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Abstract 
 

Title: “The shameful disease of women” – a qualitative study about how males in mass 

media express their experiences and thoughts about their eating disorder” 

 

This qualitative study aimed to illustrate how men, that had or have had an eating 

disorder, expressed their experiences and thoughts about their eating disorders (ED’s), 

how they got sick, the treatment of their ED’s, and the recovery from the ED’s, in mass 

media. Method: A qualitative content analysis of mass media products in swedish. 

Results: The men in the study got an ED due to wanting control, relieve anxiety and/or 

being affected by ideals. The men felt loneliness and alienation in their ED and in the 

treatment of ED’s, because ED’s were considered a disease of women. Some men felt 

better and a sense of freedom after the recovery. Conclusion: Men with ED are an 

excluded group and they need more room in the society and within the treatment of 

ED’s.  

 

Key words: men, eating disorders, alienation 
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Sammanfattning 
 

Denna kvalitativa studie avsåg att undersöka hur män, som hade eller hade haft 

ätstörningar, i massmedia uttryckte sina upplevelser och tankar om sina ätstörningar, om 

insjuknandet, om ätstörningsvården och bemötandet inom den, samt om sitt 

tillfrisknande. Metod: En kvalitativ innehållsanalys av utvalda massmedieprodukter på 

svenska. Resultat: Anledningar till att männen fick en ätstörning berodde på att vilja ha 

kontroll, lindra ångest och/eller påverkades av kroppsideal. Männen kände en ensamhet 

och ett utanförskap i sin ätstörning och i vården för ätstörningar, för att ätstörningar 

ansågs vara en kvinnosjukdom. Gällande männens tillfrisknande så mådde vissa bättre, 

men hade en bit kvar att gå. Slutsats: Män med ätstörningar är en exkluderad grupp 

som måste få mer plats i samhället och ätstörningsvården. 

 

Nyckelord: män, ätstörningar, utanförskap 
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1. Inledning 
För oss författare så började det med det genuina intresset för ätstörningar. 

Nyfikenheten väcktes först kring huruvida män och kvinnor behandlas olika inom 

vården för ätstörningar, eftersom ätstörningar i allmänhet förknippas med kvinnor. 

Denna idé var något som slutade i viljan att undersöka enbart män med ätstörningar, 

eftersom det är en grupp som vi författare ansåg hamna i skymundan och därmed ville 

granska närmare. Frågor väcktes kring hur män upplever sin ätstörning, vad som får 

män med ätstörningar att insjukna i sin sjukdom, hur bemötandet är gentemot männen 

som sökte hjälp för sin ätstörning, samt hur de tillfrisknat. Vi författare funderade även 

på ifall om män tas på allvar i sin ätstörning.  

Vi författare hade därtill hört talas om medicinsk genusbias, som innebär att fel 

inom vården uppstår på grund av föreställningar om manligt och kvinnligt (Smirthwaite, 

Tengelin och Borrman, 2014). Själva ordet bias betyder ungefär partiskhet, skevhet eller 

snedvridning. I sammanhang beträffande forskning och vetenskap så menas bias med 

fel i forskningsresultat, på grund av att det skett något systematiskt fel i 

forskningsprocessen (Smirthwaite et al., 2014). När ett sådant fel i forskningsprocessen 

handlar om kön eller genus, exempelvis att undersökningspersonerna enbart bestod av 

kvinnor men att resultaten generaliseras att gälla även män, så talar man om genusbias 

(ibid.). Tre varianter finns av genusbias. Den första varianten är att skapa eller överdriva 

skillnader könen emellan, där besvär hos kvinnor och män tolkas olika utifrån 

stereotypa föreställningar gällande kön. Utifrån sådana föreställningar tillskrivs könen 

olika behov och egenskaper (Smirthwaite et al., 2014). En annan form av genusbias är 

att bortse från skillnader mellan könen, medan den tredje biasformen är att individen 

görs könstypisk, det vill säga att utan att reflektera förutsätta hur män och kvinnor ”är” 

(ibid.). 

Utifrån vår nyfikenhet om män med ätstörningar och vår vetskap om genusbias, så 

började vår forskningsprocess. För att komma åt mäns upplevelser och tankar kring sina 

ätstörningar, så valde vi att undersöka tidningsartiklar eller reportage, där män som hade 

eller hade haft ätstörningar fick uttrycka sig. Vi valde därefter att göra en kvalitativ 

innehållsanalys och knöt an vårt studieresultat med Erving Goffmans (2014) teori om 

stigma. Att ha ett stigma innebär att ha en mindre önskvärd (enligt Goffman 

misskrediterande) egenskap som anses avvika från normen och skilja sig från andra 

inom samma kategori. Och i relation till ”de normala” i kategorin, så stämplas personen 

med ett stigma och blir utstött. Ett stigma kan vara en fysisk egenskap (kroppslig 
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missbildning), ett visst beteende (karaktärsfläck) eller att man tillhör en viss grupp 

(stambetingat stigma) (ibid.) Vår forskning har som grund i att här nedan redogöra vad 

ätstörningar är, hur ätstörningar diagnostiseras och behandlas, samt vad det finns för 

könsskillnader gällande ätstörningar. 

 

 

1.1 Problembakgrund  

1.1.1 Om ätstörningar 

Enligt Kunskapscentrum för Ätstörningar (KÄTS, 2013b) - så kännetecknas 

ätstörningar av en allvarlig störning när det gäller en persons försök att få kontroll över 

sin vikt eller hur hen äter. En störning som gör både fysisk och psykisk hälsa sämre hos 

personen i fråga, samt försämrar hur hen fungerar i det sociala livet (ibid.). Utifrån 

medicinsk praxis så kan tre sorters ätstörningar utskiljas: anorexia nervosa (AN), 

bulimia nervosa (BN) samt så kallad atypiska ätstörningar eller "ätstörning utan närmare 

specifikation" (UNS) (KÄTS, 2013b). Anorexia nervosa präglas av att svälta sig själv, 

medan bulimia nervosa präglas av att hetsäta och att sedan försöka göra sig av med det 

som personen hetsätit. När en person har endast en del av kännetecknen för anorexi eller 

bulimi, ställs diagnosen ätstörning utan närmare specifikation - UNS (ibid.).  

Flera faktorer spelar in varför man får ätstörningar, likväl psykologiska, sociala 

och biologiska förhållanden. Psykologiska orsaker kan handla om ens personlighet, 

exempelvis att ha en negativ självbild eller vara väldigt noggrann, medan biologiska 

faktorer handlar om medfödd ärftlighet att utveckla ätstörningar. De sociala 

förhållandena handlar om den miljö man lever i, hur man påverkas av sin omgivning 

och även påverkan av idealbilder som skapas via media (Lignell, 2014). 

Det finns i dagsläget två diagnostiska system som används för ätstörningar – det 

internationella ICD-systemet från WHO och det amerikanska DSM-systemet (Norring 

och Clinton, 2009). ICD – International Classification of Diseases – för samman de 

ätstörningar som finns med ett psykiatriskt/psykologiskt ursprung under en rubrik, 

medan DSM – Diagnostic and Stastistical Manual of Mental Disorders – skiljer på 

viktrelaterade ätstörningar och övriga störningar gällande ätandet (ibid.).  

DSM-systemet är mer utbrett i användandet och det är version 4 av DSM (DSM-

IV) som enligt Norring och Clinton (2009) varit aktuell sedan 1994. Den versionen 

innefattar bland annat gruppering av ätstörningar under en icke åldersrelaterad rubrik, 

att man ska ha tappat 15% under förväntad vikt, samt att anorexi delas in i två 
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undertyper – att enbart svälta sig själv eller att både svälta, hetsäta och självrensa sig 

själv i form av laxering eller kräkning (ibid.). För att diagnostiseras med anorexi, så 

krävs det även amenorré (utebliven menstruation) under minst tre cykler i rad, hos 

menstruerande kvinnor (Norring och Clinton, 2009). Det finns ingen definition av 

ätstörning inom DSM-systemet, men däremot en betoning av vilken betydelse vikt och 

kroppsform har för självkänslan hos patienten, samt den stora rädslan för att gå upp i 

vikt som sätter prägel på ätstörningarna (ibid.). 

När det gäller bulimia nervosa så diagnostiseras man, enligt DSM-IV, när man 

hetsätit med kompensationsbeteenden (att exempelvis kräkas, missbruka laxermedel 

eller motionera överdrivet mycket) genomsnittligen 2 gånger i veckan under tre 

månader (Norring och Clinton, 2009). Personens självkänsla ska även ha en överdriven 

påverkan av sin vikt och kroppsform (ibid.). I restkategorin ”Ätstörning utan närmare 

specifikation – UNS” hamnar man när man inte passar i de vanliga diagnostiska 

kategorierna. Man kan exempelvis uppfylla kraven för anorexi men ha sin menstruation 

kvar, eller uppfylla kraven för bulimi men kräkas färre gånger än två per vecka (Norring 

och Clinton, 2009). Ätstörningar som rent kliniskt anses tillräckligt seriösa hänförs hit, 

men problemet är att bli ense om den tillräckliga seriositeten i en ätstörning för att den 

ska anses som klinisk (ibid.). 

Under 2016 tas den femte versionen av DSM (DSM- 5) i bruk inom den svenska 

ätstörningsvården (Frisk & Fri, u.å). I detta system har så kallade ”födorelaterade 

syndrom” förts samman med ätstörningar. Det krävs exempelvis inte bortfall av mens 

för att diagnostiseras med anorexi, och för att diagnostiseras med bulimi så krävs att 

man hetsätit med kompensation endast en gång i veckan under de 3 senaste månaderna 

(ibid.). DSM-5 har även ersatt ”ätstörning utan närmare specifikation” (UNS) med 

”Andra specificerade ätstörningar” (AnS) som inrymmer mer ovanliga ätstörningar 

(ibid.).  

 

1.1.2 Ätstörningsvården 

Eftersom vi författare vill rikta in oss på män inom ätstörningsvården, så anser vi att det 

är av vikt att informera om vilka olika sätt det finns att få hjälp för sin sjukdom. Genom 

terapi kan man få hjälp med ätstörningar, vilket det finns olika typer av (Lignell, 2014). 

De vanligaste formerna är exempelvis familjeterapi, kognitiv beteendeterapi, 

psykodynamisk terapi, interpersonell psykoterapi, kroppsinriktad behandling, 

psykopedagogik, dagvårdsbehandling, att bli inlagd på sjukhus samt bli behandlad med 
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läkemedel (ibid.). Familjeterapi riktar sig till yngre personer som nyligen insjuknat i 

ätstörningar, och har fokus på problem inom familjen och att till exempel få familjen att 

bli aktivt deltagande genom pedagogik och stöd. Kognitiv beteendeterapi får man under 

ca 10–20 veckor, en gång i veckan, medan psykodynamisk terapi ofta innefattar samtal 

med en terapeut mer än ett år, flera gånger i veckan, om upplevelser om sina besvär, 

relationer och sitt övriga liv (ibid). 

Interpersonell terapi fokuserar på sociala relationer och hur man som person 

fungerar, och är en korttidsterapi på cirka 12–16 träffar, medan kroppsinriktad 

behandling innebär att utforska sig själv via kroppen tillsammans med en terapeut, 

genom exempelvis dans, avslappningsövningar m.m. (Lignell, 2014). Psykopedagogik 

är ett komplement till psykoterapi och är en mer förebyggande behandling med syfte att 

lära vad ätstörningar är för något och vad detta har för påverkan på en människa (ibid). 

Dagvårdsbehandling innebär några timmars behandling varje dag under en period, ofta 

tillsammans i grupp, medan inläggning på sjukhus kan bli nödvändigt vid väldigt låg 

kroppsvikt och vid psykiskt dåligt mående (ibid.). 

Vad som är viktigt i egenskap av behandlare inom behandling av ätstörningar, är 

olika slags kunskaper (KÄTS, 2011b). Till exempel att ha kännedom om fysiska 

reaktioner, näringsbehov, begrepp inom diagnostik, reaktionsmönster av både kognitiva 

och känslomässiga slag, självbild och relationsmönster hos patienter m.m (ibid.). 

Eftersom starka känslor väcks av ätstörningar, av även vårdpersonal, så behöver man 

som behandlare bemöta ätstörningar på ett konstruktivt vis. Till vilken grad man kan 

göra det, beror på hur man hanterar egna reflektioner och till vilken del man vågar prata, 

fråga och lyssna (KÄTS, 2011a). Många inom vården för ätstörningar kan även känna 

rädsla över att i mötet med patienten göra fel och uppleva känslor av misslyckande, 

maktlöshet och självförakt i förhållande till sin hjälplöshet (ibid.). Så det kan vara av 

stor betydelse, i fråga om möjligheter att hjälpa en person med ätstörningar, att man 

som vårdpersonal tar hand om och betraktar hur man reagerar i mötet med ätstörningar 

(ibid.). 

 

1.1.3 Könsskillnader och ätstörningar  

Under detta avsnitt så presenterar vi författare vilka könsskillnader som finns när det 

kommer till ätstörningar, sjukdomsbilden, samt könsskillnader gällande att söka och få 

hjälp som drabbad. Här har vi funnit mycket information i media, vilket som källa har 
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intresserat oss genomgående genom hela vår studie. Vi har därför hämtat mycket 

medialt material. 

Enligt en artikel i DN Sthlm (Ritzén, 2014b, 15 dec) så har antalet personer, med 

en ätstörningsdiagnos på Stockholms tre specialistkliniker, ökat med 37% på fem år. 

Antalet vårdsökande ökar också kraftigt. År 2006 hade Stockholms Centrum för 

Ätstörningar runt 1000 patienter, medan patientantalet år 2014 – då artikeln skrevs – låg 

på ca 1700. Verksamhetschefen på Stockholms Centrum för Ätstörningar, Anna-Maria 

af Sandeberg, berättar att de yngsta patienterna är 9 år, de äldsta runt 60 år, men 

majoriteten av patienterna är mellan 14 och 24 år (ibid.). Antalet vårdsökande män med 

ätstörning har tredubblats de senaste fem åren, men det var enbart 33 män som fick en 

ätstörningsdiagnos på specialistklinikerna i Stockholm, året innan artikeln i DN utgavs 

(ibid.). Enligt Andreas Birgegård – enhetschef vid Kunskapscentrum för Ätstörningar – 

så är det för män med ätstörningar en högre tröskel att söka vård. Mörkertalet är också 

stort, då ätstörningar fortfarande ses som en sjukdom för kvinnor (Ritzén, 2014b, 15 

dec). 

