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Dagens hälsotrend har en baksida vid namn ortorexi. Ortorexi är en ätstörning där personer är 

alltför fixerade vid att äta nyttig mat och att träna överdrivet mycket. Deras livsstil blir en 

belastning för både kropp och själ. Depressioner och skador är vanligt. De som drabbas av 

ortorexi är framför allt unga personer med höga krav på sig själva. Vi har träffat en av dem: 

Maria Paulsson.  I denna artikelserie kan ni även ta del av vår enkätundersökning som vi har 

genomfört på olika gym i Stockholm.  
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Stört ätbeteende hos många gymmare 

Fem av tio som tränar på gym får ångest över att behöva vila. De planerar också sin 

kost flera dagar i förväg. Detta framgår av en enkätundersökning som vi har gjort.  

- Det är oroväckande siffror som visar på att många gymmare kan ha ett stört 

ätbeteende, säger dietisten Gisela van der Ster.  

 

Vi har genomfört en enkätundersökning på tre olika gym i Stockholm KTH-hallens gym, 

World Class och SATS. Totalt 100 personer svarade på våra frågor om kost och träning. Fem 

av tio svarar att de får ångestkänslor och mår dåligt om de inte får träna. Patrik Frohm, 26 år, 

deltog i undersökningen. Han tränar styrketräning i KTH-hallen och förklarar sina 

tankegångar: 

 

- Om jag inte tränar kan jag helt klart känna ångest. Jag får inte den belöning och 

tillfredsställelse som träningen ger mig. Vid ett längre uppehåll får jag också 

abstinensproblem, känner mig ur form och blir lite slö. 

 

En stark indikation på att man kan lida av ortorexi eller annan ätstörning är att man får ångest  

av att inte träna. Ångesten kan uttrycka sig på olika sätt där några blir kallsvettiga och får 

hjärtklappning medan andra börjar gråta eller får spänningshuvudvärk. Gisela van der Ster 

arbetar som dietist i Uppsala där hon behandlar många personer med ätstörningar. Hon blir 

oroad när hon läser svaren i undersökningen. 

   

- Att man upplever denna ångest när man låter bli att träna är ett tecken på att något är 

fel. Därför är det oroväckande att så många på gymmet reagerar som de gör. 

 

Planerad kost 

Sju av tio i undersökningen svarar att de ofta äter hälsosam mat, vilket visar att en majoritet 

av gymmarna gör väldigt medvetna kostval. Ett flertal av de utfrågade äter också 

proteinpulver och kreatin för att förbättra styrketräningen. Fyra av tio svarar att de planerar sina 

måltider en till två dagar i förväg, och en av tio har en hel veckoplanering.  

 

- Det är inte sunt att lägga så stor vikt att planerna och att äta hälsosam mat. 
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Barnfamiljer kan ha behov av att göra en veckoplanering av praktiska skäl, men de här 

personerna uppvisar ett stört ätbeteende där det mer handlar om att ha exakt kontroll 

över vad man får i sig, säger Gisela van der Ster. 

 

Utseendet är viktigt 

I undersökningen kunde de intervjuade välja mellan flera svarsalternativ på vad som 

motiverar dem att träna. Åtta av tio svarar att de vill må bra och vara hälsosamma, men 62 

procent har också utseendet med som en viktig anledning.  

 

Johanna Andersson, 24 år, tränar joggning och Latin dance aerobics i KTH-hallens 

gymlokaler. Hon tränar för att få bättre kondition, men också av utseendemässiga skäl. 

 

- Utseendet betyder väldigt mycket för oss kvinnor. Jag tränar för att inte gå upp i vikt 

och försöker hålla koll på mitt dagliga kaloriintag med kosten. Missar jag ett 

träningspass får jag oftast ångest och äter då mindre som kompensation, säger Johanna 

Andersson.  

 

Kvinnor tränar mer 

Majoriteten, sju av tio, tränar upp till sju timmar i veckan, vilket idrottsfysiologen Petra 

Lundström, på Karolinska Institutet,  anser är hälsosamt. En tredjedel av gymmarna passerar 

denna gräns, då de kan träna upp till två timmar per dag och 5 procent av kvinnorna svarar att 

de tränar mer än 14 timmar i veckan. 

 

- Kvinnorna är betydligt strängare mot sig själva än männen och de verkar också 

använda träningen som ett sätt att legitimera sitt ätande. Man kan fråga sig om de 

hinner med något annat än att träna, äta och planera, säger Gisela van der Ster  

 

Ett stört ätbeteende 

Undersökningen tyder på att ett flertal kan ha ett stört ätbeteende, men Gisela van der Ster 

menar att gränsen mellan ett stört ätbeteende och en ätstörning är svår att dra. Det är lika svårt 

som att säga exakt när till exempel ett depressivt beteende övergår i en depression. Inom 

vården finns dock en definition på ätstörning som ett tillstånd då när tankar på mat, kropp, 

vikt och träning överskuggar resten av dagen. 
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- Det är oerhört svårt att säga om varannan person på gymmet ligger i farozonen för att 

utveckla en ätstörning. Men med tanke på hur mycket de tränar och planerar sin mat 

tycker jag att detta verkar ta en orimligt stor plats i deras liv, säger Gisela van der Ster.   
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Ortorexi - en ny form av ätstörning 

Begreppet ortorexi myntades första gången 1997 och syftar i dag på personer som är 

fixerade vid att äta nyttig mat och att träna i kopiösa mängder. De som löper störst risk 

att utveckla denna ätstörning är unga personer med höga krav på sig själva.  

 

I dag lider cirka 300 000 svenskar av olika typer av ätstörningar, visar siffror från föreningen 

Anorexi/bulimi kontakt. De flesta får diagnosen anorexia nervosa, som är den vanligaste 

ätstörningen. En ny typ av ätstörning ortorexia nervosa har kunnat konstaterats men här går 

det inte göra en bedömning av hur många som är drabbade. Trots sitt namn är orotrexi inte en 

egen diagnos. Ordet ortorexi kommer från grekiskans ”orthós”, vilket betyder att ”göra 

rätt”och ”orexsis” som betyder ”begär”. Tillsammans blir ordets betydelse viljan att göra allt 

rätt – äta rätt och träna rätt. .  

