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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att studera erfarenheter av ortorexia nervosa hos personer 

som tidigare haft det men som idag är friska. Syftet var även att undersöka vilka 

personer som haft en positiv betydelse för dessa individer i deras tillfrisknande ut ur 

ätstörningen. För att undersöka detta genomfördes fyra intervjuer med personer som 

tidigare har haft ortorexia nervosa men som idag är friska och fria från ätstörningen. I 

intervjuerna diskuterades informanternas sjukdomsförlopp, olika påverkansfaktorer, 

stöd och hjälp ut ur ortorexin och vilka råd informanterna skulle vilja ge till andra som 

idag har ätstörningen för att de ska ha orken att söka stöd och hjälp för att ta sig ur den. 

Resultatet av intervjupersonerna visar att livet för dem när de hade ortorexia nervosa 

kretsade kring kost och träning. Det finns olika anledningar till att de drabbades av 

ortorexi. Dessa är dålig självbild och självkänsla, övervikt, media, andra personer i 

informanternas närhet samt olika händelser i livet. Sådant som varit till stöd i 

tillfrisknandet för informanterna är vänner, familj, partner, vården och att de öppnade 

upp sig och vågade berätta för andra att de mådde dåligt. Råd som de skulle vilja ge till 

andra som idag har ortorexia nervosa är att söka vård, prata med andra, lyssna på 

kroppen och att våga vara ärliga när någon frågar hur de mår.  

 

Nyckelord: Ortorexia nervosa, ätstörning, sjukdomsförlopp, stöd, påverkan, råd, kost, 

träning   
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Inledning  

Varje dag kan vi läsa om kost och hälsa i tidningar och i media (Koven & Abry, 2015). 

Flera av de som läser och söker efter dessa råd har ångest och oro för hur de ska äta och 

träna. Forskning har visat att det förvärrar besvären för den som redan har anlag för 

hälsoångest att söka efter hälsoinformation på internet (ibid.). Det är vanligt i dagens 

samhälle att sträva efter den perfekta kroppen, evig ungdom och topprestationer (Lin & 

Grigorenko, 2014). Pressen som vissa kan känna av detta kan medföra att en person 

utvecklar ätstörningen ortorexia nervosa. En person som har ortorexi tänker väldigt 

mycket på att de livsmedel som ska förbrukas ska vara nyttiga samtidigt som personen 

tränar väldigt mycket. Detta får konsekvenser för individen i form av bland annat 

kroppslig nedbrytning, smärta, självbestraffning, stark oro, sömnproblem och 

tvångsmässigt beteende (ibid.).   

 

I och med att ätstörningen ortorexia nervosa är relativt ny och att forskning kring denna 

ätstörning inte är lika utbredd som med andra ätstörningar finns det skäl för att belysa 

detta ämne. Denna uppsats kommer därför att handla om olika individers erfarenheter 

från deras tid i ortorexin. Men även vilket stöd som har varit till hjälp för dem i 

tillfrisknandet ut ur ätstörningen. Detta kan skapa en bättre förståelse kring ätstörningen 

samt hjälpa andra som har otorexia nervosa eller riskerar att utveckla det. Det kan även 

hjälpa närstående till personer med ortorexi att få mer förståelse för hur det är att ha 

ätstörningen och veta hur de kan agera kring personen.    

 

Problemformulering 

Ortorexia nervosa är en ätstörning där inte bara den drabbade påverkas, även personer i 

dess omgivning gör det (Stockholms centrum för ätstörningar, 2015). Närstående till en 

person med ätstörning drabbas på så sätt att sjukdomen exempelvis förändrar 

relationerna i familjen, samt att de närstående kan drabbas av en känsla av hjälplöshet 

(ibid.). För att den drabbade ska orka bli frisk från ortorexia nervosa är det bra att få 

stöd och hjälp från andra personer. Det är inte säkert att dessa personer behöver vara 

utbildade inom ätstörningar, det kan lika väl vara mamma, pappa eller en kompis som 

stöttar, hjälper och fungerar som pedagoger i personens tillfrisknande. Därför vill jag 

undersöka personer som är friska och fria från ortorexia nervosa, hur deras 
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sjukdomsförlopp har sett ut och vilka personer som varit till hjälp för dem i 

tillfrisknandet ut ur sjukdomen. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att studera friska personers tidigare erfarenheter av ortorexia 

nervosa. Men även att undersöka vilka personer som har haft en positiv betydelse för 

dessa individer i deras tillfrisknande ut ur ätstörningen. Detta för att studera vart det kan 

läggas ännu mer fokus i tillfrisknandet ut ur ortorexin för att på det sättet maximera 

behandlingen.  

 

Frågeställningar  

- Hur såg informanternas sjukdomsförlopp ut?  

- Vilka personer har haft en positiv inverkan för informanterna i deras 

tillfrisknande ut ur ätstörningen ortorexia nervosa?  

- Vilka råd vill informanterna ge till andra som idag har ortorexia nervosa?   
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Bakgrund 

Under denna rubrik kommer information om ätstörningen ortorexia nervosa från artiklar 

och böcker att presenteras. Men med tanke på att ätstörningen går som begrepp under 

ätstörning UNS (utan närmare specifikation) (Lin & Grigorenko, 2014) kommer först en 

beskrivning av denna ätstörning att ges, för att sedan beskriva ätstörningen ortorexia 

nervosa som studien handlar om. Därefter kommer både om fysiska symtom, psykiska 

symtom, orsaker till ortorexia nervosa samt om behandling kommer att nämnas.  

 

Ätstörning UNS (utan närmare specifikation) 

Under denna del kommer ätstörningen UNS (utan närmare specifikation) att tas upp. 

Detta för att ätstörningen ortorexia nervosa går som begrepp under ätstörning UNS 

eftersom ortorexia nervosa inte räknas som en egen diagnos. Med tanke på detta är det 

bra om en beskrivning av denna ges. 

 

Ätstörningen ortorexia nervosa är ingen egen diagnos och finns inte med i 

diagnosmanualen DSM-5, utan ätstörningen går som begrepp under diagnosen 

ätstörning UNS (Lin & Grigorenko, 2014). Ätstörning UNS är ett begrepp där personer 

som uppvisar ätstörningssymtom men som inte uppfyller alla kriterier för anorexia 

nervosa, bulimia nervosa eller hetsätning faller under (ibid.). Ätstörning UNS är den 

vanligaste diagnosen som ungefär hälften av alla individer med ätstörning 

diagnostiseras med (Fursland, Byrne, Watson, Puma, Allen & Byrne, 2012). Det är 

ungefär 90 % av de som drabbas av ätstörningar som är kvinnor och 10 % som är män 

(Chaki, Pal  & Bandyopadhyay, 2013).   

 

Diagnosen ortorexia nervosa 

Under denna rubrik kommer en förklaring av ordet ortorexia nervosa att ges och sedan 

en beskrivning av hur en ortorektiker beter sig kring kost och träning. Denna rubrik fick 

namnet diagnosen ortorexia nervosa då det inte riktigt handlar om psykiska symtom, 

fysiska symtom, orsaker till ortorexia nervosa eller behandling av ortorexia nervosa som 

de andra delarna kommer att ta upp.  

  

År 1997 myntade Bratman ett begrepp, begreppet ortorexia nervosa (Koven & Abry, 

2015). Detta begrepp kan på svenska översättas till renlärig aptit. Personer som har 

ortorexi är väldigt fixerade på matens kvalitet och att den mat som personen konsumerar 
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ska vara väldigt nyttig och hälsosam. Detta eftersom de vill maximera den egna fysiska 

hälsan och välbefinnandet. När personen inte äter ägnar den sig åt att väga och mäta, 

kategorisera och forska om mat samt att planera kommande måltider (ibid.). Brytek-

Matera (2012) menar dock att alla personer som vill äta hälsosamt har inte ortorexia 

nervosa, det är när en person ger upp sin normala livsstil för att leva hälsosamt som det 

kan räknas som ortorexi. Med att ge upp sin normala livsstil menas sådant som 

exempelvis att bli socialt isolerad av rädslan att äta något som klassas som onyttigt tar 

över. När en person utvecklar ortorexi sker detta över en lång tid. Successivt utesluter 

personen fler och fler livsmedel och tränar allt fler och fler timmar (Lin & Grigorenko, 

2014). Till en början kan en person som utvecklar ortorexi träna på en hälsosam nivå 

med några timmars träning i veckan. Detta fördubblas på något år för att sedan bli ett 

träningspass om dagen. Dessa träningspass blir allt hårdare och hårdare och personen 

tränar till slut utan att vila. De livsmedel som individen anser är onyttiga väljer de bort 

och när de endast har ett tjugotal livsmedel att välja på och tränar uppemot tjugo timmar 

i veckan har det gått långt i utvecklingen av ortorexia nervosa (ibid.). Livsmedel som 

bland annat innehåller bekämpningsmedel, genetiskt modifierade ingredienser, 

ohälsosamt fett, för mycket salt eller socker undviker personer med ortorexi (Brytek-

Materia, 2012). Personen har även tvångsmässiga ritualer, som hur de förbereder innan 

en måltid, exempelvis att skära grönsakerna på ett speciellt sätt (ibid.). Då det 

förändrade beteendet sker långsamt är det sällan det uppmärksammas av personer i dess 

omgivning, det är även sällan det märks av personen själv (Lin & Grigorenko, 2014). 

Det är svårt för andra att märka av det förändrade och sjuka beteendet då personen kan 

se väldigt vältränad ut och verka leva ett sunt liv (ibid.).  

 

Psykiska symtom  

Under denna rubrik kommer en beskrivning av vilka psykiska symtom som personer 

med ortorexia nervosa kan ha. Dessa symtom är lite mer specifika än vad som beskrivits 

under rubriken diagnosen ortorexia nervosa.  