Ätstörningar är således något som inte enbart drabbar kvinnor, utan 8% av alla 

drabbade är män. Tidigare har män med ätstörningar inte uppmärksammats på samma 

sätt som kvinnor, eftersom omgivningen inte reagerar lika självklart när det kommer till 

viktnedgång hos en man. Då anses viktnedgången ha en fysisk orsak, istället för psykisk 

(KÄTS, 2013a). Det finns även skillnader vad gäller sjukdomsbilden mellan män och 

kvinnor med ätstörningar. Kvinnor strävar efter att gå ner i vikt, medan män både kan 

sträva efter viktuppgång och viktnedgång (ibid.). Många män som drabbas av 

ätstörningar eftersträvar att bli vältränade och uppvisar i högre grad överaktivitet och 

träning än kvinnor. Dock påverkar kroppsidealet både män och kvinnor i stor 

utsträckning. Exempelvis en grupp friska 15-åriga ungdomar så ansåg 70% av tjejerna 

och 60% av killarna att det fanns ett missnöje över sina kroppar (ibid.). 

Enligt en artikel från Sveriges television (SVT, 2014, 12 mars) så söker dock tre 

gånger så många män vård för ätstörningar än för tio år sedan, då alltfler vågar söka 

hjälp i takt med att faktorn skam blir allt mindre. Tabita Björk, forskare vid psykiatrin i 

landstinget Örebro, anser att det även kan finnas en ökning av ätstörningar bland män i 

samhället och därav sker en ökning av att söka vård för detta (ibid.). Anna Maria 

Bengtsson Af Sandeberg, som är verksamhetschef för Stockholms centrum för 

ätstörningar, säger att steget är större att söka vård för män, då de inte identifierar sina 

problem som ätstörningar eftersom de vill bli större, medan flickor generellt vill bli 
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smalare (SVT, 2014, 12 mars; KÄTS, 2013a). Andra skillnader könen emellan är att det 

är vanligare med ätstörningar bland män i subgrupper såsom sporter där viktnedgång 

anses prestationshöjande (SVT, 2014, 12 mars). Medan män oftare är missnöjda med 

sin överkropp, är kvinnor oftare missnöjda över sin underkropp (ibid.). Det är även så 

att ätstörningar hos det manliga könet upptäcks generellt mycket senare än hos det 

kvinnliga könet (KÄTS, 2013a). 

 

1.1.3 Relevans för socialt arbete 

Eftersom ätstörningar anses vara en kvinnosjukdom och att detta blir en skam för män 

med ätstörningar (KÄTS, 2013a; Ritzén, 2014b, 15 dec; SVT, 2014, 12 mars), så har vi 

författare fått upp intresset för hur män, som får eller har fått vård för sin ätstörning, 

resonerar kring och upplever både ätstörningsvården och sin ätstörning.  

Ätstörningar orsakar i stora kostnader, både när det gäller lidande för den 

drabbade och ur hälsoekonomiska aspekter (Socialstyrelsen, 1999). 

Samhällskostnaderna är högre för ätstörningar än för majoriteten av andra psykiska 

sjukdomar (Hjärnfonden, 2015). Dessutom är dödligheten hög, vilket få andra 

psykiatriska tillstånd överträffar. Av de som insjuknar i anorexi, så dör upp till 10% på 

grund av sjukdomen (Socialstyrelsen, 1999; Hjärnfonden, 2015). Behovet av forskning 

är därför stort. Dels för att öka förståelsen för tillståndet, dels för att förbättra 

behandlingen och därmed öka det psykiska välbefinnandet hos den enskilde, men även 

för att se till att det sker en kostnadsminskning för samhället kring effekterna av 

ätstörning (Hjärnfonden, 2015). 

Som socionom kan man också arbeta inom ätstörningsvården. Vi författare anser 

att det därför är av vikt att belysa hur skamligt det kan kännas för män att vara drabbade 

av en ätstörning (KÄTS, 2013a; Ritzén, 2014b, 15 dec; SVT, 2014, 12 mars) och vilka 

tankar och känslor som väcks ur detta, samt belysa exempel på hur män insjuknar i 

ätstörningar. Viktigt är också att ta reda på hur män upplever ätstörningsvården och 

bemötandet inom den, där majoriteten av patienterna är kvinnor, samt hur män 

tillfrisknat från sina ätstörningar. Detta för att man som socionom i arbetet med män 

med ätstörningar, ska kunna förstå vad som kan förbättras i arbetet och i bemötandet av 

de drabbade männen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur män, som har eller har haft ätstörningar, i 

massmedia uttrycker sina upplevelser och tankar om sin problematik och hur de 

insjuknade, om ätstörningsvården och bemötandet från behandlingspersonal, samt om 

tillfrisknandet från sin problematik.  

- Vilka tankar och upplevelser uttrycker män, som har eller har haft 

ätstörningar, i massmedia om sin problematik och insjuknandet i den? 

- Vilka tankar och upplevelser uttrycker dessa män i massmedia om 

ätstörningsvården och bemötandet inom den? 

- Vilka tankar och upplevelser uttrycker dessa män i massmedia om sitt 

tillfrisknande? 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
Det som tidigare forskats om män med ätstörningar redogör vi författare för här nedan, 

för att ta reda på vilka kunskaper som redan finns om studiens valda område. 

 

2.1 Ätstörningarnas förekomst hos män 
I studien av Strother et al. (2012) kan man läsa och jämföra ätstörningar kvinnor och 

män emellan. Det visar sig att män frekvent har varit mer eller mindre överviktiga 

någon gång i sitt liv innan de utvecklat en ätstörning, medan kvinnor generellt känt sig 

feta innan de försökte tappa vikt (Andersen, 1999, refererad i Strother et al., 2012). Det 

som främst var problemet hos män med viktproblem var påverkan att vilja bli atletisk 

och att fler män än kvinnor är motiverade att tappa eller ibland gå upp i vikt, i syfte att 

prestera i sport eller tävlingar (ibid.). 

Det visar sig även att missnöje över sin kroppsform och vikt florerar bland 

homosexuella män inom subkulturer, och det är 10 gånger vanligare att ha en ätstörning 

ifall man har en annan sexualitet än heterosexuell (Morgan, 2008, refererad i Strother et 

al., 2012). Men eftersom fler heterosexuella kvinnor kämpar med missnöje över 

kroppsbilden, är det inte en förutsättning i sig att som man utveckla en ätstörning, men 

däremot en riskfaktor att inte vara heterosexuell (ibid.). Enligt Feldman och Meyer 

(2007, refererad i Morgan, 2010) så hade 15% av de män som var homo- eller 

bisexuella, anorexi, bulimi och ätstörning utan närmare specifikation. 

Ett vanligt beteende för män med ätstörningar är överdriven träning, vilket är 

beroendeframkallande (Morgan, 2008, refererad i Strother el al. (2012). Vissa män 
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använder träning som kompensation för sitt kaloriintag, medan andra har hamnat i den 

onda spiralen av att i börja träna för att gå ner i vikt för bättre hälsa, och som resulterar i 

att gå på diet och svälta sig själv (ibid.). Något som är specifikt för just män med 

ätstörningar är användandet av anabola steroider och tillväxthormoner, och är ungefär 

lika vanligt förekommande bland unga män som antalet kvinnor med anorexi och 

bulimi (Schooler och Ward, 2006, refererad i Strother et al., 2012). Sharp et al (1994, 

refererad i Morgan, 2010) visar därtill att hetsätning och överträning är vanligt vad 

gäller viktkontroll för män. 

 

2.2 Skam, förväntade normer och ideal för män 
Män med ätstörningar visar även upplevelser av skam och depression, i ett samhälle där 

de förväntas gömma sina svagheter såsom depression och skam, samt att undvika att 

vara feminin (Real, 2003, refererad i Strother et al., 2012). Kraven som finns på mannen 

att undvika sina svag- och sårbarheter, visar sig dessutom i hur manliga klienter oroar 

sig över sin muskeldefinition, det visar sig i deras rädsla för att ha en ”slapp kropp”, i 

deras motivation för extrem träning samt att det visar sig i deras attraktion till 

tillväxtfrämjande substanser (Holmqvist et al., 2015, refererad i Bunnell, 2016). 

Det har även visats att unga män, som ställer sig bakom de traditionella 

föreställningarna om hur det är att vara man i det västerländska samhället, är mottagliga 

att utveckla vanföreställningar gällande storlek på sina muskler (Murray et al., 2013; 

Blashill, 2011, refererad i Griffiths et al., 2015). Murray et al. (2012, refererad i 

Griffiths et al., 2015) visar därtill att traditionella manliga könsroller som 

självförtroende, dominans, sexuell framgång, samt fysisk och känslomässig 

självkontroll kan uppmuntra män, som tar till sig dessa roller, att öka sin muskelmassa 

för att sedan överföra dessa maskulina kvaliteter till andra.  

Gällande manliga actionfigurer så har dessa blivit mer muskulösa mellan 1964 

och 1998 (Pope et al., 2002, refererad i Strother et al., 2012). Dessa figurer har blivit ett 

porträtt av den manliga kroppen, vilket inte är realistiskt med de små midjor och stora 

bröstkorgar och biceps som figurerna har (ibid.). Det har även visat sig att 

genomsnittliga manliga modellen har tappat ca 5,4 kilo fett och ökat 12 kilo 

muskelmassa under en 25-årsperiod (ibid.).  

Studier om olikheter beträffande genus och kroppsbild, visar att män oftast är 

missnöjda med deras storlek på musklerna och formen på överkroppen (Garner, 1997, 

refererad i Morgan, 2010). Därtill är idealkroppen för män spänstig och muskulös, varpå 
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många känner sig små och svaga (Stanford och McCabe, refererad i Morgan, 2010). 

Andersen (2014, refererad i Bunnell, 2016) noterar även att det finns två subgrupper vad 

gäller kroppsbilden hos män med ätstörningar, den ena gruppen föredrar en spänstig 

muskulös kroppstyp, medan den andra gruppen eftersträvar kroppen hos en 

muskelbyggare. 

Wooldridge, Mok och Chiu (2014) har gjort en studie om mäns deltagande i 

internetforum för människor med ätstörningar. Där rapporterar 

undersökningspersonerna bland annat om tröttheten på att bli stämplad som feminin och 

en "wannabe" för att vara kille med en ätstörning, på press att man som man i samhället 

förväntas vara vältränad, slimmad och se bra ut, och på att bli förbisedd som kille med 

en ätstörning (ibid.). En av undersökningspersonerna ansåg att den manliga kroppen 

tillåts ha lägre kroppsfett än den kvinnliga, och att män behöver mer kalorier per dag för 

sin muskelmassa, vilket borde vara ett argument för seriositeten gällande män med 

ätstörningar (Wooldridge et al., 2014). 

Utöver denna vetenskapligt granskade forskning så har vi författare hittat några 

studentuppsatser som undersökt ätstörningar och stigma, samt mäns upplevelser av 

ätstörningar. För Sagik (2012), som studerat fyra bloggar skrivna av individer som var 

drabbade av någon form av ätstörning, så visade resultatet att både stigma och 

självstigma hade inflytande på att personerna bakom bloggarna inte sökte hjälp. Sagik 

(2012) har, som vi författare, använt sig av Goffmans teori om stigma för analys av sitt 

studieresultat, där ätstörningen utgjorde stigmat. Detta visade bland annat att 

undersökningspersonerna försökte hemlighålla sitt stigma, samt att en av 

undersökningspersonerna ansåg det vara stigmatiserande att vara smal (ibid.). 

Självstigma, som är en annan teori som Sagik (2012) använt sig av, innebär att se sig 

själv som någon som inte stämmer överens med samhällsnormen och därmed ser sig 

som avvikande (Sagik, 2012). Något som också hindrade personerna bakom de 

studerade bloggarna att söka professionell hjälp, var rädslan att tappa kontrollen, bristen 

på motivation samt känslan av skam (ibid.). I denna studie är dock personerna bakom 

bloggarna kvinnor. Men en annan studie som visat att självstigma är förknippat med att 

undvika att söka psykologisk hjälp som man med en odiagnostiserad ätstörning, är 

Griffiths et al. (2015) vetenskapligt granskade studie. 

Ekström och Wester (2015) har gjort ett självständigt arbete i vårdvetenskap; en 

systematisk litteraturstudie om mäns upplevelser av ätstörningar, där resultatet visar hur 

skamfyllt männen tycker att det är att ha en ätstörning. Detta på grund av att inte känna 
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sig accepterad och på grund av ätstörningar ansågs vara stigmatiserande på grund av att 

sjukdomen främst drabbar kvinnor (ibid.). Studien visar även att eftersom ätstörningar 

anses som något som kvinnor insjuknar i, så vågade männen inte berätta om sitt 

problem, de hade svårt att tillskriva sina symptom till ätstörningen och vårdpersonal 

hade inte tagit männens symptom seriöst (ibid.). Ekström och Wester (2015) har inte 

använt sig av Erving Goffmans teori stigma, men deras resultat visade det faktum att 

vara sjuk i en kvinnosjukdom som man, var något stigmatiserande. 

Ett annat examensarbete, dock i journalistik, som visar exkluderingen av män med 

ätstörningar när det kommer till medias rapportering om ätstörningar, är Lindholm och 

Roséns (2012) kvantitativa studie av svenska tidningsartiklar. Där visade resultatet att 

män med ätstörningar sällan inkluderades i medieartiklarna, sant att i de flesta artiklarna 

om ätstörningar så beskrevs ätstörningar som ett problem som drabbade kvinnor (ibid.). 

Lindholm och Rosén (2012) hävdar att detta med att exkludera män i medias 

rapportering om ätstörningar, bidrar till den allmänna uppfattningen om att ätstörningar 

inte är ett problem hos män. 