 

Innebörden av ortorexi 

Ortorexia nervosa innebär att personen är fixerad vid att hålla en hälsosam livsstil, vilket ofta 

innefattar att träna upp till 30 timmar enligt fysiologen och tidigare elitidrottare Yvonne Lin 

på Ylab, och en mani att äta rätt och kalorifattig mat. Begreppet myntades för första gången år 

1997 av den amerikanske läkaren Steven Bratman. Han hade upptäckt detta beteende hos en 

grupp människor som var alltför tvångsmässiga i att leva hälsosamt och ägnade sig åt 

överdriven fysisk aktivitet. Personerna åt överlag ofta fettsnåla måltider med mycket 

grönsaker och de drack mycket vatten.   

 

En person med ortorektiska drag har en egen uppfattning om vad som är nyttigt, naturligt och 

hur mycket han eller hon måste träna. Ortorektiker har mycket strikta vardagsrutiner som 

innebär välplanerade måltider och träningspass. Deras kost innehåller ofta väldigt lite 

kolhydrater och fett, vilket innebär att kosten blir mycket ensidig. En ortorektiker håller gärna 

sig till livsmedel som ofta innehåller mycket protein som kyckling och ägg.  

 

 

Därför drabbas man av ortorexi 

Alla typer av ätstörningar klassificeras som psykiatriska sjukdomar. Det kan finnas olika 

anledningar till att en person utvecklar en ätstörning, men gemensamt handlar det i grund och 
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botten om ett skört psykiskt tillstånd. I många fall har personerna andra typer av 

tvångsmässiga beteenden vid sidan av ätstörningen som till exempel ett alkoholmissbruk. 

Kognitiv terapeuten Karin Pettersson på Contar, ett företag där kognitiv utbildning erbjuds,  

menar att omgivningen ofta spelar in. Detta eftersom risken ökar om den drabbade har 

bekanta som hanterar sina problem genom att banta, kräkas eller tillbringa åtskilliga timmar 

på gymmet.  

 

- De som utvecklar just ätstörningen ortorexi är personer som har höga krav på sig 

själva som de inte riktigt klarar av att hantera. Fixeringen vid kosten och träning blir 

deras sätt att ta kontrollen över sig själva, säger Karin Pettersson. 

 

Omgivningens attityder kan uppmuntra personen att utveckla sitt ortorektiska beteende. 

Någon kanske säger nedlåtande kommentarer som får personen att känna sig otillräcklig. Det 

kan handla om att personen är lite tjockare än släkt eller vänner. Han eller hon börjar att banta 

eller träna och omgivningen kommer in i bilden igen. Positiva kommentarer som får personen 

att tro att han eller hon har hittat ett bra sätt att bli populärare. 

 

- Någon gång efter att personen fått komplimanger vänder det hela och beteendet 

utvecklas och blir tvångsmässigt, säger Karin Pettersson. 

 

Ortorektikerns tankegångar 

En orsak till att varför en ortorektiker blir fast i sitt beteende kan vara att omgivningen ger 

honom eller henne positiv respons. En annan kan vara att ortorektikern försöker hålla borta 

sina ångestkänslor genom att ta kontroll över sin kost och träning. Så länge ortorektikern gör 

allt ”rätt” känner han eller hon också en tillfredsställelse. 

 

- En ortorektiker blir hög på sin självkontroll och ångesttankar uppstår när personen 

tappar kontrollen. Vid sådana tillfällen bestraffar han eller hon sig själv, säger Karin 

Pettersson. 

 

Självbestraffning förekommer ofta hos ortorektiker, vilket kan bestå av att tvinga sig själv till 

att träna mycket hårdare eller utföra ett mycket längre pass än tidigare eller att inte tillåta sig 

själv att äta. Karin Pettersson menar att en ortorektiker anser sig vara utan värde.  
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En anledning till att en person fastnar i sitt beteende kan vara att personen saknar alternativ att 

hantera sina problem. I vissa fall när personer gått med ett ätstörningsbeteende under en 

längre tid glömmer de bort hur deras känslor var tidigare. 

 

- De fortsätter därför med sin träning även om det känns som ett otillräckligt sätt att 

känna sig värdefull på, säger Karin Pettersson.  

 

Unga är mest utsatta 

De som är mest drabbade av ortorexi och andra ätstörningar är yngre personer, ofta med dåligt 

självförtroende, som har svårt för att stå emot bland annat den utseendefixering som finns i 

dag. Enligt Birgitta Meurling, etnolog som bland annat forskat kring den frågan och i dag är 

lektor på Uppsala universitet, beror detta på att de yngre fortfarande söker sin identitet och är 

mer formbara. Dessutom är det viktigare för dem att smälta in i den övriga umgängeskretsen. 

 

- Hur man ser ut och hur man klär sig har förmodligen en större betydelse när man är 

yngre. Är man till exempel i medelåldern har man inte längre samma behov av att 

passa in, säger Birgitta Meurling.  

 

En annan riskgrupp för ätstörningar kan vara de som har ett stort kontrollbehov. De är ofta 

perfektionister och har höga krav på sig själva. De är beroende av en ständig ordning och reda 

i sitt vardagliga liv och behöver ha kontroll på alla plan,  allt ifrån välstädat hus till att vara 

ambitiösa i skolan eller på arbetet.  

  

Kvinnor har varit mer utsatta att utveckla ätstörningar eftersom de alltid blivit värderade 

utifrån sitt utseende och männen hanterar sina problem på ett annat sätt. 

 

- Män har ett mer utagerande sätt att hantera sina problem, de utvecklar ett aggressivare 

beteende som i vissa fall leder in dem i kriminella banor, säger Karin Pettersson.  

 

För 20 till 30 år sedan var det ovanligt att män utvecklade ätstörningar, men i dag är det 

vanligare. Anorexi och bulimi dominerar fortfarande bland kvinnor, där endast en av tio är 

män. Nutritionisten Petra Lundström, på Karolinska Institutet, menar att en anledning till att 

män nu drabbas oftare kan vara att utseendefixeringen har kommit att innefatta båda könen. 
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- Killar har nu också krav på sig att se bra ut och vara muskulösa. Jag tror att det är lika 

många män som kvinnor som har utvecklat ortorexi. 

 

Forskning visar på att det också kan finnas genetiska orsaker till att man utvecklar 

ätstörningar. Exakt vad som skulle vara annorlunda hos dessa personer finns det inga svar på 

ännu. Karin Pettersson menar att precis som med alkoholmissbruk kan inte alla utveckla en 

ätstörning rent genetiskt.  
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En ätstörning utan diagnos  

Läkare har svårt att ge rätt hjälp för ortorektiker eftersom de saknar synliga symptom 

och fortfarande har inte ortorexi en egen diagnos. Samtidigt söker väldigt få hjälp för 

denna form av ätstörning eftersom de tror att de lever hälsosamt.   