 

Personer med ätstörningar upplever ofta även andra psykiska symtom än ätstörningar 

som exempelvis depression, ångestsyndrom och personlighetsstörningar (Fursland, 

Byrne, Watson, Puma, Allen & Byrne, 2012). 
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Andra psykiska symtom på ortorexi är bland annat att personen känner frustration när 

dennes matschema störs och känner skuld och självförakt när denne bryter mot den 

tillåtna maten, detta kan leda till att personen straffar sig själv till att behöva äta ännu 

striktare (Koven & Abry, 2015). Ofta är personer som är sjuka i ortorexi socialt 

isolerade eftersom de har en tro att de bara kan äta hälsosamt om de är själva (ibid.). 

 

Som sagt är livsmedel och kost en viktig del för en ortorektiker, därför har denne oftast 

väldigt strikta kost- och träningsprogram, om något i dessa ändras på något sätt skapar 

detta oro hos individen (Lin & Grigorenko, 2014). Skulle personen enligt sig själv äta 

fel bestraffar denne sig med träning och känner allt mindre tillfredställelse efter mer och 

mer träning. Annat som kännetecknar en ortorektiker är att denne måste ha fullständig 

kontroll över dagen för att känna tillfredställelse och att personen känner skuld när det 

som planerats inte följs (ibid.).  

 

Fysiska symtom      

Under denna rubrik kommer en beskrivning av vilka fysiska symtom som personer med 

ortorexia nervosa kan ha. Dessa symtom är lite mer specifika än vad som beskrivits 

under rubriken diagnosen ortorexia nervosa.  

 

I och med att personer med sjukdomen ortorexia nervosa utesluter hela 

livsmedelsgrupper i sin kost kan detta leda till näringsbrister (Koven & Abry, 2015). 

Ofta uppvisar en ortorektiker ett flertal avvikelser från jämvikt i kroppen (Lin & 

Grigorenko, 2014). Dels ett för högt intag av vätska då de ofta tror att mycket vatten är 

bra för ämnesomsättningen och på grund av detta blir saltkoncentrationen för låg. 

Njurarna får arbeta för att ta hand om det stora intaget av vätska och återställa 

jämvikten, detta leder till frekventa toalettbesök. Det här leder till ännu en avvikelse, 

störd nattsömn då toalettbesöken även brukar behöva göras på natten. När en person 

drar ner på energiintaget under en längre tid som en ortorektiker gör leder detta till olika 

brister, exempelvis kolhydrat-, fett-, vitamin-, salt- eller järnbrist. Detta ger olika 

symtom som bland annat håravfall, dålig hy, skakningar, trötthet, blekhet och svaghet 

(ibid.). 
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Orsaker till ortorexia nervosa 

Under denna del kommer en beskrivning av vad litteraturen nämner vad det finns för 

orsaker till att en individ utvecklar en ätstörning och då räknar jag in ätstörningen 

ortorexia nervosa här.  

 

I dagens samhälle är vi mer och mer stillasittandes, detta kan leda till fetma som senare 

kan orsaka diabetes, högt blodtryck, artros, cancer med mera (Chaki, Pal  & 

Bandyopadhyay, 2013). I och med detta är det viktigt att tänka på både kvaliteten och 

kvantiteten i de livsmedel som ska konsumeras. Men det är en väldigt tunn gräns mellan 

att medvetet göra ett val av vilka livsmedel och vilken kvalitet på dessa som ska 

konsumeras och att endast kunna tänka sig att äta livsmedel som anses vara hälsosamma 

för att hålla sig i form. De som tänker så mycket på kvantiteten och kvaliteten på maten 

utvecklar ofta ätstörningsmönster och i värsta fall kan detta leda till att en individ 

insjuknar i någon ätstörning (ibid.).  

 

Det finns flera möjliga orsaker till att en individ utvecklar en ätstörning. Dels verkar 

kön, media och västerländskultur spela en roll för om någon utvecklar ätstörningar 

(Fursland, Byrne, Watson, Puma, Allen & Byrne, 2012). Att upprepade gånger 

exponeras av modetidningar verkar vara en bidragande faktor till att främst unga tjejer 

får en ätstörning. En individ som utsätts för en negativ livserfarenhet så som sexuella 

övergrepp eller att förlora en nära släkting verkar ha en ökad risk för att drabbas av en 

psykisk sjukdom och vissa av dessa drabbas av ätstörningar (ibid.). 

   

När någon utvecklar en ätstörning leder detta både till fysiologiska och psykologiska 

symtom som exempelvis ångest och depression (Chaki, Pal  & Bandyopadhyay, 2013). 

Det är inte helt säkert vad som orsakar ätstörningar men genetiska, fysiologiska, 

psykologiska, miljömässiga och sociala faktorer kan vara bidragande orsaker. Flera av 

de som drabbats av ätstörningar har varit överviktiga, retade för vikten eller haft en 

känsla av att de varit socialt isolerade (ibid.). 

 

Behandling av ortorexia nervosa 

Under denna del kommer information om behandling av ortorexia nervosa att tas upp.  
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Då ortorexia nervosa är en relativt ny ätstörning finns det tyvärr inte några studier på 

effekten av behandling för den idag (Koven & Abry, 2015). Dock har det gjorts förslag 

på hur ätstörningen praktiskt kan behandlas på bästa sätt. Detta involverar 

psykoterapeuter, läkare och dietister som ger en kombination av bland annat 

medicinering och kognitiv beteendeterapi (ibid.).   

 

Då det är många som har ätstörningar och detta är väldigt allvarligt är det viktigt att på 

ett lättillgängligt sätt för olika kliniker sprida evidensbaserade protokoll för 

ätstörningsbehandling (Fursland, Byrne, Watson, Puma, Allen & Byrne, 2012). En 

metod är en förbättrad version av kognitiv beteendeterapi (KBT) eftersom den är 

lämplig för ett brett urval av individer. Det gör att den är lämplig för individer som inte 

uppfyller alla krav för anorexia nervosa eller bulimia nervosa och att den lämpar sig 

både för kvinnor och för män (ibid.). För att behandla ätstörningar kan olika 

psykoterapier användas, en metod är kognitiv psykoterapi. Vid kognitiv psykoterapi ska 

tanke- och handlingsmönster som personen har som bibehåller dennes symtom utredas, 

för att sedan korrigeras (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljanen, 2011). Flera av de 

som har ätstörningar tror att de är sämre än andra i flera olika avseenden, exempelvis att 

de skulle ha sämre människovärde än andra. Vid kognitiv psykoterapi försöker 

terapeuten undersöka personens tankemönster, varför personen tänker som den gör. 

Sedan försöker terapeuten vid kognitiv psykoterapi även hitta nya och positiva tankesätt 

för personen som ska leda till en sundare syn på hälsa och öka dess välmående. Men att 

förändra tankeprocessen kan ta lång tid. När en person som har ätstörningar ska 

förändra sitt sätt att tänka kan detta skapa mer ångest hos personen än den redan har, i 

terapin tränas det på att uthärda ångesten (ibid.).  

 

För att identifiera om en person har ortorexia nervosa eller inte har Bratman och Knight 

utformat ett diagnostiskt test som heter Bratman´s Orthorexia test (BOT) (Brytek-

Matera, 2012). Detta test består av tio frågor som exempelvis ”Spenderar du mer än tre 

timmar om dagen på att tänka på din kost?”, ”Har din livskvalitet minskat när din 

kvalitet på kosten har ökat?” och ”Känner du dig skyldig när du avviker från din kost?” 

Om en person svarar ja på fyra eller fem av frågorna innebär detta att personen behöver 

slappna av mer angående dennes relation till mat. Har personen svarat ja på alla frågor 

är detta ett tecken på en besatthet av nyttig och hälsosam mat och beteendet bör 

undersökas med hjälp av en kvalificerad professionell person (ibid.).  
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Betydelsen av vår sociala omgivning för vårt lärande 

 

Säljö (2000) skriver i sin bok Lärande i praktiken att vår intellektuella, kommunikativa 

och sociala utveckling endast under en kort tid av våra liv entydigt bestäms av de 

biologiska faktorerna. Det tar inte lång tid in i en människas liv innan kulturen har en 

betydelse för dennes lärande och utveckling. Genom socialt samspel kommer vi i 

kontakt med omvärlden och blir delaktig i de sätt att tänka och handla som är typiskt för 

den kulturen som vi lever i. Det mänskliga språket är ett väldigt värdefullt och bra 

redskap som är användbart på många plan. Dels kan vi dela olika erfarenheter med 

varandra, vi kan utveckla olika kunskaper och utveckla olika perspektiv och 

infallsvinklar med hjälp av språket. Detta är några exempel på vad språket kan användas 

till, men det finns många fler användningsområden för det (ibid.).  

 

Vidare menar Säljö (2000) att för vårt lärande är den vardagliga interaktionen och det 

naturliga samtalet den viktigaste läromiljön för oss, det är genom dessa som vi 

exempelvis formas till sociokulturella varelser. Genom dessa lär vi oss dessutom att 

uppfatta budskap och bidra till samtal. Vi människor kan inte avstå från att lära oss 

olika saker och genom att delta i olika former av verksamheter ger det oss olika former 

av verksamheter som vi tar med oss, vilket är både på gott och ont. Olika sociala 

praktiker har alltså en inbyggd pedagogik (ibid.).      

 

I dagens samhälle där informationstekniken är befintlig är det möjligt att kommunicera 

med andra utan fysisk samvaro (Säljö, 2000). Genom internet kan vi förutom att 

kommunicera med andra även delta i seminarier och spela olika spel. I och med denna 

teknik innebär det att vi kommer behöva lära oss att behärska den, för tekniken kommer 

allt mer att bli det föremål vi kommer använda oss av för att lära (ibid.).  