 

2.3 Män inom ätstörningsvården 
Enligt Andersen et al. (1982, refererad i Morgan, 2010) så måste män inom 

ätstörningsvården gå upp i vikt till deras testosteronnivåer blivit normala, vilka sjunker 

när män går ner i vikt. Hur män ger respons på psykiatrisk behandling för ätstörningar 

är mindre klart, eftersom de psykologiska studier som finns, bara inkluderat en liten 

andel män (Schmidt et al., 2007; Le Grange et al., 2007; Lock et al., 2005, refererad i 

Morgan, 2010).  

Män är heller inte lika upplysta kring detaljer om ätstörningar, jämfört med 

kvinnor (Bunnell, 2010; Cohn and Lemberg, 2014, refererad i Bunnell, 2016). Dock är 

män med anorexi mindre ambivalenta (kluvna, författarnas anm.) när det gäller att gå 

upp i vikt, och ser vanligtvis viktuppgången som något som främjar hälsan snarare än 

försämrar självförtroendet (Bunnell, 2010; Olivardia et al., 2001, refererad i Bunnell, 

2016). Det har även föreslagits att män behandlas på bästa sätt i separata program med 

manliga vårdare och inkluderar fokus på sexuell identitet (Andersen och Holman, 1997, 

refererad i Morgan, 2010). 

I Räisänen och Hunts (2014) intervjustudie av män med ätstörningar får man till 

exempel veta att flertalet män i studien inte visste att de var drabbade av en ätstörning, 

att detta var sjukdom som bara drabbade tjejer. Samtliga män i studien beskrev även en 
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allmän omedvetenhet kring män med ätstörningar, varav de inte kunde tänka sig att 

deras symptom heller berodde på en ätstörning (ibid.). En av deltagarna i 

intervjustudien uttryckte att han tyckte att den allmänna informationen om ätstörningar 

var för kvinnor, och beskrev hur avsaknaden av specifik information för män kan 

riskera att manliga patienter känner en falsk känsla av trygghet (Räisänen och Hunt, 

2014). Han ansåg därtill att kvinnor fick veta om vilka baksidor och konsekvenser 

ätstörningar kan ge, såsom infertilitet, medan detta inte gavs någon information om för 

män (ibid.). En annan deltagare gav exempel på hur han läst om benskörhet, som högst 

troligt skulle kunna drabba män med ätstörningar också, men att det enbart stod att 

kvinnor kunde drabbas utav detta (ibid.). Ytterligare en deltagare rapporterade om 

särbehandlande information, exempelvis genom skrämselpropaganda om vad som 

hände om han fortsatte med sitt ätbeteende, med störst fokus på att man som kille inte 

kunde prestera när man hade sex (ibid.). 

Männen i Räisänen och Hunts (2014) studie förklarade sin motvillighet att söka 

hjälp för sina ätstörningar som man, med att det fanns generaliseringar kring tron om 

lämpligheten kring att uttrycka känslor beroende på vilket kön man är. En av deltagarna 

uttryckte det som att det fanns ett stigma knutet till anorexi som en kvinnosjukdom, och 

att det var svårare som man att öppna upp sig om sina känslor, eftersom man inte 

förväntades bli sjuk och ha några känslor som man (ibid.). En annan deltagare berättade 

om att han möttes av kommentaren att han var deprimerad och inte sjuk i bulimi, när 

han sökte vård för detta. Han uttryckte att han var ganska säker på att det var för att han 

var man och inte levde upp till stereotypen av att vara ung kvinna och sjuk i bulimi 

(ibid.). Ytterligare en deltagare fick av en läkare höra att han skulle ta sina problem som 

en man, inte vara svag och ta itu med sitt problem, vilket upplevdes väldigt kränkande 

och negligerande (ibid.). Anledningen till att deltagarna i Räisänen och Hunts (2014) 

studie, väntade så länge med att söka hjälp var att de dels inte erkände sitt problem för 

sig själv samt rädslan för att inte tas på allvar och att inte vara en börda inom vården 

(ibid.).  

Gällande mäns tillfrisknande från en ätstörning, så har Björk, Wallin och 

Pettersen (2012) gjort en intervjustudie om detta. Denna studie visar att ett flertal av de 

deltagande männen ansåg sig vara återhämtade med en balans mellan mat och träning, 

även om de trodde att de alltid kommer att ha en impuls att dra ner på maten eller att 

kämpa mot drivkraften att vilja överträna (ibid.). Vissa män i studien hade svårt att 

berätta om sin sjukdomshistoria, medan andra använde sina upplevelser av sitt 
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återhämtande till något positivt i ett försök att hjälpa andra. Ett återkommande mönster i 

varje deltagares historia var att deras återhämtning ingett en känsla av frihet från tvång 

och att de fått sitt liv tillbaka (Björk et al., 2012). Deltagarna berättade också om en 

acceptans gentemot sitt utseende, att kunna träna för rolighetens skull, att kunna gå och 

handla utan att behöva kolla vad alla varor hade för energiinnehåll, att återfå sitt sociala 

liv, samt att kunna ha färgglada kläder. Andra beskrev ett fortsatt strängt förhållande till 

mat, samt att siffrorna på vågen fortfarande påverkade måendet (ibid.). 

 

 

2.4 Författarnas kommentar 
Vi författare anser att det finns en kunskapslucka gällande män med ätstörningar och 

mäns upplevelser av såvida sin sjukdom som upplevelser av ätstörningsvården. Tidigare 

forskning visar hur allvarligt både psykiskt och fysiskt män drabbas av ätstörningar och 

att män med ätstörningar inte tas på så stort allvar och därmed utesluts från både media, 

forskning och vården för ätstörningar. Det är detta som också knyter an till det 

forskningsområde och den teoretiska utgångspunkt som vi författare har valt. Män med 

ätstörningar är en grupp som behöver bli mer inkluderade i forskning, anser vi 

författare. 

Vi författare anser att mäns upplevelser behövs lyftas fram för att komma bortom 

uppfattningen om att det är ett kvinnligt problem. Det saknas enligt oss författare, en 

sammanställning av specifika upplevelser och tankar hos män som är drabbade av 

ätstörningar, på arenan för socialt arbete. Enligt oss författare saknas det även en 

teoretisk anknytning av dessa upplevelser till Erving Goffmans teori om stigma. Det är 

således detta som är vårt bidrag till kunskapsmarknaden. Den tidigare forskningen 

återkopplar vi författare till i diskussionsavsnittet, med avsikt att jämföra tidigare 

forskningsresultat med det vi författare kommit fram till.  

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

När det kommer till teori i samhällsforskning, så är den viktig eftersom teorin beskrivs 

utgöra en ”kuliss och grund för den forskning som utförs” (Bryman, 2011, s. 22), en 

slags ”ram inom vilka sociala företeelser kan förstås och forskningsresultaten tolkas 

(ibid.). Här nedan beskriver vi författare denna teori och dess centrala begrepp, för en 

vidare teoretisk anknytning och analys av studieresultatet i avsnitt 6.  
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3.1 Erving Goffmans teori om stigma 

3.1.1 Termen stigma och samhällets kategoriseringar och krav 

Termen "stigma" var något som grekerna skapade för att ge namn åt tecken på kroppen 

med avseende att visa att en persons moraliska status hade något ovanligt eller 

nedsättande (Goffman, 2014). Dessa tecken brändes eller skars in på kroppen och visade 

tydligt att den som bar det var slav, förrädare, brottsling, utstött eller någon som 

offentligt bör undvikas. Numera används termen i en liknande betydelse, men det är 

själva olycksödet som avses och inte de kroppsliga kännetecknen (ibid.). 

Goffman (2014) anser att det är samhället som avgör hur människor delas in i 

kategorier och vilka egenskaper som uppfattas som naturliga och vanliga inom dessa 

kategorier. Vilka kategorier av människor man kan träffa på är beroende på den sociala 

miljön, och de sociala reglerna inom den sociala miljön möjliggör att träffa de 

människor man förväntar sig att stöta på. Är det så att en främling skulle dyka upp, så är 

första anblicken nog för att främlingen ska kunna kategoriseras och hen fastställs vissa 

egenskaper, såsom social identitet och social status (ibid.). 

Det första intrycket kan ses som normativa förväntningar och krav, enligt 

Goffman (2014). Det är vanligt att man inte ens är medveten om dessa krav och vad de 

innebär förrän kraven blir verkliga, uppfyllda eller ouppfyllda (ibid.). Troligtvis, enligt 

Goffman (2014), är det då man inser vilka föreställningar man hade om hur personen i 

fråga skulle vara. Den karaktär hen tillskrivs via intryck kan benämnas som virtuell 

social identitet, medan kategorin och de egenskaper hen egentligen har, kallas för 

faktisk social identitet (ibid.).  

 

3.1.2 Utstött, misskrediterad och misskreditabel 

Om det kommer fram att främlingen i sin närvaro har någon egenskap av mindre 

önskvärt slag, som gör att hen skiljer sig från andra inom samma kategori, så blir hen 

utstött och kastmärkt (Goffman, 2014). Denna stämpling innebär ett stigma, eller så 

kallas denna vanhedrande effekt ibland för oförmåga, handikapp eller oduglighet. Det 

innebär en speciell diskrepans mellan virtuell och faktisk social identitet. Det är 

egenskaper, som inte är förenliga med ens mönster om hur man bör vara, som berörs av 

detta (ibid.). 

Något som Goffman (2014) tydligt klargör när han benämner stigma som 

misskrediterande egenskaper, är att det inte rör själva egenskaperna i sig, utan 
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relationerna. Det vill säga, den egenskap som stigmatiserar någon, kan vara bekräftande 

för grupptillhörigheten för någon annan. Alltså behöver inte egenskapen vara positivt 

värderad eller misskrediterande. Goffman (2014) pratar även om termerna 

misskrediterad och misskreditabel. Är stigmat hos en person synligt, uppenbart eller 

bekant för andra så är personen misskrediterad, medan misskreditabel betyder att 

stigmat inte är synligt av omgivningen vid första mötet (ibid.). 

 

3.1.3 Olika stigman och attityder gentemot dem 

Det finns enligt Goffman (2014) tre olika stigman. Kroppsliga missbildningar, 

karaktärsfläckar samt stambetingade stigman. Karaktärsfläckar menas med egenskaper 

som blivit ett resultat av vad man varit med om, exempelvis egenskaper som skapats av 

psykiska åkommor, medan stambetingade stigman handlar om nationalitet, ras och 

religion (ibid.). Samma sociologiska drag finns i alla tre stigman – en person har en 

egenskap som inte slipper undan uppmärksamhet och hamnar därmed utanför 

gemenskapen, trots att hen har andra egenskaper som passar in i gemenskapen. 

Personen avviker från andras speciella förväntningar på ett negativt sätt. De som inte är 

negativt avvikande från dessa speciella förväntningar, kallas för ”de normala” (ibid.). 

Goffman (2014) tar även upp attityderna som ”de normala” har till stigmatiserade 

personer. Per definition så tror ”de normala” att den stigmatiserade är omänsklig och 

agerar därigenom diskriminerande mot hen och – ofta utan avsikt – inkräktar på hens 

livsmöjligheter (ibid.). En ideologisk stigmateori skapas som en förklaring till att den 

stigmatiserade personen är underlägsen andra och att hen därmed är en fara för ”de 

normala”. Stigmatermer läggs till som metaforer i ”de normalas” vokabulär, såsom 

exempelvis idiot, och det är lätt att en enda brist hos den stigmatiserade blir grunden för 

att tillskrivas ännu fler brister (ibid.). 

 

3.1.4 Skam och självhat 

Skam och självhat är vanliga känslor hos en stigmatiserad person (Goffman, 2014). Den 

stigmatiserade personen försöker hålla sig till samma värderingar och föreställningar 

som andra. Innerst inne kan den stigmatiserade se sig själv som vilken normal människa 

som helst, som måste få en likvärdig chans, även fast hen förstår att hen inte accepteras 

och får vara jämställt delaktig vad hen än säger (ibid.). Därtill kan samhällets inlärda 

bedömningsmönster ofrånkomligt vara en ögonöppnare för den stigmatiserade 
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personen, att hen inte har vad som krävs och förväntas. I sin insikt är det något skamligt 

att ha sin egenskap (ibid.).  

”De normala” personernas närvaro i den stigmatiserade personens direkta 

omgivning, breddar klyftan mellan hens verkliga jag - självet - och de krav som hen 

ställer på det (Goffman, 2014). Men självhatet och den nedvärderande synen på egna 

jaget visar sig även i spelet mellan enbart den stigmatiserade personen och sin egen 

spegelbild (ibid.). En del reaktioner på sin livssituation hos den stigmatiserade individen 

kan vara att exempelvis försöka rätta till det som hen anser vara orsaken till sitt 

misslyckande genom till exempel skönhetsoperationer, eller att försöka klara av det som 

är fysiskt uteslutet för sitt handikapp (Goffman, 2014). Att bryta med verkligheten och 

fantisera ihop en social identitet, eller att sträva efter att försöka vara normal, är också 

reaktioner hos den stigmatiserade individen (ibid.). 

 

3.1.5 ”De egna” och ”de visa” 

Något som Goffman (2014) också skriver om är ”de egna” och ”de visa”. Dessa är 

personer som ställer sig sympatiskt gentemot den stigmatiserade individen, som godtar 

hens inställning till omgivningen och delar den stigmatiserade personens känsla av att 

vara mänsklig och normal. ”De egna” är personer som innehar samma stigma och 

därmed vet hur det är att ha stigmat. På så vis kan ”de egna” vägleda hur den 

stigmatiserade personen i fråga kan klara sig med sitt stigma, samt erbjuda en krets av 

likasinnade i syfte för den stigmatiserade personen att få moraliskt stöd och känslan av 

att vara normal (ibid.). Att vara bland sina likasinnade med samma stigma där allt 

kretsar kring "problemet" kan i och för sig också ge känslan av att vara ett straff (ibid).  

”De visa” är normala personer som i sin situation fått förståelse och sympati för 

den stigmatiserade personens hemliga liv, och därmed blivit tilldelad ett slags 

hedersmedlemskap (Goffman 2014). Hos ”de visa” behöver inte den stigmatiserade 

personen känna skam eller behöva utöva någon självkontroll, då den stigmatiserade 

personen vet att hen betraktas som normal ändå (ibid.). ”De visa” kan exempelvis vara 

de som arbetar på en institution eller sjuksköterskor, eller också någon i den 

stigmatiserade personens sociala kontaktnät (ibid.). 
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3.2 Författarnas kommentar 
Hur vi författare kommer att använda vald teori till vår resultatanalys är genom att knyta 

an de centrala begrepp som ovan nämnts, med undersökningspersonernas upplevelser 

och berättelser om sin/sina ätstörning/-ar.  