 

Gemensamt för alla med ätstörningar, däribland ortorexi, är att kroppen står i centrum med en 

uttalad utseendefixering kring kroppsformen och att personer med ätstörningar ofta är 

missnöjda med hur de ser ut. Vad de anser vara fel på kroppen och deras sätt att åstadkomma 

förändring är det som skiljer de olika ätstörningarna åt. Anorektiker och bulimiker vill båda 

gå ner i vikt men har olika sätt att göra sig av med energin. Den ena äter mycket små mängder 

medan den andre kräks upp sin mat.  

 

Flera experter anser att ortorexi enbart är en ny form av anorexi, eftersom det finns många 

likheter. Viljan att kontrollera energibalansen finns hos båda grupperna, men ortorektikern 

tränar bort energin i stället för att skära ner på maten som anorektikern gör. Det förekommer 

även anorektiker som tränar väldigt mycket i samma syfte. Likheter finns också i kosten då de 

båda väljer bort vissa livsmedel som är alltför kaloririka.  

  

Ingen diagnos på ortorexi 

I dag kan läkare enbart ställa tre olika diagnoser för ätstörningar, nämligen anorexia nervosa, 

bulimia nervosa och UNS, ätstörning utan närmare specifikation. Personer med ortorexi får 

inte en egen diagnos utan hamnar i kategorin UNS. I denna grupp hamnar också andra 

personer med ätstörningar som inte uppfyller kraven för antingen anorexi eller bulimi. 

Fysiologen och tidigare elitidrottaren Yvonne Lin på Ylab, en av få kliniker som tar emot 

ortorektiker, ser negativt på dagens diagnoskriterier.  

  

- Uppemot 60 procent hamnar under UNS-kategorin. Detta tyder på att kategorier 

och kriterier inte räcker till för att täcka alla varianter av kroppsfixering, vilket jag 

tycker är fel. Mallistan är dåligt utformad eftersom anorektiker eller bulimiker kan 

visa upp fler symptom som gränsar till andra ätstörningar och därför hamnar i 

UNS, säger Yvonne Lin.  
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Svårt att upptäcka ortorexi 

De flesta med ätstörningar söker inte hjälp självmant utan blir ofta upptäckta av sin 

omgivning. För ortorektiker kan det gå långt innan någon i omgivningen märker något, 

eftersom de saknar fysiska symptom som visar på ohälsa. Ortorektiker kan snarare se ut som 

mycket friska personer, eftersom de ofta är vältränade, brunbrända och ger sken av ett friskt 

yttre. Anorektiker kan se mera sjukliga ut, eftersom de kan tappa vikten snabbt och ofta har  

mycket låg fettprocent. Bulimiker är svårare upptäcka, eftersom de i större utsträckning är 

normalviktiga, men till skillnad från ortorektikerna  har de en vattnigare hy och många gånger 

skadad emalj på grund av magsyran som kommer upp vid kräkning. Ortorektikerns brist på 

uppenbara fysiska symptom ser Yvonne Lin som ett stort problem. 

 

- Även läkarna som ska ställa diagnos missar att ortorektiker kan lida av en 

ätstörning, eftersom ortorektikerna äter både mycket och nyttiga livsmedel.  

 

I och med att det är svårt att bedöma utifrån en ortorektikerns kropp, ifall hon eller han lider 

av ortorexi, tycker många experter att kategoriseringsmallen bör göras om med andra 

diagnoskrav. Dessutom bör läkare som ska undersöka personer med ätstörningar fokusera mer 

på de psykiska symptomen i stället för de kroppsliga, menar Yvonne Lin. Ytterligare 

anledning till de ”rätta” symtomen inte syns tydligt är att många mätinstrument på olika 

kliniker inte alltid visar rätt, eftersom personer med en ätstörning kan känna till olika sätt att 

lura dessa instrument. Den vanligaste metoden är att dricka mycket vatten innan man ska mäta 

fettprocenten.  

 

Kunskap hos läkare inom vården för ätstörningar är inte lika i alla delar av landet. Ofta missar 

läkarna att ställa rätt frågor, vilket gör att personer med ortorexi inte får den hjälp de borde ha. 

Dietisten Gisela van der Ster behandlar bland annat personer med ätstörningar i Uppsala och 

menar att de till slut får hjälp även om man inte kan ställa en exakt diagnos.   

 

- Man behöver inte sätta termer på allting, viktigare är att titta på symptomen och 

granska problemet utifrån dessa. På så sätt kan också ortorektiker få hjälp i tid, säger 

Gisela van der Ster.  

 

Att hjälpen för ortorexipatienter är dålig beror inte alltid på hur läkare ser på problemet utan 
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mycket ansvar ligger även hos individen. 

 

- De som söker hjälp berättar oftast inte hela sanningen om hur de egentligen mår. Hade 

de till exempel berättat att de får djup ångest över att inte träna skulle läkaren lättare 

kunna ställa rätt diagnos, menar Gisela van der Ster.  

 

Orsaken till att de inte berättar hela sanningen är att de med ortorexi inte uppfattar sig själva 

som sjuka. De kopplar inte sina kroppsliga symptom som trötthet och huvudvärk till att de 

äter för lite kolhydrater eller tränar för hårt. Väldigt få personer söker därför hjälp för just 

ortorexi, vilket gör att mörkertalet kan vara väldigt stort.  
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”Jag höll på att dö inombords” 

 

 

I dag kan Maria Paulsson glädja sig åt mat. Foto: Lars Paulsson 

 

Under gymnasiet utvecklade Maria Paulsson ortorexi. Hon tänkte på mat större delen 

av dygnet, åt knappt några kolhydrater och tränade dagligen i ur och skur. Marias 

maniska beteende drev bort hennes vänner och drev henne själv sakta men säkert mot 

vansinne. 

 

Klockan är tio på morgonen och vi befinner oss i en kaffebar på Hornsgatan i Stockholm. 