 

Sammanfattning om forskning 

Kort kan forskning om ortorexia nervosa sammanfattas med att det är en relativ ny 

ätstörning jämfört med andra ätstörningar samt att det idag inte är en egen diagnos, utan 

räknas in under ätstörningen UNS (utan närmare specifikation). Det har visats att 

ortorexia nervosa både kan leda till både psykiska symtom och fysiska symtom. Det har 

även kommits med förslag på den bästa behandlingen i form av bland annat 

medicinering och kognitiv beteendeterapi. Utifrån forskningen i bakgrunden kan det 

studeras att det inte nämns något om betydelsen av socialt stöd i form av exempelvis 
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vänner och familj för att tillfriskna från ortorexia nervosa. Därför skulle det behövas 

mer forskning om detta. Dock menar Säljö (2000) att kulturen har en betydelse för vårt 

lärande och vår utveckling. Genom att delta i olika sociala sammanhang blir vi delaktiga 

i de sätten att tänka och handla som är typiska för den kultur som vi lever i (ibid.)  
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Metod 
 

I min studie genomfördes fyra längre intervjuer där varje tog mellan 30-40 minuter. Jag 

valde metoden intervju för att jag ville göra en kvalitativ undersökning och det är lättare 

med intervjuer än med enkäter att få mer utförliga svar. Med intervjuer kan även 

följdfrågor ställas, vilket inte är möjligt med enkäter. I samtalen med personerna ville 

jag undersöka hur det var för dem när de hade ortorexia nervosa, hur en vanlig dag 

kunde se ut, vilka personer som har varit viktiga för dem i tillfrisknandet och vad de 

skulle vilja ge för råd till någon som idag har ätstörningen. Jag ville i intervjuerna 

uppmärksamma hur det förflutna har påverkat dem. Med det förflutna menar jag om till 

exempelvis media och personer i dess omgivning har påverkat dem både till att de 

utvecklade ortorexi, när de bestämde sig för att bli friska och i tillfrisknandet ut ur 

ätstörningen. Därför kommer jag att använda metoden livsberättelser.  

 

Livsberättelser  

Livsberättelser är ett sätt att tala om för andra om våra liv och det vi har upplevt. Enligt 

Linde finns det två kriterier som ska bli uppfyllda för att det ska få kallas för 

livsberättelse (Ekman, 2004). Det första är att det som berättas måste ha någon form av 

utvärderande poäng relaterat till personen. Med huvudpoängen i berättelsen kan 

personens perspektiv förstås, den innehåller alltså någon form av föreställning om vad 

det är för person det handlar om. Det andra kriteriet är att berättelsen måste innehålla 

något som är utöver det vanliga. Personens känslomässiga förhållande till sitt eget liv 

finns i berättelsen, detta strukturerar det som det talas om och väljer de teman och 

händelser som personen beskriver. I berättandet av något är det inte personen som vi vill 

förstå utan det som den beskriver, med andra ord den värld som berättelsen utvecklar. 

Berättelsen handlar om hur en människas liv och handlingar tillsammans med 

människor kan tolkas (ibid.).   

 

Ricoeur menar att genom berättandet skapar vi vår identitet (Ekman, 2004). Genom att 

tala och skriva om våra handlingar kan vi förstå vad vi är och vad vi gör. Det som 

annars bara skulle vara en lång rad händelser avslöjar livsberättelser innebörden av. För 

att någon ska förstå sig själv måste denne bland annat göra detta genom att berätta och 

tillsammans försöker vi förstå eller tolka detta (ibid.).  
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När något berättas och någon lyssnar på detta skapar det en förståelse av livet som det 

berättas och ger en förförståelse inför framtiden (Ekman, 2004). Denna förståelse av 

livet är en gemensam process mellan berättare och lyssnare (ibid.). 

 

Både i och utanför vården har individers berättelser alltid haft en betydande roll, detta i 

och för vårdande av personer (Öhlén, 2004). När en person är sjuk eller lider är det 

viktigt för återhämtningen och vägen till välbefinnandet att personen berättar för andra 

om dennes nuvarande livssituation, om hur livssituationen var innan och hur 

livssituationen kan och kunde bli. Beroende på bland annat patientens berättelse 

kommer vården att genomföras olika för olika personer. Berättelser används på ett 

flertal sätt både i vårdandet av familjemedlemmar och närstående men också av 

yrkesutbildade personer. Genom att en person beskriver sina upplevelser kan detta få 

personen att finna/skapa mening i lidandet och/eller sjukdomen. Berättandet kan alltså 

få lidandet att lindra och vara vårdande (ibid.).  

 

Urval 

När det var bestämt vilket ämne uppsatsen skulle handla om, alltså ätstörningen 

ortorexia nervosa, mailades en förening som arbetar med ätstörningar. I mailet skrevs 

det att examensarbetet handlar om ätstörningen och att denna studie kommer undersöka 

personer som tidigare har haft ortorexi men som idag är friska. Vidare nämndes det i 

mailet att intervjuerna kommer belysa olika händelser för individerna under ortorexin 

och vilka personer som har haft en positiv inverkan under dessa händelser. Detta för att 

undersöka vart det kan läggas ännu mer fokus i tillfrisknandet. Denna studie skulle 

därmed kunna bidra till att behandlingen blir mer effektiv. I mailet togs det även upp att 

alla deltagarna givetvis kommer att vara anonyma och att de när som helst under 

studiens gång kan välja att avbryta sin medverkan i studien. Föreningen som arbetar 

med ätstörningar svarade att en efterlysning med text och loggan från skolan skulle 

skrivas och skicka till deras pressansvarige, vilket gjordes. I efterlysningen skrevs i 

princip samma sak som i mailet och det nämndes här att intervjuerna kommer att ta 

mellan 40-60 minuter. Fyra personer svarade att de ville delta i undersökningen och 

därmed bidra med deras egna erfarenheter av ortorexin. Dessa fyra personer var urvalet 

i studien som gjordes (se bilaga 1 för efterlysningen/informationsbrevet).  
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Under tiden som det mailades med föreningen som arbetar med ätstörningar där 

intervjupersonerna kontaktades, skrevs det tio intervjufrågor att utgå från i intervjuerna. 

Dessa utformades utifrån studiens syfte samt frågeställningarna. Genom frågorna som 

formulerades och även tillhörande följdfrågor som ställdes allt eftersom samtalet pågick 

ansågs det att syftet och frågeställningarna besvarades. Följdfrågorna som ställdes 

förberedes inte innan utan var olika beroende på vad informanterna berättade i 

intervjuerna. Intervjuguiden skickades till Forskningsetiska rådet på skolan och när de 

godkänt intervjufrågorna gjordes en pilotintervju innan intervjuerna av personerna till 

studien börjades. Det gjordes för att se om frågorna fungerade bra. Efter pilotintervjun 

lades två frågor till i intervjuguiden, därmed var det sammanlagt tolv intervjufrågor, 

efter detta ansågs det att frågorna skulle besvara syftet och frågeställningarna, då 

började intervjuerna av personerna som var med i studien. 

 

Databearbetning och analys  

När alla fyra personerna hade intervjuats och spelats in skulle intervjuerna transkriberas. 

Detta gjordes genom att jag som intervjuare lyssnade på det inspelade materialet och 

skrev ned vad som sades i samtalen mellan intervjuare och informant. När 

transkriberingarna av intervjuerna från alla fyra informanterna var färdiga jämfördes 

dessa för att undersöka vilka likheter som fanns mellan dem i respektive kategori som 

utformats i resultatet. När likheterna hade identifierats togs dessa upp i resultatets fyra 

kategorier. Likheterna skrevs som en löpande text. Det söktes även i transkriberingarna 

efter sådant som var lämpligt och passande att citera från det informanterna berättade. 

Dessa citat placerades sedan in under passande och tillhörande kategori och text i 

resultatet.   

 

I det färdiga resultatet valdes det att dölja informanternas identitet då ett etiskt tänk 

funnits genom hela uppsatsen. Detta gjordes genom att byta ut deras riktiga namn mot 

andra namn. Alla fyra informanterna tilldelades även tjejnamn för att det skulle göra att 

deras identitet och kön skulle döljas ytterligare. Detta gjordes för att inte någon av 

informanterna skulle kunna identifieras av någon som känner dem som eventuellt skulle 

läsa denna uppsats.  
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Etik 

Under etiken kommer dels kontaktandet av Forskningsetiska rådet på skolan att tas upp. 

Men även de olika etiska principerna som det tagits hänsyn till i arbetet, dessa är 

konfidentalitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

 

Innan intervjuandet av personerna till studien kunde påbörjas så mailades 

informationsbrevet samt intervjuguiden till Forskningsetiska rådet på skolan. Detta 

gjordes eftersom ämnet det skrivs om i denna studie är känsligt och därför bör jag få 

godkännande och vara säker på att intervjufrågorna inte kunde tolkas fel eller vara för 

känsligt att ta upp. Forskningsetiska rådet skrev att en ansökan om yttrande skulle fyllas 

i och skickas in tillsammans med informationsbrevet och intervjuguiden till dem. Detta 

gjordes och därefter gjordes vissa justeringar i dessa efter vad Forskningsetiska rådet 

tyckte och när jag fått godkännande på ansökan om yttrande, informationsbrevet och 

intervjuguiden var jag redo att börja intervjua (se bilaga 2 och 3 för intervjuguide och 

ansökan om yttrande). 

