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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva förekomst och belysa vilka riskfaktorer som bidrar 

till att män utvecklar ätstörningar samt att beskriva hur dessa kan se ut. Kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar användes för att genomföra denna litteraturstudie. Resultatet visar att det är 

svårt att veta hur många män som lider av ätstörningsproblematik eftersom området fortfarande är 

sparsamt utforskat och att prevalensen visar sig vara väldigt olika i olika studier. Ångest och 

depression och andra affektiva störningar är ofta sammankopplat med ätstörningar men om det är en 

riskfaktor eller ett symtom är svårt att veta. Grupptryck och massmediala faktorer kan bidra till 

utvecklandet av ätstörningar hos män, men press från vänner har visat sig vara en större riskfaktor 

än press från media. Övervikt och högt BMI har visat sig vara en stor riskfaktor för utvecklandet av 

ätstörningar, men även män som har låg vikt har visat sig vilja bli större och använder sig då av 

kompulsiv träning och använder anabola steroider i vissa fall. De ätstörningsbeteenden som ofta 

syns hos män är hetsätning och tvångsmässig träning. Även kräkning och läkemedelsanvändning är 

vanligt förekommande. Mer forskning kring detta område behövs. 

 

Nyckelord: ätstörningar, män, förekomst, symtom, beteenden. 



 

 

Abstract 

The aim of this literature review was to describe the prevalence and shed light on what risk factors 

contribute to the development of eating disorders in males and to describe how these disease can 

express themselves. Qualitative and quantitative scientific papers where used to conduct this 

literature review. Results show that it is hard to know how many men are suffering from eating 

disorders is still sparsely researched and the prevalence is very different in different studies. Anxiety, 

depression and other types of affective disorders are often connected to eating disorders, but 

whether it is a risk factor or a symptom is hard to know. Peer pressure and pressure from mass 

medial factors can contribute to the development of eating disorders in males, but the pressure from 

friends has shown to be a greater risk factor than the mass medial pressure. Obesity and a high BMI 

has shown to be a big risk factor for the development of eating disorders, but even males who has a 

low weight has shown interest in getting bigger and uses compulsive exercise and in some cases 

steroids. The eating disorder behaviors often shown in men are compulsive eating and compulsive 

exercise. Self-inflicted vomiting and the use of laxatives is also regularly used. More research in 

this subject is needed. 

 

Key words: eating disorders, male, prevalence, symptom, behaviors. 
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1. Introduktion 

1.1 Ätstörningssjukdomar 

Ätstörningar är ett samlingsnamn av olika tillstånd som drabbar framförallt unga människor där 

relationen till mat och hur den drabbade försöker påverka sin egen kroppsvikt styr stora delar av 

dennes vardag.  De olika tillstånden delas, i denna studie, in i 3 sjukdomar: Anorexia Nervosa (AN), 

som kännetecknas av en stark rädsla av att gå upp i vikt eller en stark känsla av att vara tjock som 

leder till självsvält (Koskina & Giovazolias 2010, Harris et al. 2004). Bulimia Nervosa (BN), 

innebär att den drabbade hetsäter i perioder och i samband med det beteendet får stark ångest över 

den mat som intagits och försöker att kompensera hetsätningen genom att kräkas, inta laxerande 

medel eller genom att motionera överdrivet mycket (Freeman 2005, Harris et al. 2004). Andra typer 

av allvarliga störningar som påverkar hur personer förhåller sig till mat och kroppsuppfattning 

kallas för ätstörning utan närmare specifikation (UNS) vilket kan vara om man uppfyller vissa men 

inte alla kriterier för att klassas som AN eller BN. Sådana beteenden kan visa sig i former som 

hetsätning utan att kräkas, ortorexi – som innebär ett tvångsmässigt hälsosamt beteende som leder 

till ohälsa eller idrottsanorexi som leder till kraftig viktnedgång i ett försök att uppnå bättre 

idrottsliga resultat (1177.se). 