Maria Paulssson sitter och smuttar på sin espresso när vi får syn på henne. I bakgrunden hörs 

lugna gitarrtoner från countrymusik. Det är mycket rörelse på kaféet med folk som strömmar 

in och ut. Maria ser dock avslappnad och harmonisk ut, men börjar berätta om tiden då allt var 

annorlunda.  
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Vi förflyttar oss ett antal år tillbaka i tiden. Det är en tidig vintermorgon. Det är mörkt och 

kallt. Snön faller ner från himlen och ett vitt täcke av dimma gömmer de snötäckta träden i 

Hagaparken. En ung kvinna skymtas ute i spåret. Ansiktet är sammanbitet, armarna pendlar 

fram och tillbaka och benen trummar på med rejäla kliv. Trots att hon bara promenerar rör 

hon sig i ett så högt tempo att en del löpare skulle ha svårt att hänga med. Men i dag är hon 

ensam, nästan i alla fall. De allra flesta har stannat hemma på grund av väderförhållandet, 

men inte Maria. Hennes klasskamrater ligger fortfarande och sover, men för Maria är detta 

inget alternativ. Hon har inget val. Hon måste ut. 

 

- Då var jag en person som jag egentligen inte ville vara och det kändes som om jag höll 

på att dö inombords på grund av mitt maniska beteende. 

 

Maria är uppväxt i en familj där mat alltid legat i fokus. Hennes mamma är matskribent och 

hennes pappa är matfotograf. Då maten alltid varit ett omdiskuterat ämne i hennes hem, blev 

Maria mer påverkad än vad hon kunde ana. Hennes fixering vid mat började redan vid elva 

års ålder och utvecklades sedan till en ätstörning. När Maria var 13 år började hon bry sig mer 

och mer om hur hon såg ut i spegeln. Hon var inte överviktig, men hade ganska lätt för att gå 

upp i vikt och började därför att avstå från vissa livsmedel. Vid några tillfällen valde hon att 

helt låta bli ifrån att äta eller att kräkas upp maten, men detta blev påfrestande för henne i 

längden.   

 

- Så länge jag hade ett perfekt yttre kunde ingen hacka på mig som person. ”Titta på 

mig vad bra jag mår, jag tränar och äter bra”, säger Maria.  

 

Det var först under gymnasiet då Maria utvecklade sitt ortorektiska beteende som hon kände 

att hon hade kontroll över sitt energiintag. Hela dagarna gick åt till att tänka på kost och 

träning. Maria åt endast sådan mat som uppfyllde hennes krav på en stor andel proteiner och 

en liten andel kolhydrater och fett. Kosten blev väldigt ensidigt eftersom hon ofta åt äggvitor, 

kyckling och grönsaker.  

 

Maria tränade också två gånger dagligen. Det första passet var en morgonpromenad i högt 

tempo oavsett väder och vind. Efter skolan hade hon dagens andra pass som var gymträning. 

Träningen var ett måste eftersom hon såg den som ett sätt att göra sig av med de kalorier hon 

fick i sig under en dag.  



16 
 

 

- Det var en ekvation hela tiden. Den energi som jag fick in i kroppen via mat skulle jag 

med träning direkt göra mig av med, säger Maria.  

 

Ständigt trött  

Marias totala fixering vid kost och träning ledde till att hon började må allt sämre både fysiskt 

och psykiskt. Hon var ständigt trött i kroppen och hade svårt att ta sig upp på morgnarna. 

Detta berodde på att Maria åt alldeles för lite kalorier vilket gjorde att hon fick energibrist. 

Dessutom tillät hon inte sin kropp att vila och återhämta sig från sina dagliga träningspassen.  

 

- Min kropp fick aldrig varva ner och befann sig därmed i ett ständigt flykttillstånd med 

mycket höga nivåer av stress, säger Maria. 

 

Under denna period var Maria ofta ledsen, irriterad, känslig och kunde ta små motgångar som 

något extremt allvarligt. Hon blev också mer och mer deprimerad, vilket berodde på hennes 

kolhydratfattiga kost. Kolhydrater är viktigt för att hormonerna som till exempel serotoninet i 

kroppen ska sjunka till för låga halter. Äter man för lite kolhydrater produceras inget 

serotonin, vilket gör att man blir deprimerad. Maria hade dock vissa stunder som hon mådde 

bra och det var efter varje avslutat träningspass. 

 

- Efter träningen kunde jag andas ut. Jag hade blivit av med något som inte skulle vara i 

min kropp, det vill säga den mat som jag ätit. Jag kunde må bra och vara nöjd för 

stunden, säger Maria.  

 

Varningssignaler 

Trots Marias ihärdiga träning nådde hon inte de resultat som hon eftersträvade. Maria ville bli 

smalare, men hon märkte aldrig någon skillnad. De ouppnådda resultaten blev inte en 

varningsklocka för Maria utan enbart en frustration som gjorde att hon tränade ännu hårdare.  

 

- Det är svårt att erkänna för sig själv att man har en ätstörning. Nu i efterhand förstår 

jag att om man tränar så mycket under en lång tid utan att det händer något är det ett 

allvarligt tecken på att något är fel, säger Maria. 

 

Innerst inne i Maria pågick en kamp mot att bryta sina förbud. Hon ville egentligen äta 
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onyttigt ibland, men blev hög på sin självkontroll när hon avstod. Samtidigt innebar det 

motstridiga känslor när hon inte klarade av att stå emot sin vilja. 

  

- Ibland blev frestelsen för stor och när jag väl börjat äta blev det ofta alldeles för 

mycket, vilket jag fick ångest över efteråt, säger Maria.  

 

En nära vän till Maria lade märke till hennes annorlunda matbeteende som hon inte verkade 

må bra av. Även Marias föräldrar förstod att något var fel. Trots att hon under gymnasiet 

flyttade Maria hemifrån till en egen lägenhet, men blev ofta bjuden på middag hos 

föräldrarna. De var oroade över Marias kost och försökte få henne att äta mer kolhydrater men 

utan framgång.  

 

- Mina föräldrar kunde tvinga mig att äta pasta, men då började jag bara gråta, säger 

Maria. 

 

Insikten och vägen till hjälp 

Maria började inse att hennes förhållande till mat inte var normalt och att hon hade tappat 

kontrollen över sitt beteende. När hon var 19 år sökte hon hjälp för första gången och fick tid 

hos en offentlig ätstörningsklinik efter tre månader. Maria fick träffa en läkare som efter cirka 

10 minuter konstaterade att hon inte var sjuk eftersom hon var normalviktig och inte kräktes.  

 

- Jag blev förbannad och tyckte det var väldigt oansvarigt att bara skicka hem mig utan 

att ta reda på vilken psykisk kondition jag befann mig i. Jag höll ju på att dö 

inombords på grund av mitt maniska beteende, säger Maria.  

 

Maria gav inte upp hoppet att få hjälp och fick tips av en vän till familjen att vända sig till 

Ylab i Stockholm. Ylab är en privat klinik specialiserad på personer som lider av ätstörningar 

och tränar överdrivet mycket. För Maria kändes det befriande att hjälpen faktiskt fanns och att 

få veta att hon inte var ensam med sitt tvångsmässiga beteende. 