 

Genom hela arbetet har ett etiskt tänk funnits. Då olika personer har intervjuats har det 

varit viktigt att tänka på att det som sagts i intervjuerna inte får gå att kopplas till vem 

som har sagt vad, alltså har konfidentalitetskravet följts. Detta krav ska följas när det 

gäller etiskt känsliga ämnen (Vetenskapsrådet, 2002), som detta arbete om ortorexia 

nervosa har gjort. Enligt detta krav ska personuppgifter förvaras så att ingen kan ta del 

av dem. Kravet har uppfyllts då det i uppsatsen inte skrevs ut personernas namn, 

personuppgifter eller annan information om dem. Det andra kravet som har uppfyllts i 

arbetet är informationskravet. I detta krav ska deltagarna i studien meddelas att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt medverkande i den (ibid.). De ska 

även meddelas vad undersökningen går ut på, dess syfte och vilka vinster forskningen 

kan bidra med, exempelvis ny kunskap. Detta krav har uppfyllts då jag innan 

intervjuerna skickade ett informationsbrev till deltagarna i studien där det bland annat 

meddelades vad arbetet går ut på, att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt 

deltagande när de vill. Det tredje kravet som genom min studie har blivit uppfyllt är 

samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sitt 

deltagande (ibid.). Enligt det här kravet ska deltagarna i en studie ha rätt att själv 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor som de vill delta, samt att de ska kunna 

avbryta sitt medverkande i studien. Detta krav har uppfyllts då det i informationsbrevet 
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nämndes att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Det fjärde av kraven 

är nyttjandekravet och innebär att uppgifter om personer endast får användas för 

forskningens syfte (ibid.). Även detta nämndes i informationsbrevet som skickades ut 

till deltagarna innan intervjuerna gjordes och kravet har därmed blivit uppfyllt.  
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Resultat  
Här nedan har det skapats fyra kategorier, dessa har döpts till sjukdomsförloppet ur 

vardagens perspektiv, påverkansfaktorer, stöd och råd till andra med ortorexia nervosa. 

Dessa fyra kategorierna besvarar studiens syfte och frågeställningar. Under kategorierna 

kommer det tas upp det som det pratades om i intervjuerna. Under varje kategori som 

exempelvis sjukdomsförloppet ur vardagens perspektiv nämns det som anses relevant 

för just den kategorin som togs upp i intervjuerna som genomfördes.  

 

Sjukdomsförloppet ur vardagens perspektiv 

Den här kategorin kommer ta upp hur en vanlig dag kunde se ut i informanternas liv när 

de hade ortorexia nervosa. Detta för att belysa hur jobbigt det är att ha sjukdomen 

beskrivet av personer som själva har haft ortorexia nervosa och inte bara hur det är 

beskrivet i litteraturen.   

 

Det som alla informanterna hade gemensamt när de hade ortorexia nervosa var att deras 

liv kretsade kring kost och träning. De flesta nämnde att de tänkte på att de skulle äta så 

fettsnålt som möjligt samt utesluta socker och godis. Lisa berättade att hon alltid skulle 

veta tidigt på dagen vad de skulle äta och alltid vara med och förbereda och laga maten 

och veta vad den innehöll. Hon svarade även att på gymmet gick hon exempelvis först 

20 minuter på springbandet innan ett spinningpass på en timme för att sedan gå lite till 

på springbandet. Därefter körde hon styrka, allt detta på tom mage. Om de var 

någonstans skulle hon alltid hem till de pass som var bokade och missade aldrig ett 

pass. Hon bokade ett pass varje dag i veckan och missade inte en enda dag i säkert ett 

års tid. Emma berättade att då när hon hade ortorexia nervosa kunde hon promenera 

någon timme, springa, simma efter skolan, promenera hem långa sträckor istället för att 

ta bussen och cykla till vänner som bodde en mil bort. Alla möjligheter som fanns till att 

träna utnyttjades.  

 

Lisa berättade: 

”[…] Men just de här att träna var det viktigaste på hela dagen, dagen kunde inte bli 

något utan träningen. Den värsta ångesten kunde inte släppas om jag inte fick 

träningen gjord och hade jag inte tränat förtjänade jag inte att äta […]” 
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Två av informanterna berättade att de testade olika dieter. Det var även två stycken som 

nämnde att de hade olika fysiska symtom. Emma nämnde att hon var kall, frusen, trött 

och hade ont i huvudet. Lisa nämnde att hon skadade sig väldigt mycket, som att 

springa sönder sina fötter samt att hon hade problem med muskelbristningar. Men 

skadorna kopplades bort eftersom det var väldigt viktigt för henne att träna när hon hade 

ortorexia nervosa.  

 

Majoriteten av informanterna, tre av fyra, berättade att när de tränade tänkte de på att 

träningen som utfördes skulle vara intensiv, Lisa sprang en mil på ungefär 40 minuter. 

Johanna svarade att när hon hade ortorexi tränade hon för att tävla, antingen var det 

hockey eller tävling i kampsport.   

 

Det ovan nämnda är det som informanterna hade gemensamt när de hade ortorexia 

nervosa, men det fanns även annat som var och en berättade i intervjuerna. Bland annat 

svarade Emma att hennes sociala liv blev påverkat, Johanna var rädd för att bli tjock 

eller att inte vinna matcher. Emma nämnde att hon hade en bild av att om hon avbröt en 

runda i motionsspåret, inte böt om eller inte tränade en timme var det inte träning som 

hon hade sysslosatt sig med.  

 

Emma berättade: 

”Ofta att jag sa nej till kompisar och så, just för jag kände att om jag träffade dem så 

skulle jag kanske äta någonting som jag sen ville träna bort men inte kunde eftersom 

jag var med dem och så” 

 

Lisa berättade för mig i intervjun att hon var sjukskriven från skolan i ett år på grund av 

ortorexin, detta var i trean på gymnasiet. Hon hade i tvåan på gymnasiet gått i skolan så 

mycket som möjligt, men varit borta och missat jättemycket. Hon försökte börja i trean 

men det gick verkligen inte och blev då sjukskriven. 

 

Informanterna hade ortorexi olika länge, Emma hade det i ungefär 6 år under hela 

tonårstiden. Johanna fick ortorexia nervosa 1998 och har haft det till och från i perioder, 

det har gått flera år där hon har kunnat leva och äta normalt men sedan fått återfall 

under perioder. Lisa började träna som mest intensivt 2011-2014, alltså hade hon 

ortorexia nervosa i 3-4 år. Sandra berättade att tankarna kom i 6an och började sedan 
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träna när hon var ungefär 13 år, därefter gick ortorexin över till anorexia nervosa när 

hon var 15 år och började i 9an, hon hade ortorexia nervosa i ungefär 2 år. 

 

Utmärkande för kategorin sjukdomsförloppet ur vardagens perspektiv är att livet för 

intervjupersonerna när de hade ortorexia nervosa kretsade kring mat och träning. 

Träningen som utfördes skulle vara intensiv för de flesta och vissa hade fysiska 

symtom. Två av informanterna testade även olika dieter när de hade ortorexi.  

 

Påverkansfaktorer  

Under den här kategorin kommer faktorer som påverkade informanterna till att de 

drabbades av ortorexia nervosa att presenteras, men även faktorer som påverkat de till 

att de sökte stöd och hjälp för att ta sig ut ur ätstörningen och bli friska. 

  

Det finns flera olika anledningar till att en person får ätstörningen ortorexia nervosa. En 

av anledningarna som har noterats bland de som intervjuades är dålig självbild och 

själkänsla där det var två av de fyra personerna som intervjuades som nämnde detta. Det 

var även två stycken som svarade att övervikt har varit en bidragande faktor till 

ortorexin. Johanna berättade att på en semester med familjen filmade fastern och då såg 

hon att magen låg på benen och fick panik och tänkte att ”har jag blivit så här fet”. 

Media är också en av anledningarna till att två fick ortorexia nervosa. Emma berättade i 

intervjun att hon läste på internet vad kändisar gjorde för att gå ner i vikt. Det blev att 

hon testade olika saker, om hon läste om något började hon att testa detta. Lisa som 

också svarade att media har haft påverkan berättade att hon hade instagram och började 

lägga upp på träningen och fick jättemycket respons. 

 

Lisa berättade: 

”[…] jag började ju jag hade instagram och jag började ju lägga upp ännu mer om min 

träning, jag tränade ofta och fick jättemycket respons och sen följde man ju såna här 

vanliga counts med fitness och inspo och allt vad det är och det ända man läser om är 

ju att man ska se ut som asså ha den perfekta kroppen vilket i dagens samhälle är att 

man ska va smal eller fit liksom och det är ju det ända man ser om dagarna, så det hade 

jättestor påverkan verkligen” 
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Majoriteten av informanterna, tre stycken, berättade att andra personer i dess närhet har 

haft påverkan på dem. Johanna svarade att hennes mamma och moster har bantat under 

hela hennes liv och mamman började med grönsakssoppor när hon var 10-12 år 

gammal, detta kan absolut ha påverkat henne till ortorexin. Det var även tre av 

informanterna som berättade i intervjuerna att händelser i livet har påverkat dem, 

exempelvis svarade Lisa att traumatiska händelser har påverkat henne och Emma 

berättade att saker som hände i livet vid 13-14 års ålder som hon inte kunde kontrollera 

påverkade och då blev träningen det hon kunde kontrollera.  

 

Johanna berättade: 

”Min mamma och min moster har ju bantat under hela mitt liv, det har ju varit 

viktväktarna […] men mamma, moster och morfar har bantat under hela mitt liv” 

 

Det finns även flera olika anledningar bland informanterna till att de sökte stöd och 

hjälp. Dels svarade Sandra att mensen försvann och gick då till skolsyster och skickades 

därifrån vidare till ungdomsmottagningen och en jättebra kurator. Johanna svarade att 

hon sökte hjälp när hon ville ta livet av sig. Hon hörde sig själv säga rätt många gånger 

till sambon att hon inte orkar leva som hon gjorde och på slutet sa hon bara att hon inte 

orkar eller vill leva och då någonstans förstod hon att det inte är bra.  

 

Emma berättade: 

”Men det var en dag som jag liksom gick en lång powerwalk även om jag var väldigt 

såhär nedstämd och förkyld och allting som liksom i slutet av promenaden så bara asså 

det bara uppstod liksom som en fråga inombords asså, som var liksom vad gör du med 

ditt liv? Det var liksom det var en tanke som kom upp […]kunde jag nästan svara på 

den i mitt huvud liksom, jag har inget liv tänkte jag. Och då blev jag liksom jag blev lite 

chokad, vad kom den där tanken ifrån egentligen. För att det kändes inte som den kom 

från mig, den bara damp ner liksom. Och då så insåg jag väll att någonting är ju fel, det 

var inte så att det gick upp för mig att aa jag tränar för mycket, jag äter för lite, asså 

det var inte så att hela sjukdomen liksom visades så men jag insåg att aa någonting är 

det ju liksom . Så det var liksom som att min bubbla sprack liksom och jag pratade med 

min mamma och jag pratade med mina närmsta kompisar […]” 
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Det som var utmärkande för den här kategorin var att för majoriteten av informanterna 

var det personer i deras närhet som påverkade dem till att de fick ortorexia nervosa. 