 

1.2 Diagnostisering 

För att diagnostisera att en person lider av någon form av ätstörning intervjuas personen ofta tre 

gånger av en läkare, kurator eller psykolog och många gånger använder sig vårdpersonal av olika 

formulär varav EAT-26 är en av de vanligast förekommande. EAT-26 står för Eating Attitudes Test. 

Formuläret består av 26 frågor där patienten själv ska skatta sina attityder gentemot mat på en 

sexgradig skala. Frågor som ställs handlar om olika aspekter som till exempel om man kräks efter 

att man ätit eller om man undviker mat när man är hungrig (Vårdguiden.se). DSM-IV är en manual 

som täcker alla de hittills kända psykiatriska sjukdomstillstånd och även detta är ett test som 

används i diagnostiseringen av ätstörningar tillsammans med semistrukturerade intervjuer för att 

ställa diagnos (Isomaa et al. 2009). 

 

1.3 Behandling av ätstörningar 

För att behandla ätstörningar används olika metoder beroende på vilken form av ätstörning det rör 

sig om. Ofta används en kombination av psykoterapi och medicinsk behandling (Vårdguiden.se). 

Kbt eller kognitiv beteendeterapi är en terapiform som visat sig ha god effekt vid ätstörningar 
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(Waller et al. 2011).  Kbt utgår ifrån att mänskliga problem kommer från individens sätt att se på sin 

omgivning och på sig själv. Kbt inriktas på att förändra tankemönster och beteenden som tros ha en 

stark koppling till att besvären eller beteendena stannar kvar (Vårdguiden.se, 1177.se). 

Även inläggning på slutenvård kan bli aktuellt beroende på hur långt ätstörningen gått och hur den 

ter sig. Ibland kan behandling för ätstörningar ta flera år. 

 

1.4 Förekomst 

Det finns inget exakt mått på hur många som drabbas av ätstörningar, men en grov skattning är att 

mellan 5 och 10% av svenska kvinnor i åldrarna 13-30 år insjuknar (1177.se). AN är vanligast 

förekommande hos tjejer i åldrarna 15-19 år medan BN är mer framträdande i åldersspannet 19-24 

år. Hur stor del som drabbas är svårt att helt få grepp om, då resultaten är olika beroende på 

insamlingsmetod, men studier talar om ca 4% hos kvinnor och 0.3% av männen (Isomaa et al. 

2009). En annan studie visar att detta är ett ökande problem då antalet som drabbas av ätstörningar 

ökat till ca 7% av kvinnorna och 2.1% av männen (Fan et al. 2010). Omfattande studier visar att det 

främst är unga kvinnor som drabbas av de två huvudsjukdomarna inom området ätstörningar, AN 

och BN (Button et al. 2008) 

 

1.5 Könsskillnader 

Andelen män som diagnostiseras för en ätstörning är klart mindre än kvinnor, en anledning kan vara 

att det ses som en kvinnosjukdom varför inte alla män går till sjukvården för att söka hjälp (Button 

et al. 2008). Även att ställa diagnosen kan vara svårare då endokrina förändringar hos män inte ger 

lika tydliga symtom som hos kvinnor där menstruationscykeln kan upphöra, vilket är ett kriterium 

för att få diagnosen AN. En annan faktor tros vara sjukvårdens medvetenhet och kunskap om män 

och ätstörningar är bristande vilket kan bidra till att tillstånden inte uppmärksammas (Stöving et al. 

2010). Sambandet mellan män och ätstörningar är ofta förbisett i forskning kring ätstörningar då 

problematiken med kroppsuppfattning och sjukdomar relaterade till mat har uteslutande setts som 

ett kvinnoproblem. Kvinnor har också under lång tid varit dominerande i statistiken och fått högre 

resultat i de vanligast förekommande testresultaten (EAT-26 och DSM-IV). Men på senare tid har 

det visat sig att så många som 10% av AN patienter och upp till 25% av de som har BN är män. 