 

- Det kändes skönt att någon tog mig på allvar och kunde sätta fingret på det jag led av. 

Jag var inte knäpp, många andra har liknande problem, säger Maria. 
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Maria påbörjade en behandling som kostade cirka 3 000 kronor per månad. En kostnad som 

hennes föräldrar stod för. Under behandlingens gång fick Maria gå i terapi både individuellt 

och i grupp. Hon fick en ny träningsplan och var tvungen att lägga om sin kost. Maria fick 

enklare lektioner i fysiologi som tog död på många myter hon hade skapat i sitt huvud utifrån 

olika tips och råd från olika tidningar. Tipsen kunde ena dagen handla om att man skulle 

undvika att äta vissa frukter eftersom de innehåller mycket socker och en annan dag att man 

skulle undvika äta kött. Maria började inse att hon levt på ett sätt som varit farligt för hälsan. 

 

- Jag blev arg och tyckte synd om mig själv för att jag hade varit så korkad, säger Maria.  

 

Insikten som Maria fick när hon bearbetade sina tankar och känslor gjorde henne väldigt 

deprimerad. Hon började därför ta antidepressiv medicin. Medicineringen gjorde att hon 

snabbt började känna sig gladare och friskare. 

 

- Jag kände mig nyfrälst och tänkte att ortorexin var helt ute ur mitt liv, men jag kände 

att jag ganska enkelt kunde falla tillbaka till mitt gamla beteende, säger Maria.   

 

Återfall 

Efter sex månader kände sig Maria frisk. Hon fortsatte sin medicinering, men valde att avsluta 

sin behandling på Ylab. I efterhand inser hon att detta var lite för tidigt eftersom hon fick 

återfall ett år efteråt när hon blev erbjuden gratis medlemskap på SATS via sitt arbete. Maria 

började träna igen och det gamla beteendet smög sig fram med tankar kring kost och träning 

stod högst upp på agendan.  

 

- Jag är som en nykter alkoholist och kan inte ha ett gymkort. Jag har det beteendet i 

mig att jag vill gå och träna varje dag. Jag utmanar inte det ödet igen, säger Maria.  

 

Maria håller sig fortfarande fysiskt aktiv men väljer i dag andra formen av motion som inte 

stressar upp henne. Hon tar längre promenader med sin hund om det är bra väder ute, rider en 

gång i veckan och går på chakra yoga. Hennes  inställning till mat har också förändrats. I dag 

kan hon njuta av maten och ser måltiden som något socialt. Dock väljer hon till exempel 

fullkornsalternativ om det finns. Men hon tycker inte att det är farligt att ta en pizza någon 

gång ibland.  
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-  Jag förbjuder mig inte längre någon mat. Därför kan jag unna mig lite gott då och då 

utan att känna ångest över det. Är jag sugen på godis så köper jag det. 

 

 

 

Faktaruta: 

Namn: Maria Paulsson 

Ålder: 25 år 

Familj: Mamma, pappa, syskon 

hund. 

Sysselsättning: copywriter, egenföretagare 

Aktuellt: En bok om mat “ Köksvägen till en flickas hjärta“ 

Bor: Södermalm 

Marias tips: 

 Våga lyssna på kroppen, till exempel träna inte om du känner dig trött. 

 Unna dig något gott om du verkligen känner dig sugen. 

 Stanna upp och tänk efter vad problemet är egentligen. 

 Sätt saker och ting i perspektiv. Träning ska inte vara prioritering ett.  

 Våga prata om problem och sök hjälp i tid.  
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En kropp i kaos 

Svårt att få barn. Humörsvängningar. Problem med knän och leder. Dåligt 

immunförsvar. Ortorektikerns hårda disciplin kring träning och kost leder till många 

negativa konsekvenser. På lång sikt innebär det en fara för livet. 

 Att vara ute och jogga och äta fisk som innehåller omega 3 gör oss intelligentare. Att 

styrketräna håller våra leder och muskler i trim. Måttlig vardagsmotion och nyttig kost ökar 

välbefinnandet med mera ork, livsglädje samt längre och friskare liv. Men för personer med 

ortorexi blir det tvärtom. Deras livsstil är snarare ohälsosam och farligt för kroppen på flera 

olika sätt.  

 Näringsbrist 

Ortorektiker äter ofta mycket näringsfattig mat med för lite kolhydrater och fett, vilket gör att 

de förr eller senare får näringsbrist. När kroppen inte får i sig tillräckligt av dessa ämnen, 

måste den hitta andra vägar att få energi. Kroppen kan bryta ner fettväver till fria fettsyror 

som i sin tur kan användas för att tillverka energi, men också muskelmassa kan omvandlas till 

energi.  

Muskler är uppbyggda av proteiner som kroppen kontinuerligt bryter ned och bygger upp för 

att bland annat använda som energikälla Det är när nedbrytningen över tid överväger 

uppbyggnaden som det får negativa konsekvenser. Då många ortorektiker tränar väldigt 

mycket kommer de nedbrytande processerna att öka, eftersom musklerna aldrig ges möjlighet 

att byggas upp igen med tillräcklig återhämtning i form av kost och vila, menar fysiologen 

och nutritionisten Petra Lundström på Karolinska Institutet.  

Näringsbrist blir en belastning för hela kroppen, även för de inre organen som drabbas av 

nedbrytning. Hjärtat kan bli mindre och i värsta fall kan man få hjärtsvikt. Näringsbrist kan 

exempelvis också leda till ständiga förkylningar, problem med mag- och tarmkanal samt att 

huden och håret får sämre kvalitet.  

  

Hormonrubbningar 

En näringsfattig kost kan också orsaka andra problem. För kvinnor kan menstruationen bli 

oregelbunden eller helt upphöra om deras kroppsfett understiger 17 procent. Ägglossningen 
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kan då utebli vilket gör det svårt för dem att bli med barn. Män med ortorexi får också en 

minskad fertilitet eftersom de får låga halter av det manliga könshormonet testosteron, vilket 

gör att de producerar mindre mängd sperma. 

  

En oregelbunden mens kan vara ett första tecken på hormonnivåerna i kroppen har blivit 

rubbade. Forskning visar på att kvinnor med ortorexi också ofta får mycket låga halter av 

könshormonet östrogen vilket gör dem mer känsliga för smärta, deprimerade samt att deras 

skelett kan bli skörare och leda till benskörhet. Männen i sin tur får ofta låga 

testosteronnivåer, vilket på sikt även påverkar deras skelett. Normalt omvandlar män en del av 

testosteronet till östrogen, men när det inte finns tillräckligt med testosteron sker inte denna 

omvandling.  