 

4. Metod  
4.1 Forskningsdesign 
Eftersom vi författare ville åt upplevelser hos männen med ätstörningar, så passade en 

kvalitativ ansats bättre än en kvantitativ, eftersom kvantitativ metod lägger fokus på att 

kvantifiera datainsamling och analys av data (Bryman, 2011). Kvalitativ forskning 

fokuserar på ord och innefattar en bild av den sociala verkligheten som en egenskap 

som ständigt förändras och går ihop med den skapande och konstruerande förmågan hos 

individer (ibid.). Och det var den kvalitativa forskningsmetoden som ansågs passa det 

valda syftet i denna undersökning, i form av en litteraturstudie.  

Litteraturen vi författare valde att analysera var massmedieprodukter (Bryman, 

2011) i form av reportage och artiklar på svenska. Det var således dokument vi använde 

som datakälla –  det vill säga dokument som samhällsforskare inte bett om att bli 

producerade, utan som finns tillgängligt att samla in och analysera (Bryman, 2011). 

Förutom att massmedieprodukter kan användas i kvantitativa innehållsanalyser, så kan 

denna typ av källor användas för granskning av den kvalitativa naturen och innefattar 

letande efter olika teman (Bryman, 2011).  

Anledningen till att vi författare valde att analysera dokument och inte kvalitativa 

intervjuer, var på grund av den långdragna process detta uppsatsarbete inneburit. Detta 

på grund av händelser i privatlivet för oss författare, oklarheter vad vi författare skulle 

skriva om, att vi inte hann hitta intervjupersoner till vårt valda ämne. Vi tog då i ett sent 

skede beslutet att utgå från material som redan fanns tillgängligt för oss forskare att 

samla in (Bryman, 2011). När vi författare hittade redan publicerade intervjuer i 

massmedieprodukter, där män som hade eller hade haft ätstörningar fick uttrycka sig, så 

tog vi beslutet att de upplevelser som beskrevs där fick utgöra analysmaterialet i vår 

studie. 

Vi författare har därefter valt att utgå ifrån ontologin. Ontologi handlar om vad 

som finns, om arten eller naturen av sociala föremål (Bryman, 2011). Vi författare har 

då valt att inom ontologin inrikta oss på ett konstruktionistiskt synsätt, det vill säga att 

se sociala föremål som konstruktioner, vilka grundar sig på handlingar och 
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uppfattningar av sociala aktörer (ibid.). Det som konstruktionism går ut på är sociala 

företeelser med tillhörande mening som ständigt bildas av sociala aktörer (Bryman, 

2011). Det vill säga sociala företeelser och kategorier skapas under en ständigt 

pågående process via det sociala samspelet. Sociala objekt och kategorier kan därmed 

kallas socialt konstruerade (ibid.). Begreppet har nu på senare tid börjat innefatta den 

uppfattning om att forskares beskrivningar av den sociala verkligheten är konstruktioner 

(Bryman, 2011). Det vill säga den specifika versionen som en forskare presenterar av 

den sociala verkligheten, kan inte ses som slutgiltig, utan kunskapen är obestämbar 

(ibid.). Det som konstruktionismen också säger, är att i grund och botten är sociala 

produkter de kategorier som människan använder sig för förstående av den naturliga och 

sociala verkligheten (Bryman, 2011). Dessa kategorier innefattar inte självklara och 

inbyggda väsen, utan meningen av kategorierna konstrueras genom och i samspel 

(ibid.).  

Manlighet är ett exempel på en kategori som kan ses som en social konstruktion 

(Bryman, 2011). Maskuliniteten ska inte betraktas som ett tydligt och fast föremål utan 

något som konstrueras i samspelet, vilket är själva förutsättningen för att manlighet ska 

uppfattas som en konstruktion (ibid.). Detta varierar också utifrån tid och miljö, och 

inrymmer ett intresse för språket som man använder för att beskriva kategorierna (ibid.). 

Världen konstitueras då människor skriver, pratar och för argumentation kring den 

(Potter, 1996, refererad i Bryman, 2011).  

Vi författare har alltså genomgående utmed granskning och analys av vårt 

material, haft i tanken att den sociala verkligheten hos den population som studerats, är 

socialt konstruerad – i och genom samspel (ibid.). 

 

4.1.2 Inhämtande av data 

Vilka sökord vi författare använde oss av när vi sökte efter våra dokument som 

analyskälla, och antalet sökträffar detta resulterade i, går att finna i avsnitt ”4.2.1 

Sökprocess”. Vi avgränsade oss till mediedokument som ansågs svara till studiens syfte, 

det vill säga var av en karaktär som beskrev de specifika upplevelserna och tankarna hos 

männen som var drabbade av ätstörningar.  

Tankar och upplevelser vi författare ville ta fasta på hos de drabbade männen, var 

kring deras ätstörning, hur de insjuknade, hur de bemöttes inom ätstörningsvården 

och/eller tankar och upplevelser kring deras tillfrisknande. Artiklarna fick inte vara 

äldre än 15 år, detta för att begränsa antalet träffar och för att vi författare ansåg att äldre 
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artiklar än så sänkte vår studies relevans. Som analysverktyg valdes därefter en 

kvalitativ innehållsanalys, för att finna bakomliggande teman (Bryman, 2011) i mäns 

personliga upplevelser kring sin ätstörning. 

 

4.2 Forskningsansats 
När det kommer till teori i samhällsforskning, så är den viktig eftersom teorin beskrivs 

utgöra en ”kuliss och grund för den forskning som utförs” (Bryman, 2011, s. 22), en 

slags ”ram inom vilka sociala företeelser kan förstås och forskningsresultaten tolkas 

(ibid.). Bryman (2011) skriver om induktion och deduktion som två uppfattningar om 

förhållandet mellan teori och empiri, där deduktiv teori utgör den vanligaste 

uppfattningen.  

Deduktion innebär att man som forskare bildar en eller flera hypoteser utifrån 

teorin, som man sedan granskar empiriskt (Bryman, 2011). Induktion är en slags 

motsats, där man som forskare granskar empirin och sedan bildar en teori utifrån detta 

(ibid.). En tredje forskningsansats som finns kallas för abduktion, och innefattar både 

induktion och deduktion, men för det är inte abduktion en enkel mix av dessa (Alvesson 

och Sköldberg, 2008). Eftersom abduktion är en ansats som är processinriktad, där man 

växlar mellan empiri och teori, så möjliggör den under arbetsprocessens gång nya 

observationer (ibid.).  

Vi författare har valt en abduktiv ansats för att växla mellan den valda empirin (de 

upplevelser kring ätstörningar männen i massmedia skildrar) och teorin (Erving 

Goffmans teori om stigma) för att försöka förstå detta samhällsfenomen. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Sökprocess 

Vid sökningen av de svenska reportagen, artiklarna och studentuppsatserna användes 

Google och Google Nyheter med sökorden "ätstörning*" + "män/killar". 

Kombinationen ”ätstörning + män” gav 3 110 träffar, medan kombinationen 

”ätstörning* + killar” gav 1 340 träffar – bådadera på Google Nyheter. Då vi fann 

gemensamma tematiska narrativa ord i det material vi allteftersom hittade, så lades 

sökord såsom ”ångest”, ”kvinnosjukdom”, ”tjejsjukdom” samt ”skam” till i sökningen 

på Google Nyheter. Kombinationen ”ätstörning* + killar + ångest” gav 381 träffar, och 

byttes där ordet ”killar” ut till ”män” så landade antalet träffar på 1 080. ”Ätstörning* + 

killar + skam” gav oss författare 219 träffar, och bytte vi där till sökordet ”män” så gav 
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det 939 träffar. ”Ätstörning* + killar + tjejsjukdom” gav 6 träffar, medan ”ätstörning* + 

män + tjejsjukdom” gav 9 träffar. ”Ätstörning* + killar + kvinnosjukdom” gav 9 träffar, 

och byttes sökordet ”killar” till ”män” resulterade det i 19 träffar. 

Vid användandet av hela Google så användes kombinationen ”ätstörning* + killar 

+ reportage” och gav 8 870 träffar och lade man till sökordet ”upplevelser” så hamnade 

antalet träffar på 6 280. Sökningskombinationen ”ätstörning* + män + reportage” gav 

69 000 träffar, och lades sökordet ”upplevelser” till så gav det 36 200 träffar. Även här 

testades kombinationer av tematiska narrativa ord, såsom ”ångest”, ”kvinno-

/tjejsjukdom” och ”skam”. Sökningen ”ätstörning* + män + reportage + skam” gav 

3 600 träffar. När sista ordet här byttes till ”ångest” så gav det 36 100 träffar, när det 

sista ordet var ”kvinnosjukdom” fick vi 201 träffar, och när det sista ordet var 

”tjejsjukdom” så landade antalet träffar på 21 stycken. Sökningen ”ätstörning* + killar + 

reportage + skam” gav 2 080 träffar. Byttes sista ordet här till ”kvinnosjukdom” så gav 

det 102 träffar, medan ”tjejsjukdom” som sista ord gav 17 träffar, samt att ”ångest” som 

sista ord gav 6 050 träffar. 

Artiklar, reportage och studentuppsatser som valdes ut för analys och/eller till 

redogörelsen för tidigare forskning, besvarade syftet i vår undersökning och hämtades 

från Expressen, Dagens Nyheter, Metro, Vårdguiden, Sveriges radio samt Hela Gotland. 

Studentuppsatserna kunde hittas på främst Diva Portal. Sökningarna gjordes mellan den 

1:a och 31:a augusti 2016. Ett konstaterande i denna sökprocess efter svenska artiklar 

och reportage, var att deltagandet av män med ätstörningar var lågt. Detta gjorde det 

komplicerat att få fram det vi författare sökte efter – nämligen männens upplevelser och 

röster i sin ätstörning och ätstörningsvården. Trots att vi använde sökorden ”män/killar, 

så bestod majoriteten av sökresultaten av artiklar och reportage där deltagarna var 

kvinnor. 

 Vid sökningen efter de vetenskapliga artiklarna användes Discovery, en 

samsökningstjänst som söker igenom samtliga databaser såsom exempelvis PsychINFO, 

PubMed, SocINDEX, CINAHL, MEDLINE. Sökord som "eating disorder*", 

"male*"/"men*", "treatment*", "experience*" och "stigma*" användes. Vi sökte efter 

artiklar mellan 2001 och 2016 med tillvalet peer review och tillgänglig fulltext. 

Kombinationen ”eating disorder* + male*” gav 11 484 träffar, lades sökordet 

”treatment*” till så landade resultatet på 3 002, och byttes ”male*” ut mot ”men*” så 

hamnade antalet träffar på 9 586. Kombinationen ”eating disorder* + male* + 

experience* gav 1 104 träffar, medan ”men*” istället för ”male*” gav 3 172 träffar. När 
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kombinationen ”eating disorder* + men* + stigma*” användes så gav detta 188 träffar, 

och med sökordet ”male*” istället för ”men*” gav 309 träffar.  

Vi började med att titta på de vetenskapliga artiklarnas rubriker ifall de kunde vara 

relevanta för denna studie. Därefter lästes abstract, det vill säga själva 

sammanfattningen av en artikel. Synkroniserade abstractet med det vi författare valt 

som forskningsområde, så lästes sedan artikeln och utgjorde material för att redogöra 

för tidigare forskning studiens valda område.  

 

4.4 Analysverktyg – Kvalitativ innehållsanalys 
Som analysverktyg valde vi författare en kvalitativt inriktad innehållsanalys av det 

insamlade materialet, vilket är vanligast som tillvägagångssätt gällande kvalitativ analys 

av dokument (Bryman, 2011). När man gör en kvalitativ innehållsanalys så måste man 

bestämma om det manifesta eller latenta innehållet ska fokuseras på (Graneheim och 

Lundman, 2004). Det manifesta innehållet är det synliga och det uppenbara i texten, 

medan det latenta innehållet är den underliggande meningen i texten. I båda fallen så 

tolkar man innehållet, mer eller mindre djupt (ibid.). Vi författare inriktade oss på såväl 

det manifesta och det latenta innehållet i de texter vi analyserade. 

Att välja analysenhet är ett av de mest grundläggande besluten i innehållsanalys, 

vilket kan vara exempelvis en organisation, eller såväl intervjuer och dagböcker 

(Graneheim och Lundman, 2004). Huvudsaken vald analysenhet är tillräckligt stor för 

att ses som en helhet och tillräckligt liten för att, under analysprocessen, kunna hålla 

den i huvudet som en kontext för meningsenheten. En meningsenhet är ord, stycken 

eller meningar som innehåller aspekter relaterade till varandra gällande innehåll och 

kontext. (ibid.). Analysenheterna i denna studie utgjorde alltså de massmediedokument 

som vi författare valde ut under sökningsprocessen. Vi författare valde sedan ut 

meningsbärande enheter, ur analysenheterna, som ansågs ge svar på uppsatsens syfte. 

Detta var således textstycken, meningar eller direkta uttalanden från personerna i 

massmedieartiklarna, som beskrev upplevelser kring ätstörningen, ätstörningsvården 

och dess bemötande, och/eller tillfrisknandet hos personen i fråga.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska meningsenheterna sedan kondenseras, 

det vill säga att de förkortas och kärnan bevaras i dem (Graneheim och Lundman, 

2004), vilket vi författare hade i åtanke när vi kondenserade de utvalda 

meningsenheterna. Efter kondenseringsprocessen så sammanfattades de kondenserade 

meningsenheterna i kategorier och teman (Graneheim och Lundman, 2004). Skapandet 
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av kategorier är själva kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen och kategorier är en 

grupp av innehåll som delar något gemensamt (ibid.). När vi författare kategoriserade de 

kondenserade meningsenheterna så hade vi i åtanke att kategorierna krävdes vara 

omfattande och att den ena kategorin uteslöt den andra (Graneheim och Lundman, 

2004). Inga data, som kopplades till syftet, fick heller uteslutas för att de inte gick att 

lägga inom en passande kategori (ibid.). Därtill fick inga data falla emellan två 

kategorier eller passa i mer än en kategori (ibid.). Vi författare tänkte även på att det var 

på frågan "vad?" som kategorierna svarade på, samt det faktum att kategorier generellt 

beskriver det manifesta innehållet av texter (ibid.). De kategorier som vi författare kom 

fram till var ”lögner”, ”skam”, ”hemlighetsmakeri”, ”ovetande om sin sjukdom”, 

”kontroll”, ”lindrande av ångest”, ”påverkan av kroppsideal”, ”att inte bli tagen på 

allvar”, ”okunskap”, ”informationsbrist”, ”bättre mående” och ”en bit kvar”. 

