioterapeuter ha det ohälsosamma beteendet kring träning i åtanke, vid 

bemötandet av patienter. Fysioterapeuter kan hjälpa till att identifiera känslor och drivkraften 

i beteendet för att kunna påverka det (Lin & Grigorenko, 2014). Därför är det viktigt att 

forska på vad som driver ett träningsberoende. Ätstörningar och träningsberoende är ett 

känsligt ämne, där personen ifråga kanske inte är medveten om sina problem. Det är viktigt 

att som fysioterapeut ha kunskap och förståelse i ämnet och ha förmåga att se de röda 

flaggorna som ångest, oro och kraftig viktnedgång vid patientmöten. Speciellt med tanke på 

att patientantalet med träningsberoende kommer att öka för varje år som går (Goodwin, et al., 

2011).  

 

Träningsberoende skulle kunna behandlas likt andra typer av beroende, genom kognitiv 

beteende terapi (KBT). Men också genom att finna en balans i träningen, en hälsosam nivå 

och inställning till träning. Fysioterapeuten kan även hjälpa till att hitta andra former av 

träning för att bryta vanemönstret (Villella, et al., 2011). Författarna vill lyfta ämnet i 

förhoppning om att fler utforskar vilka drivfaktorerna till ett träningsberoende är.  
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6 Konklusion 
Det fanns en koppling att de personer som spenderade mer tid på Instagram samt följde 

träningskonto hade högre risk att utveckla träningsberoende. Det fanns en korrelation som 

visade att personer med fler antal träningstimmar hade större risk att utveckla 

träningsberoende. Kvinnor hade högre risk att utveckla träningsberoende medan män hade 

högre risk att utveckla ortorexia nervosa. Denna studies resultat kan vara påverkat då ett litet 

urval studerats. Fysioterapeuter arbetar med patienter, där olika faktorer kan ligga till grund 

för skada eller sjukdom. Det är viktigt att identifiera sådana faktorer för att kunna hjälpa 

patienterna med en beteendeförändring för att främja hälsa och välbefinnande. Det är därför 

av vikt att utföra fler studier kring ämnet i framtiden.  
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Bilaga 1 - Enkät 



 



 

 



 

 
  



Bilaga 2 – Informationsbrev  
Kroppen och dess utseende betyder mycket för dagens unga. Den ständiga strävan efter det 

perfekta kroppsidealet är en stor del av ohälsan, vilket lett till att allt fler utvecklar ett 

tvångsmässigt beteende i relation till kropp och träning. Syftet med denna studie är att 

kartlägga samband mellan användningen av Instagram i förhållande till träningsberoende, 

träningsvanor och risken att utveckla ortorexia nervosa bland aktiva unga vuxna. Vi vill lyfta 

ämnet träningsberoende och sprida kunskapen vidare gällande vilka drivkrafter som kan finns 

bakom olika beteenden. Detta då det behövs förståelse och kunskap av de bakomliggande 

orsakerna för att kunna genomgå en beteendeförändring.  

 

För att besvara studiens syfte har vi valt att använda oss av ett enkätformulär. Enkäten 

innehåller 22 frågor och tar cirka 5 minuter att besvara. För att svara på enkäten ska du vara 

kvinna, man eller ej definierat, vara mellan 18-24 år, träna minst två gånger i veckan med en 

belastning på en så pass hög nivå att den inte kan utföras med lätthet, och ha en aktiv 

Instagramprofil (inne minst en gång/dag). 

 

Det är helt frivilligt att delta i studien, men efter inskickat formulär kan man inte ångra sin 

medverkan. Vissa frågor i enkäten kan väcka starka känslor. Svaren kommer inte att kunna 

härledas till specifik deltagare. Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå och all 

insamlad information kommer endast att läsas av oss och vår handledare. Studien är en 

kandidatuppsats på universitetsnivå och resultatet kommer att finnas tillgänglig via Luleå 

tekniska universitets hemsida från juni 2019.   

 

Vid frågor får ni gärna kontakta oss. Tack!  
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