 

Dåligt humör 

Många ortorektiker får problem med humöret och är ofta nedstämda, deprimerade eller 

lättirriterade. Enligt fysiologen Yvonne Lin, på Ylab, beror detta på deras kolhydratfattiga 

kost.  Kolhydrater behövs för att hormoner som till exempel serotonin i kroppen ska hålla sig 

på en lagom nivå. Serotonin är ett hormon som reglerar känslor, tankar, sömn, aptit och 

sexlust. Ett lågt näringsintag under en längre tid medför att nivåer av serotonin och även andra 

substanser ändras. Det påverkar bland annat hjärnans funktioner och kan leda till nedstämdhet 

och till sist depression.  

  

Kroniska skador 

Enligt Yvonne Lin är det inte ovanligt att ortorektiker tränar 20 till 30 timmar per vecka. 

Deras hårda träningsschema och bristen på återhämtning innebär att de ofta får olika typer av 

förslitningsskador som till exempel problem med knäna samt inflammationer i ben och 

muskler. Eftersom ortorektiker är så envisa med sin träning och inte vilar trots att de har ont 

leder problemen ofta till kroniska besvär. 
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Ortorektiker drabbas ofta av förkylningar och andra infektioner eftersom de har ett nedsatt 

immunförsvar. Immunförsvaret är beroende av kolhydrater för att fungera optimalt. Om 

kosten innehåller för lite kolhydrater leder det till bland annat försämrad kapacitet hos 

immunförsvaret.  Det tar också längre tid för dem att bli friska igen. Petra Lundström menar 

att detta beror på stressen. Ett lågt energiintag i sig är en mycket stark stressor vilket ökar 

nivåerna av kortisol. På sikt påverkar höga nivåer av kortisol en mängd olika funktioner, 

däribland immunförsvaret. Det låga och ensidiga energiintaget är definitivt en av orsakerna 

till detta. 

 

Dödlighet 

Hur många som dör av ortorexi vet man inte, men generellt dör cirka en procent av alla 

personer på grund av sin ätstörning. Ortorexi är minst lika farligt för hälsan som anorexi, 

eftersom personer med ortorexi riskerar att bli svårt sjuka på grund av näringsbrist. På sikt 

kan det i svåra fall leda till hjärtsvikt, vilket ökar risken för dödlighet, menar Petra 

Lundström. Deras försämrade immunförsvar innebär också att ortorektiker har svårare att bli 

friska från allvarligare och enklare sjukdomar som förkylningar som på sikt bryter ned 

immunförsvaret ännu mer. Dessutom kan personer med ortorexi bli så deprimerade att de 

begår självmord.  
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Ätstörningskliniker erbjuder hjälp i hela landet 

 

Totalt finns 43 kliniker runt om i landet som behandlar ortorexi och andra ätstörningar. Hjälp 

går att söka direkt utan remiss från läkare. Om man bedöms behöva vård för sin ätstörning så 

gäller givetvis landstingets normala patientavgifter för det län man bor i. För dem som är 

under 19 år är vården gratis, och de övriga behöver aldrig betala mer än 900 kronor eftersom 

högkostnadsskyddet gäller.  

 

Specialiserad klinik 

 Det finns även en privat klinik vid namn Ylab i Stockholm som erbjuder hjälp för just 

ortorexi. Dock får man stå för kostnaden själv som ligger på cirka 3 000-5 000 kronor per 

månad.  

 

Hjälp på annat håll 

Man kan få hjälp med sin ätstörning även hos privata dietister, psykologer, 

ungdomsmottagningar, skolsköterskor och olika jour som är tillgängliga dygnet runt.  

 

Typer av behandlingar 

Det finns olika typer av behandlingar beroende på vilka symptom personen har. På 

behandlingscentrum kan hjälpen bland annat innebära terapi, kostråd samt läkemedel för att 

dämpa ångest, depression och tvångstankar.  

 

Kliniker du kan ta kontakt med  

Stockholms centrum för ätstörningar 

08 - 672 25 00 (för dig som bor i Stockholm) 

 

Ylab, specialiserad centrum för ortorexi 

08- 34 27 00 

 

Internethemsidor 

www.atstorning.se 

Här kan du hitta de 43 klinikerna och ta kontakt med den som ligger närmast dig. 

 

Jour 

Anorexiajouren 

Tjejjouren 

 

http://www.atstorning.se/
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Baksidan till utsidan 

När jag hörde talas om ortorexi för första gången tyckte jag att denna ätstörning stämde in 

oroväckande väl på mig. Jag tränar dagligen och äter mycket frukt och grönt. Jag har också 

höga krav på mig själv och bryr mig om hur min kropp ser ut. Ett test på internet, där man 

besvarar på ett antal frågor, bekräftade mina farhågor att jag ligger i farozonen att utveckla 

ortorexi. Jag är dock inte så orolig, eftersom träning och kost är inte längre det viktigaste i 

mitt liv.  

Annorlunda var det förra vintern när jag hade min ortorektiska peak. Jag kunde då träna två 

timmars intensiv skidåkning innan frukost, samtidigt som hade jag börjat äta mindre 

kolhydrater och rött kött. På tallriken kunde jag istället ha fullkornsris, kyckling och ett berg 

av grönsaker. Min tanke med maten var att vara hälsosam. Men tillsammans med träningen 

blev resultatet i stället trötthet och huvudvärk. Detta berodde förmodligen på näringsbrist och 

hade jag fortsatt så här skulle jag ha gått in i väggen. Som tur var insåg faran och valde att 

trappa ner på träningen och inte vara lika strikt med maten.  

Jag tränar fortfarande på gym och där ser jag många som verkar vara alltför fixerade vid 

träning och utseende. En del killar har på sig tighta linnen och kollar sig i spegeln med jämna 

mellanrum samtidigt som de pumpar med vikter i händerna. Och vissa tar i väldigt hårt. De 

stönar och grimaserar sitt blodsprängda ansikte så man blir lite rädd att deras muskler ska 

brista. Tjejerna är lite försiktigare, men de tar igen det genom att vara mer strikta med kosten. 

Varför lägger man så mycket energi och tid på sitt utseendet? Handlar det endast om den 

biologiska och primitiva jakten att attrahera med motsatta könet? Jag tror att det ligger något 

djupare i det. Vi lever i ett samhälle som ställer höga krav. För att känna sig nöjd upplever 

många att de måste se bra ut och vara vältränade samtidigt som de måste vara bra i skolan 

eller på arbetet.  