När vi författare sedan skulle bilda teman, vilket är ett sätt att sammanlänka de 

underliggande meningarna i kategorier, så tänkte vi på att det var frågan ”hur?” som 

skulle besvaras och att teman generellt är en tråd av en genomgående underliggande 

mening, det vill säga ett latent innehåll av en text. (Graneheim och Lundman, 2004). 

Teman som vi kom fram till var ”Orsaker och bakgrund till sin ätstörning”, ”Ensamhet i 

sin ätstörning”, ”Den skamfyllda kvinnosjukdomen”, ”Utanförskap”, samt ”Ett bättre 

mående, men en bit kvar”. Dessa teman utgjorde huvudrubriker, medan kategorierna vi 

författare kom fram till, i de flesta fall blev underrubriker till de tematiska 

huvudrubrikerna.  

Vi författare använde Microsoft Word 2016 när vi bearbetade materialet, och 

ställde upp meningsenheter, kondenserade meningsenheter, kategorier och teman i 

tabeller. Det var olika tabeller beroende på utvald artikel, där vi författare klistrade in 

meningsenheter, som kondenserades och kategori- och temaindelades. För att tydligt 

klargöra hur vi författare gick tillväga vid genomförandet av den kvalitativa 

innehållsanalysen, så hänvisar vi till ”Bilaga 1 – Exempel på meningsenheter, 

kondensering, och kategori- och temaindelning”. 

 

4.5 Studiens trovärdighet 
När det inom kvalitativ forskning gäller reliabilitet (hur pålitliga måtten och 

mätningarna är) och validitet (att man mäter vad man avser att mäta), finns olika 

ståndpunkter författare till författare (Bryman, 2011). Exempelvis lämpar sig validitet 

bättre inom kvantitativ forskning, vars syfte är att mätande konnotationer, vilket inte är 
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det främsta intresset för kvalitativa forskare. Så endera kan man anpassa validitet och 

reliabilitet till den kvalitativa forskningen eller så kan man använda sig av kriteriet 

tillförlitlighet (ibid.). 

Inom tillförlitligheten finns det i sin tur fyra delkriterier (Bryman, 2011): 

 Trovärdighet menas med hur acceptabel studien är i andras ögon när det 

kommer till mängden beskrivningar av andras sociala verklighet (Bryman, 

2011). För att skapa trovärdighet så måste man säkerställa att man följt de regler 

som finns inom forskningen, samt att vid intervjuer låta personerna, vars sociala 

verklighet studerats, bli rapporterade resultaten i studien (ibid.). Eftersom vi 

författare använde undersökningspersoner som medverkade i 

massmediedokument så blev det inte aktuellt att rapportera resultat till dessa 

personer. Vi författare har följt kriterier när vi använt massmediedokument som 

datakälla utifrån Alan Brymans bok ”Samhällsvetenskapliga metoder”. Dessa 

kriterier går att läsa om under avsnittet ”7.1 Metoddiskussion” i andra stycket.  

 Överförbarhet handlar om hur resultaten kan överföras och generaliseras till 

andra situationer och miljöer (Bryman, 2011). Inom kvalitativ forskning handlar 

det om att fånga djupet i gemensamma egenskaper hos de individer man 

studerar, ha fokus på det som är kontextuellt unikt och man uppmanas som 

kvalitativ forskare att producera täta och fylliga beskrivningar av detaljer (ibid.). 

Detta förser andra med en databas och med hjälp av denna kan man bedöma till 

vilken grad resultaten är överförbara till andra miljöer (ibid.). Vi författare har 

således fokuserat på att ge så noggranna och täta beskrivningar som möjligt av 

detaljerna undersökningspersonerna har delgivit i de massmediedokument som 

studerats. 

 Pålitlighet menas med att man som forskare ser till att man redogör på ett 

tillgängligt och fullständigt sätt för hur alla faser i forskningsprocessen gått till 

(Bryman, 2011). Vi författare har så detaljrikt som möjligt redogjort för hur vi 

gått tillväga, genom att vi har redogjort för problemformulering, framställt och 

motiverat vår forskningsansats, beskrivit sökprocessen, som innefattade de 

sökmotorer och sökord som användes samt antalet träffar detta medförde. Vi har 

även redogjort hur den kvalitativa innehållsanalysen gick till och vad den 

resulterade i för kategorier och bakomliggande teman. 

 Möjlighet att konfirmera och styrka, som menas med att man som forskare ska 

vara objektiv gällande genomförande av undersökning och undersökningens 
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resultat och slutsats, det vill säga att inte låta personliga värderingar eller 

teoretisk referensram ha någon påverkan på detta (Bryman, 2011). Vi författare 

har inte låtit personliga värderingar om ätstörningar kring män eller vald teori 

påverka våra resultat. Vi har även försökt garantera att vi agerat i god tro ur 

insikten att ingen fullständig objektivitet går att få inom samhällsforskning 

(Bryman, 2011).  

 

4.6 Etiska överväganden 
När det gäller forskning så finns det alltid etiska principer att ta hänsyn till. Enligt 

Vetenskapsrådet (2009) så finns det fyra stycken så kallade individskyddskrav. 

Individskyddskravet är nämligen, gällande forskningsetiska överväganden, den 

självklara premissen (ibid.). De fyra individskyddskraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid.). 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera de som berörs av 

forskningen om forskningens syfte, det vill säga uppgiftslämnare eller 

undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2009). De berörda ska också få reda på att 

det råder ett frivilligt deltagande och att de får avbryta sin medverkan om och när de så 

vill (ibid.). Om undersökningspersonerna inte medverkar aktivt och uppgifter hämtas 

från massmedia, får det bedömas från fall till fall. Detta utifrån hur information lämnas 

och med hänsyn till vad indirekt eller utebliven information medför för de berörda 

(ibid.). Eftersom vi författare valde att ha massmediedokument som datakälla, så 

lämnades ingen information till undersökningsdeltagarna. Men eftersom dessa 

dokument fanns tillgängliga och publicerade, så förutsatte vi författare att ett sådant 

informationskrav redan var uppfyllt. 

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagare själv har rätt att bestämma 

gällande sin medverkan, genom att vi som forskare inhämtar dennes samtycke, eller 

vårdnadshavarens samtycke om deltagaren är under 15 år och det är en etiskt känslig 

undersökning (Vetenskapsrådet, 2009). Detta beror dock på ifall deltagarna är aktiva, 

men har till exempel information lämnats via massmedia så behövs samtycket inte 

efterfrågas (ibid.). Eftersom vi författare valde undersökningspersoner som inte deltog 

aktivt, så behövde vi således heller inte inhämta något samtycke från dem.  

Konfidentialitetskravet innebär att undersökningspersonerna ska garanteras 

konfidentialitet, så obehöriga inte äger tillträde till dessa personuppgifter, via 

exempelvis en förbindelse om tystnadsplikt gällande etiskt känsliga uppgifter 
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(Vetenskapsrådet, 2009). Även här så är konfidentialitet inget som vi författare tog 

hänsyn till, eftersom vi använde oss av dels icke aktiva undersökningspersoner ur 

publicerade massmediedokument.  

Slutligen nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda bara 

får användas till ändamål rörande forskningen, och får inte lånas ut i kommersiellt eller 

icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2009). Eftersom vi författare inte samlade in 

någon annan information än just upplevelser och tankar hos de icke aktivt deltagande 

undersökningspersonerna utifrån massmediedokument, och därav inga personuppgifter, 

så kunde vi garantera att inga personuppgifter röjs till andra ändamål.  

 

5. Resultat och analys 
Här presenterar vi författare vad resultatet blev av den kvalitativa innehållsanalysen, 

som vi använde för att hitta gemensamma kategorier och teman i männens upplevelser 

och tankar kring sina ätstörningar, utifrån de artiklar och reportage vi valde som 

analysmaterial. 

 

5.1 Mäns upplevelser av sin ätstörning 

5.1.1 Tema: Orsaker och bakgrund till sin ätstörning 

Under detta tema har vi författare satt kategorier till underrubriker, det vill säga att 

sammanfattningsvis så står kontroll, lindrande av ångest och påverkan av kroppsideal 

som orsaker och bakgrund till männens ätstörningar. 

 

5.1.1.1 Kontroll och lindrande av ångest 

Det som ett flertal av männen i artiklarna och reportagen berättar om är att problemen 

med maten användes som ett sätt att ha kontroll, och att det var något som lindrande 

ångesten de bar på. Erik, 35 år, beskriver det som att han började äta mindre och träna 

mer, för att successivt övergå till att livet kretsade kring enbart mat och träning i ett sätt 

att behålla en kontroll (Ritzén, 2014a, 15 dec). Han var väldigt rädd för att släppa 

kontrollen, med risk att uppfattas som den fetaste människan i världen (ibid.).  

För Niclas Christoffer började det med att när han var i sexårsåldern, så dog hans 

bror och han fick bearbeta sin sorg på egen hand (Sjögren, 2015, 18 mars). Det blev 

sedan triggande att få bekräftelse för att han som ung och överviktig gick ner i vikt, 

vilket blev som en kontroll då det utvecklades till att han begränsade matintaget och 
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tränade hårt (ibid.). Han tränade så hårt att han bröt ett ben i foten, fortsatte träna ändå 

och detta slutade i att han behövde ha en gipsstövel (ibid.). 

Jan berättar att han drabbades av ortorexi, vilket innebär extrem fixering vid 

hälsosam mat och träning (Eklöf Lignell, 2013, 7 feb). Han berättar att han använde 

träningen för att döva sin ångest, utvecklade en besatthet över mat och vikt och uteslöt 

exempelvis fett för att hans muskler skulle träda fram mer (ibid.). Han påverkades även 

av hans pappas önskan om att Jan skulle spela fotboll, vilket Jan själv inte var 

intresserad av. Jan spelade för sin pappas skull – trots att han mådde dåligt (Eklöf 

Lignell, 2013, 7 feb). Jan var därtill ett barn som tänkte mycket och hade speciella 

behov som inte fanns tillgängliga. Han lärde sig att anpassa sig för att duga och dolde 

därmed sin känslosamma sida. I detta så var kroppen det som kunde kontrolleras, att 

svälta sig lindrade hans ångest och han fick en kick av att styra sin kropp till den grad 

att träningen blev hans drog (ibid.). Att bli bortvald av en tjej han var kär i, när han 

slutade spela fotboll, var ytterligare något som försämrade Jans självförtroende (ibid.). 

För Fredrik, så var det som att få en kontroll tillbaka, när han som 15-åring blev 

sjuk i anorexi och bulimi (Wallroth, 2015, 19 mars). Eftersom han i skolan blev både 

misshandlad och mobbad och därmed förlorade kontrollen över sitt liv, så blev 

sjukdomen som en vän och en kontroll som han återfann (ibid.). Ett krig pågick 

samtidigt inombords och anorexin och bulimin skiftade roll från dag till dag (ibid.).  

För Andreas, som pendlat mellan bulimi, anorexi och ortorexi, har det från början 

handlat om kontroll i form av tvångsbeteenden (Lundin, 2015, 20 maj). 

Tvångsbeteendena började när han var 10 år och trodde att det var hans fel att hans 

hamster dog. När han fick en ny hamster började han att kontrollera denne så att 

hamstern inte skulle dö (ibid.). Detta tvångsbeteende fortsatte genom åren, för att 

resultera i strävan att kontrollera sin kropp när Andreas kom in i puberteten. Detta 

grundade sig i känslan av tillfredsställelse när han åt i samband med träning (ibid.). När 

Andreas slutade gymnasiet, och därmed miste sin tillvaros fasta punkt, började han 

sysselsätta sig med att hetsäta och kräkas. För att få tag i mat så var han ibland tvungen 

att stjäla den, då hans pengar inte räckte (Lundin, 2015, 20 maj). Andreas beskriver att 

alla tvång han har känt, grundar sig i att han känt sig tillfredsställd när han gjort något 

bra (ibid.). 

För Tommy handlade det också om att lindra sin ångest (Letmark, 2014, 30 dec). 

För honom började det på en semesterresa i 16-årsåldern, när något hände som gjorde 

att han blev nedstämd. Denna händelse fick honom att gå in på toaletten och kräkas, 
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vilket blev som en kick för honom och fick honom att bearbeta sina känslor som 

uppstått (ibid.). Därefter ville han göra om det, utan tankar på huruvida det var något 

skadligt. Hans ångest försvann av att spy, ett lugn infann sig, och han blev smalare 

(ibid.). Ett halvår efter resan där hans ätstörning började, så innefattade hans vanor att 

äta ett knäckebröd, gå och kräkas och gå ut på promenad för att kompensera de kalorier 

han fått i sig (Letmark, 2014, 30 dec).   

 

5.1.1.2 Påverkan av kroppsideal 

Något som också hade inverkan hos männen med ätstörningar, var påverkan från media, 

kroppsideal och att man skulle se ut på ett visst sätt. Jan anser att medias exponering av 

kroppar, var något som påverkade hans ätstörning och kroppsfixering (Eklöf Lignell, 

2013, 7 feb). På 1990-talet då Brad Pitt och Börje Salmings vältränade magar visades 

upp i media, så började Jans ätstörningar (ibid.). 

Oscar var 12 år när han drabbades av anorexi, vilket utvecklades till ortorexi 

(Lundberg, 2014, 2 feb). 5–6 gånger per dag tränade han när han var som värst drabbad, 

och hans sjukdom grundade sig i att han ville vara smal och ha magrutor (ibid.). Tillslut 

kollapsade Oscar under ett träningspass, spenderade två veckor sovandes i sängen och 

kunde inte röra sig, vilket i sin tur fick honom att må sämre (ibid.). Hans familj försökte 

få i honom näringsdrycker och han var tvungen att ligga under flertalet filtar för att hans 

kroppstemperatur skulle stiga (ibid.). 