Ytterligare finns bevis som menar att andra atypiska (UNS) ätstörningar är ännu mer vanligt 

förekommande hos män (Koskina & Giovazolias 2010). 
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1.6 Travelbee's omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee har en människosyn som menar att alla människor är unika 

och ska ses som enskilda individer åtskilda från alla andra som levt och som kommer att leva. Hon 

är inspirerad av vad psykoterapeuterna Frankl och May säger om humanistisk psykologi och 

existentialistisk filosofi. Travelbee menar att människan har en förmåga att söka en mening i mötet 

med sjukdom, smärta och lidande och att detta är individuellt. Vidare menar hon att den kultur en 

människa växer upp i kommer att ha en stor betydelse för människans uppfattning om lidande och 

sjukdom. Hennes omvårdnadsteori är först och främst inriktad på den enskilda individen. Enligt 

henne är det viktigare att som sjuksköterska känna till patientens egen upplevelse av sin situation än 

att förhålla sig till dennes diagnos, då hon starkt tar avstånd från generaliseringar i samband med 

patientbegreppet. Stor vikt läggs även vid att en människa mycket väl kan uppleva sig vara vid god 

hälsa trots att personen i fråga har en diagnos (Kristoffersen et al. 2007). Detta kan kopplas till 

denna studies innehåll då många med ätstörningar inte anser sig vara sjuka utan de däremot ser sig 

själva vara vid mycket god hälsa. 

 

1.7 Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskor finns på många olika platser där personer i riskgrupper för utvecklandet av 

ätstörningar finns, på sjukhus, vårdhem, hälsocentraler och skolor. Skolsköterskan har ett stort 

ansvar i upptäckandet av sjukdomar och indicier på sjukdomar på skolungdomarna då hon utgör en 

länk mellan skola och övrig sjukvård och därför utgör en viktig del i vårdkedjan. Många som 

drabbas av ätstörningsproblematik gör det redan i unga år och därför är det viktigt för en 

skolsköterska att ha kunskap nog att kunna upptäcka även de små tecknen på en begynnande 

ätstörning för att på så vis kunna remittera personen vidare (Miall et al. 2004). Vidare ingår det i en 

sjuksköterskas ansvar att tillgodose och stödja åtgärder som hjälper människors hälsa, speciellt för 

svaga befolkningsgrupper (Kristoffersen et al. 2007). 

 

1.8 Problemformulering 

Studier och kunskap om ätstörningar hos manliga individer är bristfällig och en större kunskap om 

detta område behövs för att på ett adekvat sätt kunna behandla och upptäcka ätstörningar hos män 

(Stöving et al. 2010). Författarna till denna litteraturstudie anser att det är viktigt för en 

allmänsjuksköterska att få kunskap om hur stört ätbeteende hos män ser ut och vad det finns för 

riskfaktorer för utvecklandet av ätstörningar. Det är även viktigt att kunna tyda signaler hos män 

som traditionellt inte förknippas med ätstörningar för att bättre kunna förutse och hjälpa de patienter 
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som är i riskgrupper för att utveckla ätstörningar. På så vis kan vi som sjuksköterskor hjälpa 

patienter på en individanpassad nivå. 

 

1.9 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva och belysa vilka riskfaktorer som bidrar till att män 

utvecklar ätstörningar samt att beskriva hur ätstörningsproblematiken kan se ut hos män och vilka 

beteenden som ofta finns. 

 

1.10 Frågeställningar 

Vilka riskfaktorer har visats bidra till utvecklingen av ätstörningar hos män? 

Hur är förekomsten av ätstörningar hos män? 

Hur yttrar sig ätstörningsbeteenden hos män? 