En stor bov i dramat att ytlighet har blivit så viktigt beror på att medier befäster detta och 

tjänar stora pengar på vår osäkerhet kring utseende. Till exempel säljer kvällstidningar många 

fler exemplar när de rapporterar om nya bantningsknep. Det hade varit intressant att göra ett 

vetenskapligt expriment och sätta munkavel på medierna under fem år och se vad som händer. 

Jag tror att folkhälsan skulle förbättras. Vi skulle slippa se bilder på alla dessa smala och 
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vältränade människor och slippa få komplex över vårt eget utseende. Vi skulle slippa läsa om 

alla nya bantningssätt och dåliga träningsråd som ska göra oss lyckliga men som istället 

förvärrar situationen. De som lider eller ligger till gränsen att utveckla en ätstörning kommer 

inte få några nya dumma idéer. 

Även på gymmet kan man ledas in i felaktiga tankebanor. Enligt Yvonne Lin lider en 

tredjedel av alla personliga tränare och instruktörer av ortorexi och en enkätundersökning 

visar på att även de som tränar på gym har liknande ätstörningsproblematik. Det farliga blir 

att dessa personer med ortorexi fungerar som våra idoler. De har ofta snygga och smala 

kroppar och tränar dag ut och dag in. Många vill efterlikna dem och kopierar deras 

träningsschema eller ber om kostråd. Det kommer ju sluta med att alla får ätstörningar.    

Många tror att de kommer att må bättre inombords och bli lyckliga om de får en sund och 

vältränad kropp, men effekten kan alltså bli den motsatta. De borde skippa gymträningen och  

istället vårda sitt inre. Ett gott gediget självförtroende och självkänslaska inte byggas på 

väldefinerade magmuskler. Det ska komma inifrån. Vad är det för mening att försöka uppfylla 

alla nästintill omöjliga krav om du ändå bara mår dåligt av det. Vill du äta en kanelbulle, så 

gör det. Sänkt dina höga krav lite då och då och se vad som händer. Jorden går inte under.    
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Arbetsrapport 

Ämnesval 

Vårt intresse för att skriva om ortorexi väcktes i samband med att vi själva är intresserade av 

träning och kost. Därför blev det naturligt att vi ville veta mer om det fenomenet, vad det 

innebar, hur det utvecklas och hur man lyckas vara hälsosam utan att gå till överdrift.  

Ortorexi är relativt okänt begrepp för de flesta svenskar. Därför blir detta ämne extra 

intressant då vi kan därmed belysa problemet. Dessutom kändes det väldigt aktuellt med att 

skriva om ortorexi med tanke på den senaste tidens hälsotrend. Tänk om hälsotrenden får 

motsatt effekt och gör folk sjuka och ohälsosamma av för mycket träning och ”nyttig” mat? 

 

Syfte och publicering 

Vårt syfte med detta arbete är att ge läsaren djupare inblick i ämnet. Förhoppningsvis ska vi 

kunna hjälpa de som ligger i farozonen att utveckla detta beteende eller de som redan har 

hamnat där. Dessutom vill vi att föräldrar, vänner eller andra i personens omgivning lättare 

ska kunna tyda signalerna om någon anhörig skulle utveckla ett sådant beteende.   

Artikelserien är tänkt att publiceras i en hälsotidning med fokus på kost och träning, 

alternativt i en vanlig dagstidning. Vi har ingen speciell målgrupp eftersom ortorexi 

förekommer i alla åldersgrupper. Läsaren ska inte behöva ha några förkunskaper. 

 

Ansvarsfördelning 

I början när vi lade upp en plan för genomförande av detta projekt, bestämde vi oss för att ha 

lika delat ansvar. Vi började med att samla böcker och artiklar om ortorexi och ätstörningar i 

allmänhet och delade sedan upp litteraturen sinsemellan. Under de första veckorna träffades vi 

och gick igenom de intressanta fakta vi fått tag på. Vid genomförande av intevjuer var båda 

närvarande, men vi hade olika ansvarsuppgifter; ena lade mer fokus på att föra anteckningar 

medan den andre var aktiv i att ställa följdfrågor under intervjuns gång. De flesta texter är 

skrivna av båda två men vi valde skriva en text var helt självständigt som vi själva hade 

ansvar för; En kropp i kaos (Kuljeet Kaur) och Baksidan till utsidan ( Kristoffer Wändell).  
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Research 

Till en början var vi inte så insatta i detta ämne.  Det enda vi visste var att vårt ämne hade 

med kost och träning att göra. För djupare kunskap om fenomenet började vi att googla och se 

vad som kunde hittas. Vi fick tag på ett par sidor som hader skrivit lite grann om ämnet. Dock 

var den informationen inte tillräcklig. Men vi fick några tips och ideér som vi kunde göra en 

vidare sökning på. 

Vi fick tag på ett antal böcker, de flesta handlade om ätstörningar i allmänhet, men de visades 

sig vara ändå relevanta för vårt ämne. V i beställde även böcker från USA som handlade just 

om ortorexi. I de fann vi ganska mycket information som vi kunde använda oss av i vårt syfte.   

Det fanns inte så mycket tidigare forskning kring ämnet, men vi hittade ändå ett par artiklar 

som kändes informationsrika och gav oss en hel del.  

Research kring ämnet och hitta lämpliga personer för intervjuer började med att vi kontaktade 

Stockholms centrum för ätstörningar. Personen som vi kom i kontakt med kunde tyvärr inte 

hjälpa oss mycket men han hänvisade oss vidare till Ylab, ett privat företag som behandlar 

personer med ortorexi eller andra ätstörningar där mycket eller överdriven träning 

förekommer. På plats fick vi tag på fysiologen och tidigare elitidrottaren Yvonne Lin som nu 

är vd för Ylab. Hon gav oss väldigt matnyttig information och hjälpte oss även med att hitta 

en person till vårt personporträtt.  

Övriga intervjupersoner valdes ut och kontaktades utifrån de vinklingar vi hade tänkt att ha i 

vår artikelserie. Vi försökte eftersträva två kontaktpersoner inom varje område, för att få två 

oberoende perspektiv som belyste problemet. Dessa personer var fysiologer, psykologer, 

etnologer etc.  