Tommy berättar att han också påverkades av kroppsideal (Letmark, 2014, 30 dec). 

Han såg inte att han passade in i någon av de kategorier som fanns gällande kroppar och 

kunde inte se sin egen kropp (ibid.). Han blev sedan sexuellt aktiv, träffade sin första 

pojkvän och kunde då bedöma utseendet på sin egen kropp eftersom han kunde sätta sig 

in i vilka egenskaper hos sin kropp som andra ville ha. Kroppens estetik och vad som 

åtråddes hos andra, blev viktigare än kroppens funktion (ibid.). Enligt Tommy så skulle 

höftben och revben vara synliga, vilket kom från modeindustrins kvinnliga modeller 

och som Tommy trodde killar ville ha. Han ville dessutom vara smalare än de killar han 

träffade och vara smalast i skolan, som en slags tävling att kunna pressa kroppen längst 

av alla (Letmark, 2014, 30 dec). 

 

5.1.3 Tema: Ensamhet i sin ätstörning  

Under detta tema så har vi författare kommit fram till att det rådde en ensamhet i 

männens upplevelser och tankar kring sina ätstörningar. Detta i form av framkomna 
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kategorier gällande lögner, skam, att de gjorde sin sjukdom hemlig för andra. Därav har 

vi författare även här satt kategorier som underrubriker. 

 

5.1.3.1 Lögner, skam och hemlighetsmakeri 

Något som också var centralt kring männens upplevelser kring sin ätstörning, var att 

den kretsade kring lögner och var något hemligt. För Niclas Christoffer var det mycket 

svårt att träffa sina vänner om umgänget innebar att de skulle äta tillsammans, så han 

drog ständigt lögnen att han redan ätit, och tillslut kunde hans vänner denna ursäkt 

utantill (Sjögren, 2015, 18 mars). Efter ett negativt bemötande av vården så levde Jan 

dubbelliv, det inre och det yttre livet (Eklöf Lignell, 2013, 7 feb). Det beskriver han som 

förvirrande eftersom man glömmer det man sagt när man ljuger, och att han lyckades 

lura omgivningen att han var en glad människa (ibid.). Jan beskriver det som svårt för 

killar att prata om ätstörningar, på grund av skuldkänslor och skam kring sin sjukdom, 

men att det håller på att ske en förändring (ibid.).  

Fredrik berättar även han om lögner för alla i sin omgivning (Wallroth, 2015, 19 

mars). Han klädde sig i mycket kläder för att hålla värmen och han kunde inte sitta 

ordentligt på grund av sina hårda kotor. När han sökte hjälp hos skolläkaren för sina 

problem med ryggen, bad läkaren honom gå upp i vikt, vilket Fredrik inte brydde sig 

om (ibid.). Likaså Bengt berättar att han manipulerade sin omgivning (Lindbergh, 2010, 

17 feb). Det var mobbing som resulterade i hans ätstörning, som innefattade att spotta ut 

maten istället för att svälja den. Detta gjorde han genom att spotta ut maten i exempelvis 

påsar, blomkrukor och servetter eller så gick han in på toaletten och spottade ut maten 

där (ibid.). Bengt påpekar även i artikeln av Lindbergh (2010, 17 feb) att ätstörningar är 

en sjukdom som är väldigt skamfullt att ha som man, eftersom rädslan finns att 

klassificeras som homosexuell och feminin. 

Max, som fick bulimi när han var 22 år (han var 23 år när artikeln publicerades, 

förf. anm.), berättar också om den ensamhet och väldiga skam som han kände över att 

ätstörningar klassas som en kvinnosjukdom, vilket gjorde det svårt att berätta för andra 

om sitt problem (Harris, 2015, 15 mars). Max beskriver det som tabu och den rädsla han 

kände över att bli skickad ”raka vägen till psyket” (ibid.). Han levde också ett slags 

dubbelliv och dolde sin sjukdom för andra, genom att visa sig social och positiv utanför 

hemmet, men väl hemma enbart tänka på mat, hetsäta och kräkas (Harris, 2015, 15 

mars). Det blev svårare och svårare att berätta om sin sjukdom, ju längre tiden gick. Han 

började med att berätta för en tjejkompis som hade haft samma problem, hon visade 
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uppmuntran till att han skulle söka hjälp, vilket gjorde att Max tillslut kunde berätta för 

familjen (ibid.). 

 

5.2 Mäns erfarenheter kring ätstörningsvården och dess bemötande 

5.2.1 Tema: Den skamfyllda kvinnosjukdomen  

Något som är återkommande beskrivet av männen med ätstörningar är hur ätstörningar 

anses som en kvinnosjukdom när de sökte eller tänkte söka hjälp. Därför blev också 

detta ett tema som vi författare kom fram till.  

Erik beskriver det som en tuff och hård resa att få hjälp för sin ätstörning, samt att 

det blev som ett dubbelt stigma och skam att drabbas av denna konstiga sjukdom som 

inte skulle drabba honom som kille (Ritzén, 2014a, 15 dec). Han hävdar även att det bör 

bli mer synliggjort att ätstörningar inte är någon kvinnosjukdom. För män börjar det 

nämligen ofta i träningshets och en strävan att bygga en kropp som ser snygg och 

manlig ut, vilket kan övergå till anorexi (ibid.). För Niclas Christoffer så kände han sig 

utanför redan i väntrummet på den ätstörningsenhet han fick vård på, där han satt 

tillsammans med tjejer och deras föräldrar (Sjögren, 2015, 18 mars). Därav tackade han 

även nej till att ha gruppsamtal eftersom han kände sig "som ett ufo" (ibid.). 

För Tommy blev det en rädsla att det var något annat fel på honom, efter tre år i 

sin ätstörning när han satt och googlade på sitt problem (Letmark, 2014, 30 dec). De 

internetsidor han besökte, visade nämligen ständigt att det var kvinnor som drabbades 

av ätstörningar. Det handlade om internetsidor för både vårdcentraler och 

ätstörningsorganisationer som enbart lade fokus på drabbade kvinnor, vilket blev ett 

skäl för Tommy att inte söka hjälp i rädsla för att avvisas (ibid.). Men när Tommy väl 

sökte hjälp hos en ungdomsmottagning och försökte bortförklara sina problem för 

psykologen, så togs han på allvar och blev beordrad att komma på fler möten, vilket 

ledde till ett bättre mående hos Tommy (Letmark, 2014, 30 dec). 

 

5.2.2 Tema: Utanförskap 

Utanförskap inom ätstörningsvården var något vi författare kunde urskilja genom vår 

kvalitativa innehållsanalys. Detta i form av att inte bli tagen på allvar, genom den 

okunskap som råder kring män med ätstörningar samt genom brist på information om 

män med ätstörningar, som även är de kategorier som vi författare kom fram till. Därför 

har vi även här delat in kategorierna som underrubriker i det framkomna temat. 
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5.2.2.1 Att inte bli tagen på allvar, okunskap och brist på information 

När Jan sökte upp vården för hjälp så bemöttes han på ett negativt och föraktfullt sätt, 

vilket fick honom att dölja sina problem och leva dubbelt liv i 18 år (Eklöf Lignell, 

2013, 7 feb). Jan beskriver det som att ätstörningar var ovanliga på den tiden – 20 år 

sedan – och i synnerhet bland män (ibid.). För Jan blev det istället personen Ia som blev 

hans väg mot tillfrisknandet, då han kunde anförtro sig till henne samt att hon följde 

med Jan till hans terapeut Olle, som Jan innan inte vågat berätta något för. Jan beskriver 

det som två personer som helt varit avgörande för hans tillfrisknande (ibid.). 

Männen i vår studie uttrycker också att de bemöttes med en okunskap och brist på 

information inom vården. När Niclas Christoffer blivit beordrad att söka hjälp, utav 

personer på den skola han gick på, och träffade en allmänpraktiserande läkare så 

beskriver Niclas Christoffer att det inte fanns mycket kunskap hos denne (Sjögren, 

2015, 18 mars). Även om Niclas Christoffer bemöttes trevligt, så fanns det en okunskap 

kring män som drabbas av ätstörningar (ibid.). Oscars mamma uttalar sig om att även 

ifall den akuta vården var positiv så existerar inte ätstörningsvården där dem bor, utan 

familjen fick ta hand om Oscars sjukdom på egen hand (Lundberg, 2014, 2 feb).  

 

 

5.3 Mäns tankar kring sitt tillfrisknande 

5.3.1 Tema: Ett bättre mående, men en bit kvar 

Detta tema innefattar att vi författare sammanfattningsvis kunde se mönster av att en del 

av undersökningspersonerna mådde bättre i sin ätstörning, även om somliga ansåg att de 

hade en bit kvar att gå.  

Niclas Christoffer berättar att han hållit föreläsningar, skrivit en bok om sina 

ätstörningar och tycker att medvetenheten kring drabbade killar har blivit bättre men 

inte är tillräcklig än (Sjögren, 2015, 18 mars). Han drar även paralleller till 

alkoholmissbruk, men att man som ätstörd måste lära sig att kunna äta på ett normalt 

sätt, eftersom man måste ha mat, medan alkoholen kan man sluta helt med (ibid.). 

Niclas Christoffer önskar även att det vågades prata mer öppet om killar med ätproblem, 

eftersom killar bemöts annorlunda inom vården än vad tjejer gör (ibid.). 

Oscar är vid artikelns publicering 15 år, han berättar att han mår bättre, men att 

han vet att det är en lång kamp kvar (Lundberg, 2014, 2 feb). Han känner ingen ångest 

till mat längre, utan får utvecklas och växa på rätt sätt (ibid.). Fredrik beskriver sitt 
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tillfrisknande som att han släppt kontrollen kring maten, men att det är svårt att säga när 

det hände (Wallroth, 2015, 19 mars). För honom var det inte vården som hjälpte honom, 

utan en klasskamrat som visade att hon fanns där (ibid.). Fredrik berättar även att vissa 

säger att sjukdomen alltid finns kvar och att man kan bli drabbad igen, vilket Fredrik 

själv säger att så kanske är fallet (ibid.). Han tror dessutom att det är många män som 

inte har modet att söka hjälp eftersom det anses som en kvinnosjukdom i samhället, men 

att det är en mänsklig sjukdom och att man så tidigt som möjligt ska söka hjälp 

(Wallroth, 2015, 19 mars).  

Tommy beskriver sin behandling som enkel, och han mådde bättre av den terapi 

han fick hos psykologen (Letmark, 2014, 30 dec). Han anser sig ha en sund livsstil i 

dagsläget, även om tankarna ständigt finns där på sin kropp. Tommy medger dock att 

tankarna går att kontrollera och att han kan inse att det är för hans välmående som han 

behöver äta (ibid.).  

Andreas, som inte är frisk än men som har skrivit en självbiografi om sin 

ätstörning, beskriver boken som en ventil för tankarna och ett sätt att ta avstånd från sitt 

tvångsbeteende (Lundin, 2015, 20 maj). Han berättar att hans livshistoria fått honom att 

se sin ätstörning på ett annat vis och inse vad den förstör (ibid.). Hans bok riktar sig 

särskilt till män och killar, eftersom Andreas anser att många har samma problem och 

att det ligger en skam och omanlighet att prata om det. Han påtalar behovet att killar 

behöver berätta sin historia, så ätstörningarna kommer fram (ibid.).  

 

 

6. Teorianknytning 
Här har vi författare knutit an och analyserat det vi kom fram till i den kvalitativa 

innehållsanalysen, utifrån Erving Goffmans teori om stigma, som vi författare 

presenterade i avsnitt 3. 

 

6.1 Stigma i männens upplevelser kring sin ätstörning 
För att dra paralleller från Goffmans (2014) teori om stigma till de upplevelser som 

männen i massmedia uttryckte kring sina ätstörningar, så tolkar vi författare att 

ätstörningar i sig kan räknas som en karaktärsfläck, som är ett av de tre olika stigman 

som Goffman redogör för i sin teori. Sedan kan en ätstörning både vara synlig och 

osynlig – det vill säga en både misskrediterad och misskreditabel egenskap som är 
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avvikande (Goffman, 2014). Den kan vara synlig, i form av undernärdhet eller att 

männen åt på ett visst sätt, och icke synlig genom att försöka göra sin ätstörning hemlig.  

Hur stigma annars kan utläsas, i de olika männens skildringar av sin ätstörning, är 

bland annat när det kommer till Jan och Oscar som ville ha vältränade magar (Eklöf 

Lignell, 2013, 7 feb; Lundberg, 2014, 2 feb), eller Tommy som ville vara smal som 

modellerna inom modellbranschen (Letmark, 2014, 30 dec). Enligt Goffman (2014) så 

är det samhället som avgör hur människor delas in i kategorier och vilka egenskaper 

som uppfattas som de rätta, och att det är i samspelet med andra som man blir 

stigmatiserad (ibid.). Att då stå utanför kroppsliga ideal som samhället anser vara rätt 

egenskaper att inneha, kan i sig ses som ett stigma som männen i vår studie försökte 

rätta till för att passa in (Goffman, 2014).  

Samtliga män som studerats, upplever att ätstörningen kretsade kring att de ljög, 

dolde eller kände skam över den. Niclas Christoffer ville exempelvis inte äta med sina 

vänner, men fortfarande ville han dölja att han hade sina ätproblem (Sjögren, 2015, 18 

mars), Jan levde dubbelliv för att dölja sin ätstörning (Eklöf Lignell, 2013, 7 feb). 

Likaså här går det att se band till Erving Goffmans (2014) stigmateori, där en människa 

med ett stigma inte slipper uppmärksamhet, är avvikande och hamnar utanför 

gemenskapen, samt skammen och självhatet en stigmatiserad person känner kring sig 

själv. En reaktion på sin livssituation som stigmatiserad kan vara att fantisera ihop en 

social identitet eller att försöka vara normal (ibid.), såsom Jan gjorde genom försöket att 

leva dubbla liv. 