Även händelser i livet påverkade majoriteten av informanterna till att de insjuknade i 

ätstörningen.   

 

Stöd  

Denna kategori inkluderar alla de faktorer som enligt intervjupersonerna varit till hjälp i 

deras tillfrisknande ut ur ortorexin. Exempel på faktorer är vård, vänner, familj med 

mera. 

 

Alla fyra informanterna har haft vänner som har varit betydande stöd ut ur sjukdomen. 

De har kunnat prata med sina vänner om sina tankar och ångesten kring mat och träning. 

Johanna nämnde att en kompis som är kostcoach till atleter har varit till stor hjälp, 

denna kostcoach tvingade henne att äta på ett visst sätt. Lisa berättade att en av hennes 

kompisar alltid har funnits där, hört av sig till henne och gjort allt hon har kunnat. En 

person som har varit betydelsefull för Lisa är en person som hon var vän med på 

lågstadiet men sedan gled ifrån. Denna vän hörde plötsligt av sig eftersom hon hade sett 

att Lisa mådde dåligt. Lisa tycker nästan att det har varit lättare att prata med någon som 

hon inte var så nära just då och hon var en av de första som hon berättade allting för. 

 

Det var två av informanterna som nämnde att deras partner har varit till stort stöd i 

ortorexin. Emma nämnde att i ungefär 20 års åldern träffade hon sin första kille och var 

då frisk från ortorexin, pojkvännen har hjälpt henne att inse att hon är fin och duger och 

har varit till hjälp att inte bli sjuk igen. Lisa berättade att hennes pojkvän är en av de 

största anledningarna till att hon mår bra idag. Eftersom de umgås så mycket att vet han 

allt och hon förlitar sig ibland till och med mer på sin honom än på sina föräldrar.  

 

Emma berättade: 

”Men även för cirka 2 år sen, nu är jag 22, så när jag var 20 där då hade jag ju kommit 

igenom men då träffade jag min liksom första kille eller vad man ska säga och som jag 

fortfarande är tillsammans med och han hjälpte väll mig också att liksom inse att jag är 

liksom fin och att jag duger och allting så det har väll hjälpt att jag inte har hamnat där 

igen. För ångest och tankar kan ju alltid komma tillbaka, men han har ändå liksom 
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funnits och stöttat liksom och fått mig att inse att jag är inte tjock eller aa så som jag 

kanske har sett mig själv liksom, så det har också varit ett otroligt stöd” 

 

Majoriteten av informanterna ansåg att deras familj har varit ett stort stöd. Johanna 

berättade att hennes bror alltid har sagt åt henne att lägga av med det hon håller på med 

och skärpa sig. Men även de gånger som det har varit riktigt illa så har brodern kommit 

över och hållit henne i handen. Emma berättade att hennes mamma har varit till stort 

stöd då hon alltid har kunnat öppna upp sig för och prata med mamman eftersom de 

alltid har haft en nära relation till varandra. Sandra berättade i intervjun att tillsammans 

med föräldrarna söktes hjälp. Föräldrarna sa åt henne att gå till skolsyster eftersom 

mensen hade upphört och via skolsystern skickades hon vidare till en kurator på 

ungdomsmottagningen.   

  

De flesta, tre av fyra, berättade i intervjuerna att vården har varit viktig för dem i 

tillfrisknandet. Två av dessa ansåg att de inte hade kunnat bli friska om inte vården hade 

varit inblandad. Lisa berättade att även om hon kämpade emot i början av behandlingen 

ville hon bli bättre och förstod att vården behövdes. Den andra som kände att utan 

vården hade hon inte blivit bättre var Sandra som berättade att hon hade haft en mentor 

på ABK (anorexi och bulimikontakt) i kanske tre år och en kurator som hen hade i sju 

år, dessa personer har varit en stor bidragande faktor till att hon blivit frisk från 

ortorexin. Men Emma berättade att hon inte hade kontaktat vården eftersom hon ville 

klara det själv med hjälp av personer i hennes närhet och samtidigt gå i samtalsterapi 

genom kyrkan. 

 

Sandra berättade: 

”Katarina, aa men familjen […] och sen hade jag en mentor genom ABK (anorexi och 

bulimikontakt) hette de då, nu är de frisk och fri, så hon Caroline då hon har också 

varit stor hjälp […] så hon hade jag nog i kanske tre år och Katarina då kuratorn hade 

jag i sju år. Så det är väll de personerna jag väll skulle vilja säga har hjälpt mig ur de 

och så familjen […]” 

 

Alla fyra informanterna berättade i intervjuerna att det hjälpte mycket att de öppnade 

upp sig och vågade berätta för andra att de mådde dåligt och om ångesten och tankarna 

kring kosten och träningen. Emma berättade att genom att hon delade med sig till andra 
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om tankarna och ångesten hjälpte det till viss del. När andra var medvetna om det kunde 

de stoppa henne när hon stod och läste på förpackningarna vad de innehöll.  

 

Johanna berättade: 

”En stor del i det här med att bli frisk var det att jag också vågade berätta för folk att 

jag var sjuk, för då fick de en förståelse för […] problemet och då triggar de mig inte, 

snarare tvärtom de peppar mig” 

 

Det som var utmärkande för den här kategorin var att vänner, familj, vården och partner 

till informanterna har varit till stöd för dem i tillfrisknandet ut ur ortorexin. Men det 

hjälpte även mycket för informanterna att de öppnade upp sig och vågade berätta för 

andra att de mådde dåligt och om ångesten och tankarna kring kosten och träningen. 

 

Råd till andra med ortorexia nervosa  

Här kommer intervjupersonernas råd till andra som idag har ortorexia nervosa att tas 

upp. Detta för att om det är någon som idag har ortorexia nervosa som läser denna 

uppsats ska denne kunna finna inspiration till hur den själva ska ha orken till att bli frisk 

och fri från ätstörningen från någon som själv har haft det men blivit frisk. 

 

Av de fyra personerna som intervjuades tipsade tre av dessa att personer som idag har 

ortorexia nervosa ska söka hjälp och vård eller annan professionell hjälp exempelvis av 

personer inom nutrition och näringslära. Utöver att söka vård tycker de även att 

personerna ska prata med andra, som exempelvis personer som de litar på, med någon 

som förstår, en kurator eller söka mentor på frisk och fri. Personen som tipsade om att 

söka mentor på frisk och fri var Sandra och hon hade själv haft en mentor att prata med 

när hon hade ortorexi och tror att det är väldigt inspirerande och motiverande att se att 

det går att bli frisk av någon som själv har varit sjuk i ortorexia nervosa.  

 

Sandra berättade: 

” […] ja men jag tycker sök hjälp, asså bara att ha nån att prata med tror jag är väldigt 

viktigt asså, aa men det kan ju vara en vän, familjen. Men jag upplever nu när jag är 

mentor […] ja men att kanske prata med någon som förstår. […] Vända sig till frisk och 

fri, eller vården eller någonting, ja men söka hjälp, ja och prata om det”  
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Vidare berättade Sandra: 

”[…] För att just höra från någon som har varit i det själv och som är frisk nu det tror 

jag är väldigt vad ska man säga inspirerande och motiverande att se att det går så och 

sen att aa men kanske kombinera både hjälp från vården och aa men en mentor på frisk 

och fri, för mentorerna är ju inte till för att behandla utan vi finns till som stöd, men 

också ha professionell hjälp för de vet ju de håller på med den andra biten och 

behandlar och vi visar mer att det går och motiverar de att ja men titta på mig jag har 

gjort den här resan och det funkar liksom och jag mår bra idag, så det går om man vill 

[…] jag tror nog att det är effektivast att ha båda”  

 

Det var även tre av fyra av informanterna som tyckte att personer som idag har ortorexia 

nervosa ska lyssna på kroppen. Är det verkligen ett liv med ångest och tankar kring mat 

och träning som personerna vill leva med? Johanna har lärt sig att om hon tränar mindre 

och äter mer kommer resultaten att bli bättre. Emma tyckte att personer med ortorexi 

ska tänka till, att om de vill vara hälsosamma borde de äta så att kroppen får i sig den 

näringen som den behöver. Hon ansåg även det viktigt att få professionell undervisning 

om kost och träning, för det är nog många som lär sig från media där det ofta står att 

kolhydrater, socker med mera helt ska skrotas. 

 

Emma berättade: 

”[…] Men jag tror att det är viktigt kanske också att få undervisning just om aa men 

kost och träning och så om vad som verkligen behövs för kroppen och så, för jag tror 

att många läser det som står i media och då är det ofta att man ska skrota helt 

kolhydrater, man ska skrota socker, man ska skrota allting liksom. Så att jag tror att 

mer professionell undervisning kring vad kroppen faktiskt behöver för närningsintag 

liksom skulle vara väldigt bra för personer som är sjuka och har ortorexi” 

 

Ännu ett tips som de ville ge personer med ortorexia nervosa är att de ska försöka våga 

vara ärliga när någon frågar hur de mår och att de ska våga visa att de mår dåligt. 

Personerna ska våga vara öppna och berätta hur det ligger till och aldrig dra sig undan, 

för folk vill hjälpa till.  
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Utmärkande för kategorin, råd till andra med ortorexia nervosa, är att de flesta av 

informanterna ansåg att personer som idag har ortorexia nervosa ska söka stöd och hjälp 

i form av vård eller annan professionell hjälp. De borde även prata med andra personer, 

exempelvis någon de litar på, med någon som förstår, en kurator eller söka mentor på 

frisk och fri. Intervjupersonerna gav även som tips att de som idag är sjuka ska lyssna 

på kroppen och att de ska vara ärliga när någon frågar hur de mår.  