Vilken kvalité har de i studien ingående vetenskapliga artiklarna? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Studien är utförd som en beskrivande litteraturstudie vilken utgår från sedan tidigare existerande 

evidensbaserad kunskap och vars syfte är att objektivt sammanställa och granska litteraturen ur ett 

systematiskt synsätt (Polit & Beck 2008). 

 

2.2 Databaser och sökord 

De databaser som använts vid litteratursökningen är PubMed samt CINAHL, där författarna till 

denna studie har sökt och hämtat material under januari och februari 2011. Som sökord har 

vedertagna MeSH-termer använts. De sökord som har använts är; eating disorders, disordered 

eating, gender, male, men, anorexia, muscle dysmorphia. Dessa har att använts i kombination med 

den Booleanska söktermen AND. Fritextsökning har även använts. Författarna valde sökord som 

var relevanta utifrån ämnet och som kunde tänkas generera träffar på artiklar som kunde svara mot 

syfte och frågeställningar.  Nedan följer en tabell över sökord som använts och utfall av sökningen. 
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Tabell 1. Sammanställning av genomförd artikelsökning 

Databas Söktermer Limitering Antal träffar Valda artiklar, 

exkl. dubletter 

PubMed ”Eating disorders” 

(MeSH) [Majr] 

AND gender 

(MeSH) 

Publicerade de 

senste 10 åren, 

humans, male, 

english, swedish 

171 2 

PubMed ”Eating disorders” 

(MeSH) [Majr] 

AND prevalence 

AND gender 

Publicerade de 

senste 10 åren, 

humans, male, 

english, swedish 

91 1 

PubMed ”Disordered 

eating” AND men 

Publicerade de 

senste 10 åren, 

humans, male, 

english, swedish 

374 2 

PubMed ”Eating disorders” 

(MeSH) [Majr] 

AND ”risk 

factors” AND men 

Publicerade de 

senste 10 åren, 

humans, male, 

english, swedish 

273 2 

CINAHL Eating disorders 

AND male AND 

symptoms 

Publicerade de 

senaste 10 åren, 

humans, male, 

english, peer 

rivewed 

153 2 

CINAHL 

 

Eating disorders 

AND Muscle 

dysmorphia 

Publicerade de 

senaste 10 åren, 

humans, male, 

english, peer 

rivewed 

7 2 

CINAHL Eating disorders 

AND risk factors 

AND men 

 

 

Publicerade de 

senaste 10 åren, 

humans, male, 

english, peer 

rivewed 

25 2 

CINAHL Fritextsökning 

utifrån annan 

vetenskaplig 

artikels 

referenslista. 

Sökord: McCabe 

AND Ricciardelli 

- 12 1 

   1106 14 
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2.3 Urval och urvalskriterier 

Författarna har valt att endast använda artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter från år 

2000 och framåt. Artiklarna skulle även varit gratis och att de skulle inte behöva beställas. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar har granskats. De limiteringar som använts i PubMed är; 

Publicerade de senste 10 åren, humans, male, english, swedish. Limiteringen i CINAHL är; 

Publicerad de senaste 10 åren. Artiklarna skulle varit skrivna på engelska eller svenska och skulle 

svara på syfte och frågeställningar. En första, bred, sökning gjordes men utfallet av artikelträffar 

blev så stort så att det inte gick att hantera. Limiteringar lades då in för att snäva in resultatet. 

Antalet träffar blev dock ändå för stort och då valde författarna att använda sig av vedertagna 