Under intervjuernas gång valde vi båda att spela in och göra stödanteckningar. De flesta 

intervjupersoner möte vi upp öga mot öga förutom vid ett tillfälle då intervjun genomfördes 

på telefon eftersom personen i fråga inte kunde träffa oss.  

Petra  Axlund intervjuade vi per mejl eftersom hon bor i USA. Vi valde att ta med henne som 

vår kontaktperson eftersom vi hade idén om att undersöka hur stort fenomenet ortorexi var i 

USA. Dock blev det ingen vidare research på det eftersom hon inte kunde hjälpa oss med det 

på grund av tidsbrist.   
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Vinkling, form och gestaltning  

Vår artikelserie innefattar 7 olika artiklar med olika vinklingar. Detta för att vi hade avsikt att 

behandla de olika aspekterna inom ämnet. Vi hade från början en tanke  som vi kom fram till i 

samråd med vår handledare att ha några utgångspunkter som skulle vara den röda tråden i hela 

arbetet.  

Vår första artikel är en nyhetsartikel som är baserad på en enkätudersökning vi genomförde på 

olika gym i stockholm: KTH-hallen, World Class och Sats. Vi delade ut enkäter på gymmet 

tills vi hade fått svar från 100 personer. Svaren på frågorna med ångest vid utebliven träning 

och hur ofta de åt hälsosamt tyckte vi kändes värt att belysa. Vi valde också att låta experter ta 

del av enkäten för att ge den mer tyngd. Gisela van der Ster belyste då att även 

kostplaneringen var intressant. 

Vår resonerande text har vi gjort om i 3 omgångar. Första texten som vi skrev, var alldeles för 

lång och hade likheter med vissa andra texter i vår artikelserier. Efter handledaresamtal med 

Cecilia Aare kom vi då överens om att vi skulle göra om texten och sammanknyta den med 2 

andra  texter vi hade från början då de hade nästan samma vinkel som vår resonerande text. 

Efter en hel del justeringar hade vi sammanslagit 3 texter ihop till en nuvarande resonerande 

text där tanken varit att belysa olika experters åsikter kring ämnet ortorexi och grundläggande 

information om i ämnet i sig. I den här artikeln har vi alltså försökt fokusera på den 

pyskologiska biten, hur en ortorektiker tänker, och hur denna typ av ätstörning uppkommer.  

Då vi belyste det psykologiska aspekten har vi valt att skriva en text med fysiologisk 

inriktning, där vi belyser de negativa konsekvenserna på kroppen vid ortorexi. Vi tänkte ha en 

ingående text där vi förklarade processerna på cellnivå, men efter vidare funderingar tyckte vi 

att det var onödigt. Det skulle inte vara relevant för vår läsare, utan viktigare att läsarna fick 

en inblick och förstå att ortorexi är farligt och på vilket sätt på en mer grund nivå.  

Vi valde också att ha en artikel som tog upp skönhetsidealet genom tiderna, eftersom 

ätstörningar till en viss del är kopplat till våra föreställningar kring hur kroppen ska se ut. 

Under examinationen fick dock texten om skönhetsidealet utgå, eftersom det föll lite utanför 

ramen för vårt arbete. Det fanns inte så stark koppling. Lite tankegångar kring hur medier 

påverkar oss och skönhetsidealet finns dock i vår krönika.  
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Vår vinkel i personporträttet var att belysa hur problematiskt det var för Maria Paulsson under 

tiden som ortorektiker, hur svårt det är att upptäcka problemet och att komma ur det. Men ett 

visst fokus låg också så klart på att hon nu är frisk. Vi tänkte från början intervjua någon som 

var under behandling, men förstod att detta var i princip omöjligt, eftersom ortorektiker 

ogärna vill eller kan berätta om sitt problem förrän de har kommit ut ur det tänket och ser det 

med ”nya ögon”.    

Till krönikan hade vi tänkt att en av oss skulle genomgå olika tester för ortorexi, eftersom vi 

tyckte att det skulle vara intressant att se hur bedömningar för vad ortorexi är anses utifrån 

den mallen som är konstrurerad. Det var dock ingen klinik som ville ställa upp på att testa en 

”frisk person”. På Ylab skulle det kosta cirka 1 000 kronor. Vi valde istället att låta Kristoffer 

Wändell använda sina egna erfarenheter och tankar kring träning och kost, eftersom han förra 

vintern tränade väldigt mycket.  

Etiska problem 

Till personporträttet kände vi oss lite osäkra kring etiken då Maria Paulsson berättade att 

hennes halvsystrar också har haft problem med ätstörningar. Vi ville inte ”hänga ut dem” utan 

de godkänt det eftersom artikeln handlade om Marias problem och inte deras. De har till 

exempel kanske inte samma distans till ätstörningar som Maria.  

En annan problematik var när Maria berättade om de egentliga orsakerna till att hon 

utvecklade ortorexi. När vi frågade henne mer om det så ville hon inte svara utan slingrade sig 

ur. Vi ville inte pressa henne till att svara, men det hade varit bra för artikeln om vi kunde  ha 

fått mer information kring detta. 

I övrigt hade vi inte några etiska problem. Vi har valt att låta alla intervjupersoner att få 

chansen att godkänna sina citat. Vi har också låtit Maria Paulsson få ta del av hela 

personporträttet då det handlade just om henne var viktigt att hon tyckte att det återspeglade 

henne på ett rättvist sätt. En av våra enkätdeltagare (Johanna Andersson) i artikeln ” Stört 

ätbeteende hos många gymmare” har fått fingerat namn då hon inte ville ha sitt riktiga namn 

med.  
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Bilaga 1. 

 

Enkät om ”Kost och träningsvanor” 

 

Ålder ………… 

 

Kön  Man  Kvinna 

 

1. Hur många gånger tränar du i veckan? 

0-4 ggr 4-8 ggr 8 ggr eller mer 

 

2. Hur många timmar i veckan? 

0-7 tim 8-14 tim  14 tim eller mer 

 

3. Vad motiverar dig att träna? 

Utseende, t ex. gå ner i vikt etc.   

Må bra och hälsosam livsstil   

Prestera bättre  

Annat (Skriv gärna  

vad)……………………………………………………………..……. 

 

4. Hur mår du om du hoppar över din träning? 

Påverkar mycket , mår dåligt/får ångestkänslor 

Påverkar lite, men jag kan träna imorgon istället 

Påverkar inte mycket alls  
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5. Hur ser dina kostplanering ut?  

Jag gör en veckoplanering 

Jag planerar en eller fler dagar i förväg  

Jag planerar inga måltider alls 

 

6. Äter du hälsosamt? 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

 