 

Resultatet kan sammanfattas med att livet för personer som har ortorexia nervosa kretsar 

kring kost och träning och att två av informanterna nämnde att de hade fysiska symtom 

och någon var sjukskriven. Det fanns olika anledningar till att de drabbades av ortorexi, 

exempelvis dålig självbild och självkänsla, övervikt, media, personer i dess närhet samt 

olika händelser som hade skett i livet. Det fanns även olika anledningar till att de sökte 

stöd och hjälp, dessa var bland annat att mensen försvann och någon sökte hjälp när 

denne ville ta livet av sig. Sådant som varit till stöd i tillfrisknandet är bland annat 

vänner, familj, partner, vården och att de öppnade upp sig och vågade berätta för andra 

att de mådde dåligt. Råd som de skulle vilja ge till andra som idag har ortorexia nervosa 

är att söka vård, prata med andra, lyssna på kroppen och att våga vara ärlig när någon 

frågar hur de mår.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

 

Två av informanterna som intervjuades nämnde att media påverkade dem till att de fick 

ortorexia nervosa, Emma nämnde att det hon läste om påverkade henne och Lisa 

nämnde att det var instagram som var en påverkande faktor då hon lade upp på 

träningen och fick respons på detta. Många människor är idag, precis som flera av mina 

informanter, tillgängliga via olika sociala medier stora delar av dagarna. Denna 

uppmärksamhet som kost och hälsa får i dessa, samt i tidningar med mera kan lätt 

påverka oss till att tro att det vi läser och ser alltid är hälsosamt och något att sträva 

efter. Detta visar att både sådant som skrivs i media exempelvis i tidningar och på 

sociala medier exempelvis på instagram kan påverka människor. Vem som helst som 

läser om olika dieter eller träningsprogram i tidningar och inte är insatt i att allt som 

skrivs inte alltid är korrekt eller hälsosamt trots att media målar upp den bilden av det 

kan bli påverkad. Det behöver alltså inte bara vara personer som mår dåligt över sina 

kroppar eller som tidigare har haft tankar kring kost och träning som påverkas av det 

som skrivs i media. Därför kan det övervägas om tidningar och andra medier inte borde 

publicera om dieter och träning avsedd för att minska i vikt då detta kan trigga igång 

någon. De som har olika sociala medier så som instagram eller bloggar borde även dem 

tänka på vad de publicerar på dessa. Trots att deras avsikt inte är att få någon att må 

dåligt över det som publiceras finns det många som påverkas av det som skrivs. 

 

Som Brytek-Materia (2012) skriver att personer med ortorexia nervosa undviker att äta 

något som innehåller för mycket socker eller ohälsosamt fett nämnde flera av de som 

intervjuades till denna studie att de tänkte på att äta så fettsnålt som möjligt samt inget 

socker eller godis. Det är många som kan vara överens om att det är bra att tänka på att 

inte äta för mycket socker eller sådant som innehåller för mycket ohälsosamt fett, men 

att bli besatt av att undvika dessa livsmedel kan inte vara bra för det psykiska 

välbefinnandet. När någon blir besatt av vad den äter tror jag att glädjen i mycket annat 

försvinner, som det sociala. Detta kan styrkas av vad Koven & Abry (2015) skrev, att 

ortorektiker ofta är socialt isolerade då de tror att de endast kan äta hälsosamt om de är 

själva. Emma nämnde även hon att hennes sociala liv blev påverkat. Är det verkligen 

värt att ens sociala liv blir påverkat, att bli mer ensam av att rädslan för att äta något 

som klassas som onyttigt tar över? Om det är någon som avstår från att umgås med 
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någon för att den är rädd att det kommer innebära någon mat som den anser är onyttig 

bör personen börja fundera över om det verkligen är så den vill leva.  

 

Det är inte bara maten som påverkar personer med ortorexia nervosa, även träningen gör 

det. Personen kan träna väldigt mycket och om det planerade inte fullföljs skapar det 

oro och ångest hos individen. Detta kan styrkas av vad Lin & Grigorenko (2014) skrev, 

att personer med ortorexia nervosa ofta har väldigt strikta kost- och träningsprogram 

och om det är något som ändras i dessa skapar det oro hos personen. Även Emma 

berättade att om hon avbröt en runda i motionsspåret eller inte tränade en timme var det 

inte träning enligt henne. Även på denna punkt kan man fråga om träningen verkligen är 

värd all tid som den får av personen? Det är inte bara maten som påverkar någon med 

ortorexi till att bli socialt isolerad, det gör nog även träningen. Som Lisa nämnde att hon 

alltid skulle hem till de pass som var bokade och att det bokades ett pass varje dag och 

missades inte en enda dag i säkert ett års tid. När någon tränar så pass mycket och inte 

kan tänka sig att missa ett pass någon gång ibland för att umgås med andra människor 

bör personen börja tänka till. Är det verkligen det liv personen vill ha? Om ens vänner 

exempelvis har planerat att åka bort eller ha övernattning i några dagar gör detta att 

personen antagligen väljer att inte följa med på grund av att denne inte kan tänka sig att 

missa ett planerat träningspass. Det gör att mycket glädje som det sociala medför 

försvinner för personen.  

 

När en person utvecklar ortorexi och tränar så pass mycket som den gör medför den 

stora träningsmängden att det lätt kan uppstå olika fysiska symtom på kroppen (Lin & 

Grigorenko, 2014). Några av dessa är att personen kan få lågt blodtryck och låg 

vilopuls. Lågt blodtryck kan exempelvis resultera i symtom som att personen känner sig 

svag, yr, kallsvettig och svimfärdig. Andra fysiska symtom vid ortorexia nervosa är 

exempelvis lågt blodsocker, frusenhet, mag- och tarmproblem, undervikt och 

hormonella rubbningar. Hormonella rubbningar kan leda till minskning av kvinnans 

östrogen och mannens testosteron (ibid.). Två av de som intervjuades till denna studie 

nämnde även de att de hade fysiska symtom. En av dessa var Emma som berättade att 

när hon hade ortorexi var hon kall, frusen, trött och hade ont i huvudet och Lisa som var 

den andra nämnde att hon sprang sönder sina fötter och hade problem med 

muskelbristningar. Trots skadorna kopplades dessa bort och hon fortsatte att träna 

eftersom hon ansåg det väldigt viktigt att träna. Detta är för mig ett tecken på att allt inte 
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är som det ska med någon. Om en person har ont någonstans är en vanlig reaktion att 

vila tills att skadan är återställd, kanske gå på någon form av rehabilitering. Men när 

någon väljer att fortsätta träna och pressa sig trots att hälsan inte är som den ska bör 

personen fundera över om den verkligen är så hälsosam som personen tror att den är. 

Den stora träningsmängden kan nog göra att kroppen till slut säger ifrån helt och i värsta 

fall skadar sig personen så illa att det tar flera år innan kroppen återställs och att 

personen kan träna igen.  

 

Fursland, Byrne, Watson, Puma, Allen & Byrne (2012) nämnde att det verkar som att 

en individ som utsätts för en negativ livserfarenhet så som sexuella övergrepp eller att 

förlora en nära släkting har en ökad risk för att drabbas av en psykisk sjukdom och vissa 

av dessa drabbas av ätstörningar. Det var även tre stycken av mina informanter som 

nämnde att händelser i livet har påverkat dem, så som traumatiska händelser och saker 

som skedde i livet som inte gick att kontrollera. Genom detta, både vad som stod i 

artikeln och vad mina informanter nämnde i intervjuerna, kan det studeras att en stor 

bidragande faktor till att någon får ortorexia nervosa är olika negativa händelser i 

personens liv. Därför bör en person som är med om något negativt i livet prata med 

någon, exempelvis en psykolog, om hur denne känner efter händelsen. Det är troligtvis 

bra att prata med någon om det som händer/hände för att på så sätt lättare känna kontroll 

över händelsen. Då kan personen få hjälp med att bearbeta det vilket kan minska risken 

för att drabbas av ortorexia nervosa.  

 

Koven & Abry (2015) skriver att förslag på den bästa behandlingen praktiskt har 

framförts och att den innefattar psykoterapeuter, läkare och dietister som kombinerar 

både bland annat medicinering och kognitiv beteendeterapi. De flesta av informanterna 

ansåg även de att vården har haft stor betydelse för dem i deras tillfrisknande från 

ortorexin. Utifrån detta kan slutsatsen att det ofta är viktigt att söka vård i tillfrisknandet 

ut ur ortorexin dras. Det har antagligen att göra med att de som arbetar inom vården 

med ätstörningar är professionella inom just ätstörningar och vet vad de ska säga till 

personer med ortorexi och hur de ska säga det. De kan även medicinera i de fall där det 

behövs till de som har mycket ångest och oro. Visserligen är det bra att ha vänner och 

familj som stöttar en också, men för någon som själv inte har haft ortorexia nervosa 

eller någon annan ätstörning är det nog svårt att helt förstå och sätta sig in i personens 

ångest över kost och träning. Det är dock inte säkert att någon som arbetar med 
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ätstörningar själv har haft någon ätstörning, men de arbetar med det och träffar dagligen 

människor som har det. Genom detta har de antagligen lärt sig hur de ska hantera 

ångesten hos personer som har någon form ätstörning, bland annat ortorexia nervosa. 

Jag håller även med Sandra att det är bra att prata med någon som har erfarenhet av 

ätstörningen, exempelvis med en mentor genom frisk och fri. Mentorn vet hur det känns 

för personen som för tillfället har ortorexi och på så sätt kan personen känna sig 

förstådd. Utifrån detta kan det studeras att en person som har ortorexi bör söka både 

vård i form av läkarhjälp med medicinering och en mentor som själv har haft ortorexia 

nervosa genom exempelvis frisk och fri.    