MeSH-termer som kunde tänkas svara mot ämnet. Sökresultaten med endast en sökterm blev även 

det för stort så kombinationer av sökord lades till med hjälp av den booleanska söktermen ”AND” 

för att ytterligare minska antalet träffar och nischa in resultaten så att vi inte fick upp så många 

artiklar som handlade om annat än just det eftersökta. När antalet träffar blev hanterbart, under 400 

träffar, lästes samtliga titlar igenom och utifrån detta gjordes ett första urval på artiklar som kunde 

svara mot ämnet. Författarna gick vidare genom att läsa igenom samtliga abstrakt under valda titlar, 

ca. 100  stycken, och utifrån detta gjordes ytterligare ett urval av artiklar som kunde svara mot 

syftet med denna studie. De artiklar vars abstrakt fyllde detta kriterium, ca 40 stycken, lästes i sin 

helhet igenom av författarna och därmed sållades ytterligare ett antal artiklar, som inte svarade mot 

frågeställningarna, bort. Även artiklar som var dubbletter, de som rörde medicinsk behandling och 

därför inte var aktuella för ämnet omvårdnad, om de var litteraturstudier och artiklar med för snäv 

undersökningsgrupp valdes bort. 

 

2.4 Dataanalys 

De 14 artiklar som slutligen valdes ut att ingå i studien lästes igenom enskilt av båda författarna och 

enskilda granskningar gjordes på samtliga artiklar, sedan diskuterades granskningarna igenom och 

sammanställdes i en översiktlig resultattabell. Artiklarna granskades utifrån Polit & Beck's 

granskningsmall för artiklar (2008). De artiklar som valdes ut att ingå i resultatet granskades utifrån 

riktlinjer av Polit & Beck (2008) som handlar om reliabilitet och validitet; att tillvägagångssätten 

för att få fram resultaten är anpassade utifrån aktuell frågeställning, att undersökningsgruppen är så 

stor så att resultaten kan generaliseras på en annan del av befolkningen, att det är troligt att 

resultaten skulle bli desamma om testet skulle göras om på en annan grupp. Vidare har i 

bedömningen diskuterats huruvida metoderna som använts i undersökningarna svarat på rätt 

frågeställningar. Författarna valde därför att göra extra granskningar utifrån; undersökningsgrupp – 

med tanke på antal deltagare, ålder och könsfördelning, hur urvalet av undersökningsgrupp gått till 
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– vilka inklusions- och exklusionskriterier finns, samt att eventuella bortfall redovisats. Vidare har 

författarna kontrollerat att studiernas mätinstrument har haft en Cronbach Alpha som överstiger 0,7. 

När dessa punkter var tydligt beskrivna i de vetenskapliga artiklarna bedömdes dessa vara av hög 

kvalitet. När information saknades eller var undermåligt beskriven så bedömdes dessa artiklar vara 

av medel eller låg kvalitet. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har endast att använt sig av artiklar som är etiskt granskade, enligt Forsberg & 

Wengström (2008). Detta stod antingen direkt i den aktuella artikeln eller fanns med i 

publiceringskriterierna från tidskriften. Författarna har inte gjort något urval utifrån egna synsätt 

eller uppfattningar utan har redovisat alla artiklar som är relevanta för studien. 

 

3 Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i tabell 2 samt i löpande text under underrubriker; Riskfaktorer – 

depression, ångest och affektiva störningar, vikt samt social påverkan. Ätstörningsbeteenden – 

kosthållning, träning samt medicinering. En sammanställning om de ingående studiernas kvalité 

kommer att presenteras under en egen rubrik i slutet av resultatdelen. 

 

3.1 Resultatöversikt 

I tabell 2 presenteras de valda artiklarna systematiskt för en bättre översikt.
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Författare/Publ. år 

Titel 

Syfte 

 

Metod/Design Undersöknings-

grupp 

Dataanalysmetod Resultat Kvalitets-

bedömning 

Ackard, et al. 2008 

Factors Associated 

With Disorderes 

Eating Among 

Sexually Active 

Adolescent Males: 

Gender and Number 

of Sexual Partners 

Att undersöka 

huruvida 

samkönade 

sexpartners och 

antal sexpartners är 

associerade med 

ätstörnings-

problematik. 

Enkätstudie, 

korrelativ, 

jämförande, 

beskrivande. 

10095 manliga 

studenter ur 

årskurserna 9 och 

12 i Minnesota, 

USA. 