Man kan i resultatet även utläsa en ovetskap och osynlighet kring sin ätstörning 

som man. Detta kan kopplas till Goffman (2014), eftersom männen i studien är negativt 

avvikande från speciella förväntningar som man. Definitionen av ”de normala” – de 

icke avvikande – i detta fall är kvinnor med ätstörningar, eftersom kvinnor utgör en 

norm om man ser till ätstörning som en social miljö med sociala regler (ibid.). ”De 

normala” kan dock också utgöra män som inte har ätstörningar, att det då blir ett 

dubbelt stigma för män med ätstörningar. 

 

6.2 Stigma i männens upplevelser av ätstörningsvården 
Återkommande i männens skildringar av sin ätstörning i massmedia, var skammen när 

de som kille skulle söka hjälp för en sjukdom som mestadels drabbade tjejer. Vi har 

Eriks upplevelser om en tuff resa när han sökte hjälp, och att detta blev ett dubbelt 

stigma för honom som ätstörd man (Ritzén, 2014a, 15 dec), Niclas Christoffer kände sig 
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utanför i väntrummet bland alla tjejer med ätstörningar och nekade därmed hjälp genom 

gruppsamtal (Sjögren, 2015, 18 mars), och Tommy som inte hittade någon information 

anpassad för män om ätstörningar som även drabbar män (Letmark, 2014, 30 dec). För 

att här dra paralleller till Goffmans (2014) teori stigma, så anses ”de normala” 

personernas närvaro i den stigmatiserade personens direkta omgivning bredda klyftan 

mellan den stigmatiserade personens verkliga jag - självet - och de krav som den 

stigmatiserade personen ställer på det (Goffman, 2014). ”De normala” i detta fall utgör 

kvinnor med ätstörningar – såväl som i väntrummet som i avsaknad av information för 

män med ätstörningar.  

Niclas Christoffers utanförskap i sin sjukdom där i väntrummet, kan även kopplas 

till Goffmans (2014) teori om ”de egna”, det vill säga personer som uttrycker sympati 

gentemot den stigmatiserade, har samma stigma, och som kan sätta sig in i det och ge 

moraliskt stöd (ibid.). Ett gruppsamtal med ”de egna” hade kunnat vara ett lämpligt 

alternativ, med tanke på denna känsla av utanförskap. Dock passar detta inte alla, 

eftersom att vara bland sina likasinnade med samma stigma, där allt kretsar kring 

"problemet", kan i vissa fall ge känslan av att vara ett straff (ibid.). 

Att inte bli tagen på allvar, var också en rädsla bland männen som sökte hjälp för 

sin ätstörning. Jan bemöttes exempelvis negativt och föraktfullt och dolde sina problem 

i 18 år (Eklöf Lignell, 2013, 7 feb). För att koppla detta till Goffman (2014), så anser 

Goffman att de attityder som de normala har till den stigmatiserade personen – att de 

normala tror att den stigmatiserade är omänsklig – gör så att de normala agerar 

diskriminerande mot den stigmatiserade personen och inkräktar på hens livsmöjligheter 

(ibid.). trots att de hade andra egenskaper som gjorde att de skulle ha passat in 

(Goffman, 2014), såsom att de hade en ätstörning. Samhällets inlärda 

bedömningsmönster verkar också ha inflytande på att de stigmatiserade ätstörda männen 

inte har vad som krävs och förväntas för att få vård, och därmed är det något skamligt 

att ha sin egenskap (ibid.).  

Jans hjälp blev personen Ia, som vann hans förtroende och fick honom att öppna 

sig för Jans terapeut (Eklöf Lignell, 2013, 7 feb). Man skulle här kunna se Ia som en av 

”de visa” i Goffmans (2014) stigmateori, att hon var den som fick förståelse och 

sympati för den stigmatiserade Jans hemliga liv, samt att Jan inte behövde känna skam 

eller utöva någon självkontroll inför henne.  

En okunskap och brist på information inom vården var ytterligare något som 

mötte männen med ätstörningar. Niclas Christoffer bemöttes med okunskap av den 



 

33 

 

läkare han sökte hjälp hos (Sjögren, 2015, 18 mars) och Oscar med familj fick klara sig 

själva med hans ätstörning (Lundberg, 2014, 2 feb). Även här går det att urskilja en 

kvinnlig norm bland människor med ätstörningar och därmed vården för den, som gör 

att män stigmatiseras och osynliggörs i egenskap av man (Goffman, 2014). Männen 

tycks bli förbisedda och lämnade utanför som avvikare i egenskap av en ätstörd man, 

där normen verkar råda att vara en kvinna med ätstörningar (Goffman, 2014). 

 

6.3 Stigma i männens tankar om sitt tillfrisknande 
Männen i studien rapporterar att de i överlag mår bättre, med några utmaningar såsom 

att äta på ett normalt sätt (Sjögren, 2015, 18 mars), vetskapen om att ätstörningen 

kanske alltid kommer att finnas kvar (Wallroth, 2015, 19 mars) och tankarna som finns 

kvar kring sin kropp (Letmark, 2014, 30 dec). Här skulle paralleller kunna dras till att i 

sin livssituation försöka rätta till orsaken till sitt stigma (Goffman, 2014), eftersom att 

männen i studien har blivit friska och fria från sitt stigma, genom att rätta till det.  

 

7. Diskussion  
Denna studie hade som syfte att undersöka tankar och upplevelser som män, som hade 

eller hade haft ätstörningar, i massmedia uttryckte om sina ätstörningar, insjuknandet, 

ätstörningsvården och bemötandet inom den, samt om tillfrisknandet från 

ätstörningarna. Detta för att få en berikande bild av männens tankar och erfarenheter i 

sin sjukdom. Vi författare knöt an Erving Goffmans teori om stigma till dessa 

upplevelser för att förstå hur och på vilka sätt det kan vara ett stigma för män att ha 

ätstörningar. Vi författare hade även som bakomliggande tanke att man som socionom, i 

arbetet med män som har ätstörningar, inser vilken skam det ligger i att ha en sjukdom 

som män inte förväntas ha och därmed ger ett värdigt bemötande – fritt från fördomar, 

genusbias och diskriminering. 

 

7.1 Metoddiskussion 
Denna studie har baserats på att analysera massmedieartiklar genom en kvalitativ 

innehållsanalys för att finna bakomliggande teman och kategorier som varit 

återkommande i männens upplevelser. Styrkor med vår studie är att vi dels följt reglerna 

och handledning inom vår valda forskning utifrån Alan Bryman (2011), vilket främjar 

studiens trovärdighet. Vi författare har även försökt att ge så noggranna, djupa och täta 

beskrivningar som möjligt av detaljer kring undersökningspersonernas uttalanden i de 

artiklar som studerats – något som ökar studiens överförbarhet eftersom det förser andra 
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med en databas som man med hjälp av kan bedöma huruvida resultaten går att överföra 

till andra miljöer (Bryman, 2011). Men dock kan förmodligen inga vidare 

generaliseringar göras, eftersom studiens baseras på några artiklar. Vi författare har 

även försökt att redogöra så fullständigt och tillgängligt hur vår forskningsprocess gått 

till, vilket gör att vår studie därmed blir pålitlig (Bryman, 2011). Vi författare har därtill 

inte låtit personliga värderingar om ätstörningar kring män, eller vald teori om stigma, 

påverka studiens resultat. Vi författare har även försökt garantera att vi agerat i god tro 

ur insikten att ingen fullständig objektivitet går att få inom samhällsforskning (Bryman, 

2011). 

Eftersom vår studie grundar sig på massmediedokument som datakälla, så har det 

varit av vikt att granska valen av artiklar efter följande kriterier utifrån Bryman (2011): 

1. Autencitet – att materialet är äkta och har ett tydligt ursprung. 

2. Trovärdighet – att materialet är utan feltolkningar och felaktigheter. 

3. Representativitet – att materialet är typiskt i den kategori det tillhör, eller att man 

känner till hur det inte är typisk. 

4. Meningsfullhet – att materialet anses vara begripligt och tydligt (Bryman, 2011). 

 När man använder dokument som datakälla så får man ha i åtanke att frågor 

gällande studiens äkthet kan vara svåra att ta ställning till (Bryman, 2011). Det kan 

nämligen vara svårt att veta något om de upphovsmän som står bakom analyserade 

artiklar. Därmed är det inte så lätt att veta ifall en beskrivning går att lita på. Detta på 

grund av ovetskap om upphovsmannen till artikeln har haft nödvändig kunskap (ibid.). 

Utifrån artiklar som valdes, som kom från Expressen, Dagens Nyheter, Metro, 

Vårdguiden, Sveriges radio samt Hela Gotland, så såg vi författare till att artiklarna 

hade en beskrivande karaktär, där upphovsmännen till artiklarna beskrev männens 

upplevelser. Dock kommer vi författare inte ifrån att vi har tolkat upphovsmännens 

artiklar, och inte de egentliga personerna i artiklarna. Vi författare ansåg dock att det 

fanns objektiva beskrivningar i valda artiklar, som hade en berättande och beskrivande 

karaktär. 

När det gäller trovärdighet, att det inte finns felaktigheter och feltolkningar i 

materialet (Bryman, 2011), har inte varit möjligt för oss författare att veta eftersom vi 

inte personligen kommit i kontakt med personerna som deltagit i valda artiklar för att 

konstatera att dessa tolkats på ett rätt sätt av upphovsmännen av artiklarna. Gällande 

kriteriet representativitet, så är detta inte lika viktigt eftersom man väljer population att 

studera utifrån urval av medieartiklar (Bryman, 2011). Av valda massmedieartiklar så 
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har de genomgående handlat om män som berättat om sina ätstörningar, så varje artikel 

har varit typiskt för sin kategori. Detta var även en förutsättning i urvalsprocessen för 

artiklarna. 

När det kommer till kriteriet meningsfullhet, så finns tydlighet i valt material, men 

det är viktigt att även ta hänsyn till kontextuella omständigheter (Bryman, 2011). Vi 

författare har haft i åtanke att exempelvis Expressen är en liberal kvällstidning, men 

som fokuserar främst på människan och hens berättelser (Expressen, u.å). Dagens 

nyheter är å andra sidan till exempel en oberoende liberal morgontidning, som står fri 

från politisk åskådning och ekonomiska intressen, och som har höga krav på kvalitet 

och faktakontroll i sina utgivna artiklar (Dagens Nyheter, u.å). Valet av reportaget från 

1177 Vårdguiden kan ifrågasättas, eftersom detta inte är en egentlig tidskrift. Men då 

den svenska sjukvården står bakom Vårdguiden i samverkan med alla landsting och 

förser Sverige med information och sjukvårdsrådgivning (Davidsson, 2015), samt att 

reportaget gav många detaljrika och täta beskrivningar av den drabbade personen, så 

valdes detta reportage ut för analys. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Studiens viktigaste resultat 

En del av syftet och därmed en av frågeställningarna i denna studie, var att undersöka 

hur män, som hade eller hade haft ätstörningar, i massmedia uttryckte sina upplevelser 

och tankar om sina ätstörningar och insjuknandet, för att få en berikande bild av 

männens tankar och erfarenheter av detta. När det handlade om männens upplevelser av 

sin ätstörning, så hittade vi författare återkommande mönster, rörande temat vilka 

orsaker och vilken bakgrund som fanns till ätstörningarna; att få kontroll över maten 

och träningen, att försöka lindra sin ångest, samt att man påverkades av och ville 

eftersträva kroppsliga ideal. Vi författare fann även, i vår kvalitativa innehållsanalys, 

temat att känna sig ensam i sin ätstörning i form av att exempelvis ljuga om och 

hemlighålla sina ätmönster, dölja sina ätstörningar och skammen över att vara sjuk i en 

sjukdom som i överlag ansågs som kvinnlig. 

En annan del av syftet och en av frågeställningarna var att undersöka hur männen 

i massmedia uttryckte sina upplevelser och tankar om ätstörningsvården och hur de 

bemöttes inom den. Beträffande männens erfarenheter kring ätstörningsvården och 

bemötandet inom den, så fann vi författare bland annat temat att det var en skamfylld 
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kvinnosjukdom männen var sjuka i, och att det därmed blev en övergivenhet inom 

vården och ett skäl att inte ens söka vård, eftersom vården tycktes lägga fokus på enbart 

drabbade kvinnor. Det andra temat vi författare fann gällande ätstörningsvården var att 

det fanns ett utanförskap, eftersom man inte togs på allvar av vården, samt att det fanns 

en okunskap och ovetskap inom vården rörande män med ätstörningar. 

En tredje part av syftet och den tredje frågeställningen handlade om att få reda på 

hur männen i massmedia uttryckte sina tankar och upplevelser kring tillfrisknandet av 

sin ätstörning. Gällande männens tillfrisknande så hittade vi författare temat att männen 

upplevde en känsla av att må bättre, även om några av männen hade en bit kvar på 

vägen. Vissa hade fått professionell hjälp eller hjälp från närstående, och det fanns en 

insikt om vad som är sunt och gör dem gott. En önskan fanns dock om att det skulle 

pratas mer öppet kring män med ätstörningar. Några av männen hade även använt sin 

sjukdomshistoria för att ge stöd till andra drabbade män. 

När vi författare knöt an och analyserade studieresultatet till Goffmans (2014) 

teori om stigma, fann vi både i raderna och mellan raderna att det fanns ett stigma i att 

ha ätstörningar som man. Ett dubbelt stigma i form av att man inte var normal som man 

med en ätstörning, samt att i egenskap av man med ätstörningar uppfattas som onormal 

och avvikande, i och med att majoriteten av de som drabbas av ätstörningar är kvinnor 

och detta då blir en norm inom ätstörningsvården och i samhället. Det blev därmed 

dubbelt avvikande och vanhedrande att vara ätstörd som man, ett dubbelt utanförskap. 

Paralleller kunde även dras till hur männen i studien fick hjälp av delvis ”de egna” och 

”de visa”, att en ätstörning i sig både kan vara synlig och icke synlig, det vill säga både 

en misskrediterad och misskreditabel avvikande egenskap, samt att vissa av männen i 

studien försökte göra sitt stigma hemligt för att uppfattas som normal.  

 

7.2.2 Jämförelser med tidigare forskning 

7.2.2.1 Vetenskapligt granskad forskning 

Något som gick att finna i vår studie i jämförelse med Strother et al. (2012) var att ett 

vanligt beteende hos män med ätstörningar var överdriven träning som blev 

beroendeframkallande, eller att använda träning som kompensation för sitt energiintag. 