 

Intervjupersonerna nämnde att socialt stöd, så som vänner och familj varit till hjälp för 

dem i tillfrisknandet ut ur ortorexin. Men forskning om den sociala betydelsen för 

tillfrisknandet är idag inte så utbredd. Därför skulle det behövas mer forskning om det. 

Den här studien syftade som sagt till att bland annat undersöka vilka personer som varit 

till hjälp för fyra olika individer i deras tillfrisknande ut ur ätstörningen ortorexia 

nervosa. Genom deras svar kunde det studeras att vården varit till hjälp för dem. Men 

även att vänner, familj och partner varit en stor bidragande faktor till att de blev friska 

och fria från ortorexin. Detta kan kopplas ihop med vad Säljö (2011) menar, att vårt sätt 

att uppfatta omvärlden är en produkt av mänskligt samspel och mänsklig verksamhet. 

När exempelvis informanternas vänner uppmärksammade att personen hade ortorexi 

kunde de bete sig på ett sätt som peppade personen till att vilja bli frisk. De som hade 

ortorexis sätt att uppfatta omvärlden ändrades då de eventuellt insåg att de var sjuka och 

då ville bli friska. Denna insikt fick de möjligtvis i samspel med andra människor runt 

omkring dem. Säljö (2000) skriver också att kulturen och socialt samspel med andra 

människor har betydelse för människors lärande och utveckling. Detta kan kopplas ihop 

med vad intervjupersonerna till denna studie nämnde, att de påverkades av personer i 

deras omgivning, såsom familjemedlemmar. Säljö menar också att den vardagliga 

interaktionen är den viktigaste läromiljön för oss. Med tanke på detta är det viktigt att 

tänka på vad som sägs och hur det sägs. Om någon, exempelvis från att den är liten får 

höra föräldrarna eller andra i dennes närhet prata om vikt och kroppen på ett negativt 

sätt tror jag att detta med stor sannolikhet kan få personen att bli kritisk till sin egen 

kropp senare i dennes liv. Säljö menar vidare att i dagens samhälle är det lätt att 

kommunicera med andra utan fysisk samvaro, detta genom dagens informationsteknik. 

Denna teknik kommer även att bli mer och mer det föremål som vi kommer använda oss 
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av för att lära oss olika saker. Några av informanterna till denna studie nämnde att 

sociala medier varit sådant som påverkade dem till att de drabbades av ortorexia 

nervosa. I och med det som Säljö skrev borde alla tänka på vad de skriver på internet 

där många människor ser det som skrivs och tar till sig det. Detta kan vara negativt i 

avseenden som exempelvis när någon skriver något negativt och kritiskt om kroppen 

och mat. Men internet kan även vara positivt i andra syftet. Det är inte bara negativt att 

det lätt att nå ut till många människor samtidigt genom internet, men alla borde tänka på 

vad de skriver innan någon annan läser det och tar åt sig av det.   

 

Metoddiskussion 

I denna studie var livsberättelser passande att använda då undersökningens syfte var att 

studera olika personers tid i ortorexin samt andra personers stöd i tillfrisknandet från 

ätstörningen, med andra ord informanternas livshistoria angående ortorexin.  

 

I studien har livsberättelser använts på så sätt att intervjupersonerna beskrev deras tid i 

ätstörningen ortorexia nervosa. Av det som informanterna berättade genom intervjuerna 

var det deras perspektiv som förstods, hur de hade upplevt sjukdomstiden. Det som de 

talade om var även något utöver det som det vanligen talas om, personernas berättelser 

var något annat än när någon exempelvis berättar om vad den åt till frukost som många 

gör varje dag. Dock har inte alla haft ortorexia nervosa och därför är det något utöver 

det som vanligen berättas. Livsberättelser har också använts i denna studie på det sättet 

att intervjupersonerna beskrev hur deras tid som sjuk i ortorexin började. Detta kan 

skapa en förståelse för de olika tecknen som nämndes i intervjuerna att de uppvisade 

innan de insjuknade i ortorexin och på detta sätt kan fler upptäckas innan de insjuknar i 

ortorexia nervosa. 

 

I informationsbrevet som delades ut till informanterna innan intervjuerna startades 

skrevs det att intervjun skulle ta mellan 40-60 minuter, men när intervjuerna sedan 

gjordes tog de mellan 30-40 minuter. Trots att de tog kortare tid än vad som skrevs i 

informationsbrevet blev syftet besvarat. Dock borde det som står i informationsbrevet 

överensstämma med hur det blir i verkligheten, vad är annars meningen med att skicka 

ut ett informationsbrev? Därför borde fler pilotintervjuer ha genomförts än vad som 

gjordes, detta för att på så sätt komma fram till hur lång tid intervjuerna kommer att ta. 

Nu när endast en pilotintervju genomfördes blir det svårt att exakt beräkna tiden det tar 
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för en intervju och en uppskattning får göras. Om intervjuerna istället hade tagit längre 

tid än vad som angavs i informationsbrevet, alltså mer än 60 minuter, skulle det kunna 

gjort att intervjupersonerna har planerat in annat som intervjun då tar upp tiden från. 

Eftersom intervjuerna tog kortare tid än vad som beräknades borde det alltså inte göra 

något. Det resterande som stod i informationsbrevet till intervjupersonerna stämde 

överens med hur det blev i verkligheten. 

 

Varje intervju tog som sagt mellan 30 – 40 minuter. Tre av de fyra intervjuerna som 

genomfördes gjordes via telefon och en av fyra gjordes sittandes mitt emot varandra. 

Alla informanterna uppfattades som lugna och avslappnade under tiden som 

intervjuerna pågick. De verkade inte bekymrade över att de visste att de spelades in. De 

var även väldigt öppna under samtalets gång när de berättade om hur det var för dem 

när de hade ortorexia nervosa. Innan intervjuerna med varje person började nämndes det 

till informanterna att om de inte ville nämna något behövde de inte ta med det. Dock 

framgick det inte om de försökte dölja något, men även om de gjorde det så blev syftet 

med studien besvarat. Alla informanterna uppfattades som öppna under samtalets gång 

och när något frågades var de villiga att prata om det. Detta gjorde att samtalen flöt på 

och att intervjuerna var väldigt givande för studien. Trots att bara en pilotintervju hade 

genomförts innan och därmed intervjufrågorna också var jag som intervjuare lite orolig 

för att informanterna inte skulle förstå och uppfatta frågorna som de var menade. Men 

de hade inga som helst problem med detta, vilket var väldigt bra och alla intervjuerna 

flöt som sagt på. 

 

I resultatet byttes informanternas riktiga namn ut mot andra namn. Alla tilldelades även 

tjejnamn. Detta val gjordes för att dölja vilket kön personerna hade samt att det skulle 

bli svårare att identifiera vem det var för någon som eventuellt kommer läsa uppsatsen 

som vet vem någon av personerna är. Det valdes dock att ha namn på informanterna för 

att det skulle bli lättare att följa vem av de som sade vad.  

 

Då det endast genomfördes fyra intervjuer gjorde detta att det var svårt att dra någon 

slutsats om hur det är generellt för människor med ortorexia nervosa. Dock har 

informanterna kunnat utifrån resultatet jämföras i studien och det kunde studeras vilka 

samband som fanns mellan dem, detta kunde även kopplas till tidigare forskning. 

Resultatet kan även visa andra som läser denna uppsats hur det kan vara för någon med 
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ortorexia nervosa, inte bara från vad litteraturen säger utan även hur människor som 

själva har upplevt det berättar om hur det var för dem.  

 

I undersökningen valdes det att intervjua personer som idag är friska och fria från 

ortorexia nervosa och inte personer som i dagsläget har ortorexi. Detta val gjordes för 

att studera hur individernas sjukdomsförlopp har sett ut och vilka personer som har varit 

stöttande för dem ut ur ätstörningen. Om det istället hade intervjuats personer som nu 

har ortorexia nervosa hade det inte varit möjligt att undersöka vilka personer som varit 

till hjälp och stöttat informanterna i tillfrisknandet ut ur ätstörningen. Med detta arbete 

ville det även visas att det går att bli frisk och fri från ätstörningen, vilket kan vara 

motiverande för de som idag har ortorexi. Om det är någon som läser uppsatsen som i 

dagsläget har ortorexi kan denne finna inspiration till att det går att bli frisk från 

ätstörningen.  
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Bilagor 
Bilaga 1. 
 

                                           

Hej! 

Jag heter Malin och läser min sista termin på det hälsopedagogiska programmet på 

högskolan i Gävle. Jag ska nu skriva mitt examensarbete och i det ska jag undersöka 

personer som är friska från ätstörningen ortorexia nervosa. Det som ska undersökas är 

hur deras sjukdomsförlopp har sett ut och vilka personer som har haft en positiv 

betydelse för dem i tillfrisknandet ut ur ortorexin. Detta kommer att göras genom 

intervjuer som kommer ta mellan 40-60 minuter.  

Om du som har haft ortorexi men som idag är frisk känner dig villig att delta så är du 

varmt välkommen att kontakta mig på min mail som är: xxx (stod i original mailet). Det 

spelar ingen roll vart du bor, intervjun kan göras via telefon eller skype om du inte 

befinner dig i närheten av Uppsala, Gävle eller Stockholm.  

Självfallet är intervjun bara till för min undersökning och att deltagandet är frivilligt och 

när som helst under studiens gång kan du välja att avbryta ditt deltagande, detta utan att 

behöva ange orsak till varför du valt att avbryta. Då kommer allt ditt intervjumaterial att 

raderas från min dator. Allt intervjumaterial kommer att förvaras på min dator som bara 

jag kommer in på då det krävs lösenord för att starta datorn. När mitt examensarbete är 

klart kommer även det intervjumaterial från de deltagare som varit med under hela 

studiens gång att raderas från datorn. Alla deltagarna kommer att presenteras i mitt 

arbete så att ingen kan identifieras, så som namn, vilken förening jag fick kontakt med 

er genom med mera kommer att döljas eller bytas ut mot andra namn. Om du som 

deltagare i min studie vill så får du givetvis ta del av mitt arbete när det är klart.  