Beskrivande data, 

procent och antal. 

Chi2-test. 

Variansanalys. 

Likert, Tukey's 

multipla 

jämförelsetest, 

ANOVA. 

Stört ätbeteende var 

associerat med 

större antal 

sexpartners och hos 

individer med 

sexpartners av 

samma kön. 

Hög 

Brady 2008 

Lifetime Family 

Violence Exposure 

Is Associated With 

Current Symptoms 

of Eating Disorders 

Among Both Young 

Med and Women 

Att undersöka 

huruvida våld i 

hemmet påverkar 

ätstörnings-

problematik, samt 

om andra affektiva 

symtom kan 

associeras med 

ätstörningar. 

Enkätstudie med 

självrapporterade 

data. 

Korrelativ design. 

Bekvämlighetsurval 

av 319 18-20 

åringar (56% män) 

gjorde en enkäten 

Linjär 

regressionstest 

Att ha varit vittne 

till- och att ha blivit 

utsatt för våld i 

hemmet var direkt 

förknippat med 

större ätstörnings-

problematik, oavsett 

kön. 

Hög 



 

9 

 

Författare/Publ. år 

Titel 

Syfte 

 

Metod/Design Undersöknings-

grupp 

Dataanalysmetod Resultat Kvalitets-

bedömning 

Cahill & Mussap,   

2007. Emotional 

reactions following 

exposure to 

idealized bodies 

predict unhealthy 

body change 

attitudes and 

behaviours in 

women and men 

Att undersöka om 

att genom att titta 

på bilder av ideala 

kroppar av samma 

kön skulle resultera 

i ökad kroppsmiss-

uppfattning, 

depression, ångest 

och ilska, både hos 

kvinnor och män. 

Enkätstudie i en 

skola. Self selected 

sample. 

Beskrivande. 

133 kvinnor och 93 

män från Deakin 

University, 

Australien 

Manliga och 

kvinnliga 

svarsenkäter 

analyserades separat 

och dessa var 

indelade i olika 

skalor. Svar som 

saknades ersattes 

antingen med 

median- eller 

medelvärden. 

Männen uppfattade 

kropparna på 

bilderna som 

mellan ”lite för 

stora” och ”precis 

lagom”. Männen 

visade sig vara mer 

missnöjda med sin 

kropp och detta stod 

i relation till 

muskelbyggande. 

Inget visade på att 

bilder av detta slag 

påverkade 

ohälsosam 

viktnedgång. 

Medel 

Forbush et al. 2007 

Relationships 

Between 

Perfectionism and 

Specific Disordered 

Eating Behaviors 

Att se vilka 

ätstörnings-

beteenden som kan 

kopplas samman 

med perfektionism. 

Kvantitativ 

sambandsstudie. 

Deltagarna fyllde i 

en enkät om sitt 

ätbeteende och en 

om perfektionism, 

varvid samband 

drogs. 

2482 universitets-

studerande, varav 

750 st män, delat på 

3 tillfällen under en 

20 års period. 

T-test Ett starkt samband 

finns mellan 

perfektionism och 

strikt diet/fastande 

beteende hos män. 

Medel 
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Författare/Publ. år 

Titel 

Syfte 

 

Metod/Design Undersöknings-

grupp 

Dataanalysmetod Resultat Kvalitets-

bedömning 

Goodwin et al. 

2011. Compulsive 

exercise: The role 

of personality 

psychological 

morbidity, and 

disordered eating 

Att identifiera vilka 

personligheter och 

vilken slags 

ätstörning som kan 

vara utlösande för  

att utveckla tecken 

på tvångsmässig 

träning. 

Enkätstudie. 

Kvantitativ design. 

Korrelativ. 

1488 pojkar och 

flickor i åldrarna 

12-14 från 9 olika 

skolor i England. 

Kolmogorov-

Smirnovtester. Icke 

parametriskt test. 