Detta gick även att utläsa ur flertalet upplevelser hos männen i vår studie. En annan 

jämförbar detalj från Strother et al. (2012) är att 15% av de män som led av anorexi, 

bulimi och ätstörning utan närmare specifikation hade en annan sexualitet än 

heterosexuell och att det är 10 gånger vanligare att ha en ätstörning om man som man är 
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något annat än heterosexuell. Detta är inte en förutsättning i sig för att utveckla en 

ätstörning, men en riskfaktor enligt Strother et al. (2012). Nu var fallet så att en av 

männen i vår studie uppenbart hade en annan sexualitet än heterosexuell, och 

påverkades mer av kvinnliga kroppsideal än manliga, men det går inte att generalisera 

till den tidigare forskningen av Strother et al. (2012). 

Tidigare forskning visade på upplevelser av skam och depression hos män med 

ätstörningar, på grund av att man i samhället förväntas gömma dessa svagheter, att 

undvika vara feminin (Real, 2003, refererad i Strother et al., 2012), och att dessa krav 

visar sig i manliga klienters oro över muskeldefinition, att ha en slapp fysik och 

fungerar som en motivation till överdriven träning (Holmqvist et al., 2015, refererad i 

Bunnell, 2016). I studien av Wooldridge, Mok och Chiu (2014), om mäns deltagande i 

internetforum för människor med ätstörningar, fick man reda på hur deltagarna tyckte 

det var tröttsamt att bli stämplad som feminin för att vara kille med en ätstörning. 

Studien visade även på vilken press det var att man som man i samhället förväntas vara 

vältränad, slimmad och se bra ut, och att man blev förbisedd som kille med en 

ätstörning (ibid.). Utifrån denna forskning går det att dra paralleller till vår studie, 

eftersom dels depressionen och skammen fanns över att ha ätstörningar som man, hos 

männen i de artiklar vi författare studerat, eftersom de kände att de som män 

förväntades dölja sina svagheter. Männen i vår studie visade också på hur ideal och krav 

på mäns fysik orsakade oro och komplex över sin egen kropp, vilket även fungerade 

som en motivation att träna överdrivet hårt. Känslan av att bli förbisedd som man med 

en ätstörning, gick även att utläsa i vår studie. 

Det som den tidigare forskningen också visade var mäns missnöje över 

muskelstorlek, formen på överkroppen (Garner, 1997, refererad i Morgan, 2010) samt 

att idealkroppen hos män är muskulös och spänstig och därmed känner sig många små 

och svaga (Stanford och McCabe, refererad i Morgan, 2010). Enligt Andersen (2014, 

refererad i Bunnell, 2016) så finns två subgrupper vad gäller kroppsbilden hos ätstörda 

män; gruppen som föredrar en spänstig muskulös kroppstyp och gruppen som 

eftersträvar kroppen hos en muskelbyggare. Vissa av männen i vår studie visade på en 

strävan mot den manliga spänstiga idealkroppen, men ingen tillhörde subgruppen att 

vilja eftersträva kroppen hos en muskelbyggare. Denna skillnad kan eventuellt bero på 

muskelbyggande är en ännu mer osynlig ätstörning hos män, som förglöms och 

negligeras.  
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Det som stämmer överens med vår studie är också att män inte är lika upplysta 

kring ätstörningar som kvinnor är (Bunnell, 2010; Cohn and Lemberg, 2014, refererad i 

Bunnell, 2016; Räisänen och Hunt, 2014). I Räisänen och Hunt (2014) fick man 

exempelvis reda på att flertalet män i studien inte visste att de var drabbade av en 

ätstörning, att det fanns en allmän omedvetenhet kring män med ätstörningar, och att 

informationen som fanns om ätstörningar var för kvinnor. Detta då informationen som 

gick att hitta om de baksidor och konsekvenser som ätstörningar kan ge, var riktade till 

kvinnor, förutom den information en av männen i intervjustudien fick om utebliven 

sexuell prestation som en konsekvens av sitt ätbeteende (ibid.). Flertalet män i vår 

studie var inte heller upplysta om ätstörningar, och några påpekade även bristen på 

information om ätstörningar för drabbade män. 

Det som Räisänen och Hunts (2014) studie också visade, som går att dra 

ytterligare paralleller till vår studie, är den motvillighet till att söka hjälp för sina 

ätstörningar som man. Detta på grund av känslan av att det fanns ett stigma knutet till 

anorexi, att det kändes svårare som man att öppna upp sig om sina känslor, och känslan 

som fanns av att inte leva upp till stereotypen av att vara ung kvinna och ha ätstörningar 

(ibid.). Anledningen till att deltagarna i Räisänen och Hunts (2014) studie, väntade så 

länge med att söka hjälp var att de dels inte erkände sitt problem för sig själv, att rädslan 

fanns för att inte tas på allvar och att de ville slippa känna sig som en börda inom 

vården (ibid.). Männen i de massmedier vi författare studerat, visade på en motvilja att 

söka hjälp på grund av tron att inte tas på allvar och att man som man inte kan eller ska 

bli drabbad av ätstörningar. Några av männen i vår studie kände även ett utanförskap 

inom ätstörningsvården. 

Ytterligare tidigare forskning som går att koppla till vår studie är att män med 

anorexi är mindre ambivalenta kring att gå upp i vikt i sitt tillfrisknande eftersom detta 

ses som hälsofrämjande snarare än en försämring av självförtroendet (Bunnell, 2010; 

Olivardia et al., 2001, refererad i Bunnell, 2016). De paralleller som går att dra är att 

flertalet män i vår studie såg även sitt tillfrisknande som något som var positivt för deras 

hälsa. Annan tidigare forskning om mäns tillfrisknande, som går att dra paralleller till 

vår studie, är Björk, Wallin och Pettersens (2012) intervjustudie, där flertalet män ansåg 

att de återhämtat sig och funnit balans mellan träning och mat, men trodde att ett strängt 

förhållande alltid skulle finnas gentemot mat, träning och att väga sig. Studien visade 

även att vissa män använt sin sjukdomshistoria för att försöka hjälpa andra (ibid.). Vår 

forskning visade också att männen, som tillfrisknat från sin ätstörning, mådde bättre 
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men visste att de hade en bit kvar att gå eller att de fortfarande hade ett komplicerat 

förhållande till mat. Vissa av männen i vår studie hade dessutom också använt sin 

sjukdomshistoria för att ge stöd till andra drabbade. 

 

7.2.2.2 Studentuppsatser 

En studentuppsats som vi författare kan knyta an med vår studie är att det gick att finna 

stigma som orsak till att inte söka hjälp för sin ätstörning (Sagik, 2012). Sagik (2012) 

skrev dock om kvinnor med ätstörningar, men på så sätt så fick vi författare även reda 

på att kvinnor med ätstörningar också kände sig stigmatiserade i sin sjukdom och därav 

inte sökte hjälp på grund av detta. Ekström och Westers (2015) studentuppsats visade 

att det var skamfyllt som man att ha en ätstörning på grund av känslan av stigma och att 

inte känna sig accepterad, att männen hade svårt att tillskriva symptomen till sin 

ätstörning, samt att inte bli tagen seriöst av vårdpersonal gällande dessa symptom. Nu 

riktade sig Ekström och Wester (2015) till en mer vårdvetenskaplig arena, men 

sammanfattningsvis går liknande resultat av vår studie att sammankoppla med Ekström 

och Westers (2015) studieresultat.  

Utifrån det faktum att vi författare inte hittade så mycket massmediematerial om 

män med ätstörningar som delgav upplevelser och tankar kring sin sjukdom, så kan 

paralleller utifrån denna studie även dras till Lindholm och Roséns (2012) kvantitativa 

studie av svenska tidningsartiklar. Denna studie visade ju att män med ätstörningar 

sällan inkluderades i medieartiklar och att detta bidrar till den allmänna uppfattningen 

om att ätstörningar inte är ett problem hos män (ibid).  

 

7.2.3 Slutdiskussion och förslag till fortsatt forskning 

Att i vården för ätstörningar ha speciella grupper för män med ätstörningar, borde finnas 

som ett möjligt alternativ, med grund i dels den tidigare forskningen i vår studie, som 

visar på förslag att män behandlas bäst i separata program med manliga vårdare och 

inkluderar fokus på sexuell identitet (Andersen och Holman, 1997, refererad i Morgan, 

2010). Goffmans (2014) teori om ”de egna”. Det vill säga personer som uttrycker 

sympati gentemot den stigmatiserade och har samma stigma, kan sätta sig in i det och 

ge moraliskt stöd (ibid.). Det är dock inte något som passar alla, eftersom det kan 

uppfattas som ett straff i sig att enbart träffa likasinnade som pratar om samma problem 

(ibid.).   
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Det är även på samhällsnivå det måste hända något för att åtgärda detta stigma 

kring män med ätstörningar, eftersom det enligt Goffman (2014) är samhället som avgör 

hur vi människor delas in i kategorier. Vi måste sluta med att generalisera kring hur 

kvinnor och män ska vara, och beakta de förväntningar på könen som genomsyrar 

samhället. Vi människor i samhället måste i vårt samspel konstruera manlighet på ett 

annat sätt, där man som man tillåts visa svaghet och känslor och därmed drabbas av 

psykisk ohälsa i form av – i detta fall – ätstörningar. Vi kan inte heller konstruera 

ätstörningar som en sjukdom som enbart drabbar kvinnor.  

Eftersom flertalet av männen i vår studie berättade om en slags vädjan att 

ätstörningar i allmänhet skulle sluta ses som en kvinnosjukdom och att det måste pratas 

mer om män med ätstörningar så att fler vågar söka hjälp, så anser vi författare att män 

med ätstörningar behöver få mer plats, i såväl forskning, i media och i samhället i 

övrigt. Vi måste helt enkelt prata mer om män med ätstörningar, så att det inte ses som 

något avvikande och därmed hindrar män med ätstörningar att söka hjälp. Vi måste ta 

män med ätstörningar på större allvar, inkludera dem. Information gällande ätstörningar 

och dess konsekvenser kan inte heller enbart rikta sig till kvinnor.  

Som socionom, i arbetet och i vården med män med ätstörningar, bör man lämna 

sina förutfattade meningar kring normer gällande mannen som kön och mannen med en 

ätstörning. Detta för att i det sociala arbetet med män som har ätstörningar, undvika 

diskriminering, genusbias och känslan av dubbelt stigma som man med en ätstörning. 

Sjukdomen upplevs uppenbarligen som dels ett stigma i sig, dels ett stigma att ha 

sjukdomen som man och dels ett stigma att som man ha en sjukdom som drabbar främst 

kvinnor. Det verkar nämligen råda genusbias inom vården för ätstörningar, eftersom 

flertalet av undersökningspersonerna i denna studie berättade om ett ojämlikt 

bemötande inom ätstörningsvården. Detta i form av skapandet och överdriften av 

skillnader mellan könen utifrån stereotypa föreställningar, samt genom att göra 

individen könstypisk och därmed förutsätta hur män och kvinnor ”är” (Smirthwaite et 

al., 2014).  

Vidare behövs som sagt mer forskning kring män med ätstörningar, eftersom 

denna studies resultat visar att det är en osynlig och stigmatiserad grupp i samhället. 

Förslagsvis borde det göras fler kvalitativa studier för att framhäva berikande 

beskrivningar om hur man tänker kring sin ätstörning som man. Något som skulle vara 

av intresse är en kvalitativ studie om män med ätstörningar, som genomgår behandling i 

grupp tillsammans med andra män med ätstörningar för att undersöka hur detta 
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upplevdes och gav för resultat. Större kvantitativa studier borde exempelvis också 

göras, för att genom kvantifiering belysa hur stor andel män med ätstörningar som anser 

sig känna sig utanför och stigmatiserad i och på grund av sin sjukdom. 
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Bilaga 1 – Exempel på meningsenheter, kondensering, och 
kategori- och temaindelning 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kategori Tema 

”– Jag blev svagare och svagare. Jag 

hade ingen energi att tänka friska 

tankar. Att maximera tränandet och 

minimera ätandet blev ett slags fiktiv 

kontroll. Jag var rädd för att släppa 

kontrollen för då skulle jag bli 

världens fetaste människa och då var 

jag inte värd något längre” (Ritzén, 

2014a, 15 dec). 

Blev frekvent 

svagare, ingen 

energi, fiktiv 

kontroll att träna 

och äta lite, rädd att 

släppa kontrollen, 

var isåfall fetast och 

inget värd. 

Kontroll Orsaker och 

bakgrund till 

sin ätstörning 

”Mardrömmen var annars när 

kompisarna träffades för att äta 

middag tillsammans och dessutom 

baka. 

– Jag såg alltid till att missa 

middagen och drog samma ursäkt 

varje gång, att jag hade ätit middag 

hos min mormor. Det gick så långt 

till slut att mina kompisar, i kör, 

kunde dra ursäkten innan jag hann” 

(Sjögren, 2015, 18 mars). 

Mardröm när 

kompisar träffades 

för att äta 

tillsammans. Såg till 

att missa middagen, 

samma ursäkt varje 

gång. Kompisarna 

drog ursäkten i kör. 

Lögner Ensamhet i 

sin ätstörning 

”– Jag sökte upp vården men fick ett 

väldigt dåligt bemötande. Det blev 

svårt, när jag äntligen vågade berätta 

om mina problem var den personen 

föraktfullt mot mig. Efter det slöt jag 

mig i många år” (Eklöf Lignell, 

2013, 7 feb). 

Dåligt bemötande 

från vården. Svårt, 

mod att berätta men 

personen var 

föraktfull. Slöt sig i 

många år. 

Okunskap Utanförskap 

“– Det kunde vara vårdcentraler eller 

ätstörningsorganisationer som 

fokuserade på att det var kvinnor 

som drabbades. Det blev ett skäl för 

mig att inte söka hjälp. Jag tänkte att 

det skulle bli pinsamt och att jag 

skulle bli avvisad om jag gick dit” 

(Letmark, 2014, 30 dec). 

Fokus på kvinnor 

som drabbats. Skäl 

att inte söka hjälp. 

Pinsamt. Bli 

avvisad. 

Skam Den 

skamfyllda 

kvinno-

sjukdomen 

 

 