Intervjun kommer att spelas in, men efter att arbetet är klart och godkänt kommer den 

inspelade intervjun att raderas från både dator och det som användes för att spelas in 

med, vilket troligtvis kommer att vara min mobiltelefon.  

Ansvarig för studien är Malin Schenning och min handledare är Johan Liljestrand. 

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss 

mailto:hhp12msg@student.hig.se
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Malin Schenning            Johan Liljestrand 

Student    Adjunkt/lektor 

Mail: xxx (stod i original mailet)  Mail: xxx 

Telefon nummer: xxx   Telefon nummer: xxx  

 

 

Vänlig hälsning 

Malin Schenning 
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Bilaga 2. 
Intervjuguide 

Det du inte vill nämna behöver du inte ta med! 

 

Kan du berätta hur det började?  

 

Hur var det innan > vad ledde dig in på det som kallas ortorexi? 

(följd frågor: medier, vänner, familjemedlemmar, något särskilt som ledde in dig i den 

livsstilen) 

 

Kan du beskriva din resa genom ortorexin? 

 

Hur kunde en vanlig, typisk dag se ut? 

(följd frågor: medier, vänner, familjemedlemmar, något särskilt som ledde in dig i den 

livsstilen) 

 

Hur lång var perioden? 

 

Hur såg vägen ut fram till dess att du sökte stöd? 

 

Vad avgjorde att du sökte stöd?  

 

Kan du nämna om och i så fall vilka personer som varit viktiga på din väg ut ur 

ortorexin? 

 

Kontaktades vården - vilka mötte du där? 

 

Vad skulle du vilja ge för råd till någon som har ortorexi? 

 

Är det något mer som du skulle vilja ta upp eller nämna som vi inte har pratat om?  
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Bilaga 3.  
Ansökan om rådgivande yttrande från Forskningsetiska rådet vid HiG 

Huvudsökandens namn:  Malin Schenning 

Ev medsökandes namn:   

Program/kurs:  Hälsopedagogiska programmet, pedagogik 61-90 

Adress:  xxx 

Telefon:  xxx E-post:  xxx 

Projekttitel: Ortorexia nervosa 

 

1. Vilka etiska aspekter aktualiseras av projektet? 

I mitt examensarbete ska jag skriva om ätstörningen ortorexia nervosa och intervjua 

personer som har haft ortorexi, men som idag är friska från det. Detta är ett väldigt 

känsligt ämne där personerna kan ta illa upp och känna sig påhoppade om frågorna 

ställs på fel sätt. De etiska aspekterna som har identifierats i min studie är att jag måste 

meddela informanterna om min studie och att de kommer att bli inspelade. En till aspekt 

som skulle kunna ske men som inte heller skulle vara rätt av mig är om intervjun skulle 

börja utan att information om den via skrift gavs till informanterna som de ska läsa 

igenom och skriva under innan intervjun startar. Saker som informanterna har sagt eller 

information om informanterna så som namn, vilken förening jag fick tag på de genom 

med mera får inte spridas till andra personer. Som intervjuare får jag inte försöka få 

personerna att säga saker som de visar eller säger att de inte vill prata om. Även om jag 

efter att min uppsats är klar sparade någon information om personerna på min dator eller 

om jag inte tog bort allt material på min dator eller i uppsatsen om personen meddelar 

att han/hon inte längre vill delta i studien skulle göra att jag inte följer det etiska korrekt. 

2. Har några åtgärder vidtagits för att minska eller eliminera etiska problem ? 

Som jag beskrev i punkt ett är detta ett väldigt känsligt ämne. Därför har jag valt att inte 

intervjua personer som idag är sjuka i ortorexin, utan jag har valt personer som idag är 

friska. Detta för att jag inte vill trigga igång fler tankar än personen redan har. Alla 

kommer även att få vara anonyma och alla uppgifter kommer att döljas med annat namn 

för att ingen ska kunna söka upp dem. Då jag har skickat en ansökan och personerna har 

mailat till mig att de vill delta och att det inte är jag som har skrivit till dem och frågat 

om de skulle vilja delta i min undersökning så vill de vara med. Men trots detta kan det 

hända att de vill avböja sitt deltagande och självklart måste jag acceptera detta och ta 
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bort allt i min uppsats om personen och det material som jag fått in från han/hon via 

intervjun måste raderas omgående. Självklart måste de andras intervjuer och 

intervjumaterial också raderas, men det efter att min uppsats är klar. Detta kommer även 

att meddelas till personerna innan intervjun startar. Jag kommer spela in intervjuerna 

och innan detta görs måste personerna ge sitt godkände till detta, och om det är någon 

som inte vill bli inspelad måste jag acceptera detta och personen kommer inte kunna 

delta i min undersökning. All information om informanterna genom intervjuerna 

kommer jag att förvara på min personliga dator som man måste ha lösenord till för att 

komma in på. Innan intervjun måste jag informera personerna om allt om intervjun och 

under intervjun måste jag acceptera att det finns vissa saker de inte vill prata om. 

 

3. Vem tillgodogör sig den förväntade nyttan av projektet? 

I detta arbete vill jag undersöka människor som nu är friska men som tidigare har haft 

ortorexi. Det som ska undersökas med detta är hur deras dagar i ortorexin såg ut och 

vilka personer som har haft en positiv betydelse för dem i tillfrisknandet ut ur ortorexin. 

Mitt syfte med detta är att undersöka vart det kan läggas mer fokus i tillfrisknandet för 

att på detta sätt maximera behandlingen. Detta kan bidra till att personer med ortorexi 

lättare får den behandling som de behöver för att bli friska.  

 

4. Hur informeras deltagarna? (Beskriv tillvägagångssättet för information till 

undersökningspersonerna och datainsamling. Bifoga brevet till 

undersökningspersonerna) 

För att få tag på personer att intervjua mailade jag pressansvarige på en förening som 

arbetar med ätstörningar och genom detta satt de ut min ansökan på deras facebooksida, 

hemsida och blogg. Genom detta var det personer som mailade mig på den mail jag 

angav i ansökningen att de ville vara med och delta.  
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Hej! 

Uppsatsen ska vara klar i början av juni så jag skulle vilja komma igång med att 

intervjua nästa vecka. 

* Syfte/frågeställning 

I mitt examensarbete ska jag undersöka personer som är friska från ätstörningen 

ortorexia nervosa. Det som ska undersökas är hur deras sjukdomsförlopp har sett ut och 

vilka personer som har haft en positiv betydelse för dem i tillfrisknandet ut ur ortorexin. 

Detta kommer att göras genom intervjuer som kommer ta mellan 40-60 minuter. Syftet 

med detta är att se vart det kan läggas ännu mer fokus i tillfrisknandet ut ur ortorexin för 

att på detta sätt maximera behandlingen. 

* Hur jag kontaktade informanterna 

De personer som jag ska intervjua har jag fått tag på genom att jag mailade en 

pressansvarig på en förening som arbetar med ätstörningar, och hon la ut mailet på deras 

facebooksida, blogg och hemsida och genom detta mailade personer mig som ville ställa 

upp på att bli intervjuade och delta i min undersökning. 

* Samtycke 

Jag kommer att skriva information om min undersökning på ett papper/blankett som 

informanterna sedan kommer att få läsa och skriva under att de vill delta i studien. I 

detta dokument kommer det även att stå att det bara är jag som kommer ta del av det 

material som jag får in av personerna som jag intervjuar. Allt detta för att det inte ska bli 

några missförstånd mellan oss.  

* Anonymitet 

Självfallet kommer alla som jag intervjuar att vara anonyma och de kommer att få 

skriva under att de vill vara med och tagit del av informationen om min studie. I mitt 

arbete kommer jag att dölja alla uppgifter om personerna, så som namn, vart de kommer 

från, vilken organisation som jag fått kontakt med dem genom med mera.  

* Sekretess 

Den enda som kommer att använda det intervjuade materialet är jag och personerna kan 

när som helst säga att de inte vill medverka längre. Intervjuerna och transkriptionerna 

kommer att förvaras så att det endast är jag som kommer åt dem, detta genom att jag 

förvarar de på min dator som man måste ha lösenord för att kunna starta. När arbetet är 

klart kommer allt intervjumaterial och transkriptionerna att raderas från datorn. 
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Bilaga 4.  
Utlåtande från Forskningsetiska rådet vid HiG 

 

Till Malin Schenning 

 

Forskningsetiska rådet vid HiG har nu behandlat din ansökan om ortorexia.  Nedan 

följer vår bedömning  

 

Relevanta frågeställningar diskuteras i din ansökan. Vi i Forskningsetiska rådet har 

några synpunkter som vi vill att du ska beakta. 

 

Vi vill göra dig observant på ännu ett par etiska aspekter. Använd Högskolans brevmall 

till informationsbrevet så att det även genom det framgår att den studie du gör är del av 

en utbildning. Av brevet skall det framgå att det är frivilligt att delta samt att det är 

möjligt att avsluta sitt deltagande när som helt utan att ange orsak till det. Det skall 

också framgå att du förvarar intervjuutskrifter och band/ljudfiler så att ingen obehörig 

kan ta del av dem samt att materialet kommer att förstöras då examensarbetet är 

godkänt. Beskriv vidare att du kommer att presentera resultatet så att ingen deltagare 

kan identifieras (konfidentialitet – eftersom du kommer att samtala med deltagarna 

kommer de inte att vara anonyma), samt att deltagarna får ta del av examensarbetet om 

de så önskar. Uppgifter om vem som är din handledare bör framgå av 

informationsbrevet, liksom hur du och din handledare kan nås om de tillfrågade vill 

ställa frågor om studien.  Du skall inte tacka på förhand, det räcker bra med en vänlig 

hälsning. 

 

Diskutera med din handledare  

 

Lycka till med din studie 

 

Gävle den 15 april 2015 

 

Forskningsetiska rådet/Bernice Skytt ordförande      

 