P<.001. Analyser 

gjordes separat för 

pojkar och flickor. 

Önskan att bli smal 

var den största  

utlösande faktorn 

tillsammans med 

perfektionism. 

Hög 

Hautala et al. 2008a 

Adolescents with 

fluctuating 

symptoms of eating 

disorders: a 1-year 

prospective study 

Att undersöka 

varaktigheten hos 

självrapporterade 

ätstörningssymtom 

och vilka faktorer 

som är associerade 

med att de ska 

återkomma. 

2 stegsstudie där 

deltagarna med ett 

års mellanrum 

fyllde i SCOFF 

enkät. Korrelativ. 

372 finska 

ungdomar (160 

manliga) 15-16 år 

genomförde båda 

undersökningarna. 

McNemars test, 

Wilcoxons signed 

rank test, Fishers 

exact test 

5 procent av 

deltagarna 

rapporterade 

symtom på 

ätstörningar vid 

båda tillfällena. 

Vanligt var att de 

drabbade hade 

andra psykiska 

problem. Tidigare 

ångest i yngre åldrar 

ökade sannolikheten 

med 20 gånger för 

att ätstörningar 

skulle vara 

bestående. 

Hög 
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Författare/Publ. år 

Titel 

Syfte 

 

Metod/Design Undersöknings-

grupp 

Dataanalysmetod Resultat Kvalitets-

bedömning 

Hautala et al. 2008b 

Towards 

understanding 

gender differences 

in disordered eating 

among adolescents 

Att undersökningen 

ska bidra till att 

underlätta 

upptäckten av stört 

ätbeteende hos 

ungdomar. Målen 

var att undersöka 

könsskillnader i 

förekomst av 

ätstörningar och att 

se samband mellan 

riskfaktorer och 

symtom på 

ätstörningar. 

Korrelativ. 

 

Alla som gick i 

årskurs 8 läsåret 

2004-2005 i Åbo, 

Finland. Totalt 1435 

st varav 1036 som 

svarade på enkäten. 

Pearson Chi2-test, 

SCOFF, R-BDI. 

Deltagarnas 

självskattning 

visade att 24% av 

flickor och 16% av 

pojkar stört 

ätbeteende. 

Missnöje med sin 

kropp, 

tobaksanvändning, 

dåliga matvanor och 

dålig 

kommunikation 

med sina föräldrar 

ökade sannolikheten 

hos båda könen att 

de skulle utveckla 

stört ätbeteende. 

Medel 
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Författare/Publ. år 

Titel 

Syfte 

 

Metod/Design Undersöknings-

grupp 

Dataanalysmetod Resultat Kvalitets-

bedömning 

Lewinsohn et al. 

2002. Gender 

Differences in 

Eating Disorder 

Symptoms in Young 

Adults 

Att undersöka och 

jämföra förekomst 

av specifika 

ätstörnings-

beteenden hos unga 

vuxna män och 

kvinnor. 

Kvalitativ och 

kvantitativ empirisk 

studie. Jämförande. 

Randomiserat urval 

i nio avgångsklasser 

i high school i USA. 

1709 till intervjuer 

och enkäter och 

88% (1507) 

genomförde även 

den andra delen av 

studien. Intervjuer 

hos deltagare som 

påvisat ätstörnings-

beteenden samt hos 

en kontrollgrupp. 

Kvalitativ 

innehållsanalys-

intervju. LIFE, 

DSM-IV, EFA, 

CFA. 

Män hade högre 

poäng jämfört mot 

kvinnor när det 

gällde tvångsmässig 

träning. Väldigt få i 

studien hade sökt 

hjälp för sitt 

ätstörnings-

beteende. 

Hög 

Mccabe & 

Ricciardelli 2001. 

Parent, Peer, and 

Media Influences on 

Body Image and 

Strategies to Both 

Increase and 

Decrease Body Size 

Among Adolescent 

Boys and Girls 

Att utforska 

ungdomars syn på 

sin kropp samt 

strategier för att 

förändra sin kropp 

och vilka 

sociokulturella 

faktorer som 

påverkar detta. 

Korrelativ, 

kvantitativ. 

Deltagarna fick 

fylla i 2 enkäter som 

rörde deras syn på 

kroppen samt hur de 

påverkas av sociala 

medier. 

1266 skolungdomar, 

622 manliga och 

644 kvinnliga från 

klasserna 7-10 i 

Australien. 

Likert-scale, 

MANOVA, 

Univariat statistik 

Kvinnor sågs ta till 

fler strategier för att 

gå ned i vikt medan 

männen snarare tog 

till strategier för att 

öka i vikt och 

muskelmassa. 

Deltagare med ett 

högre BMI-värde 

rapporterade sämre 

skattning av den 

egna kroppen. 

Medel 
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Författare/Publ. år 

Titel 

Syfte 

 

Metod/Design Undersöknings-

grupp 

Dataanalysmetod Resultat Kvalitets-

bedömning 

Mosley, 2009. 

Bigorexia: 

Bodybuilding and 

Muscle Dysmorphia 

Att påvisa hur 

någon med tillstånd 

av muscle 

dysmorphia kan 

uppleva sin 

livssituation. 

Beskrivande, 

kvantitativ. 

Ostrukturerad 

intervju-studie. 

En 27-årig manlig 

body builder. 

Kvalitativ 

innehållanalys 

Muscle dysmorphia 

föreslås vara ett nytt 

uttryck för att vara 

drabbad av 

ätstörning. 

Låg 

Presnell et al. 2004 

Risk Factors for 

Body 

Dissatisfaction in 

Adolescent Boys 

and Girls: A 

Prospective Study 

Att ta reda på 

orsaker till varför 

pojkar och flickor 

utvecklar missnöje 

gentemot sina 

kroppar. 

Kvantitativ, 

Testet genomfördes 

vid 2 tillfällen, 

hösttermin där enkät 

om faktorer och 

kroppsuppfattning 

genomfördes och 

vårtermin där 

kroppsuppfattning 

testet gjordes igen. 

Utforskande design. 

531 studenter (293 

flickor, 238 pojkar) 

mellan 16-19 år från  

2 gymnasieskolor 

(high school) i 

USA. 

Oberoende T-test, 

bivariat korrelations 

statistik. 

Faktorer som 

påverkade var ökad 

kroppsvikt, upplevd 

press från 

jämnåriga, media, 

familjen, eller 

partner  att vara 

smal. 

Medel 
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Författare/Publ. år 

Titel 

Syfte 

 

Metod/Design Undersöknings-

grupp 

Dataanalysmetod Resultat Kvalitets-

bedömning 

Raevuori et al. 2008 

Lifetime Anorexia 

Nervosa in Young 

Men in the 

Community: Five 

Cases and Their Co-

Twins 

Att beskriva 

mönster och 

samsjuklighet hos 

unga finska män 

med Anorexia 

Nervosa och deras 

tvillingar. 

Kvalitativ, intervju-

studie. Deltagarna 

fick först fylla i en 

enkät om hur de 

upplevde sig själva 

om de hade 

ätstörningar. 

Telefonintervjuer 

fick sedan fram 5 

par tvillingar, där en 

av dom hade haft ett 

BMI under 17.5,  

som deltog i djupare 

intervjuer. 

Beskrivande design. 

Alla finska manliga 

tvillingar födda 

mellan 1975-1979, 

som mynnade ut i 5 

st tvillingpar. 

Strukturerad 

intervju enligt 

DSM-IV, frågor 

angående Muscle 

Dysmorphia 

tillades. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Hos män var 

övervikt vanligt 

innan utbrott av AN, 

även symtom som 

tyder på störd 

kroppsuppfattning, 

speciellt Muscle 

Dysmorphia var 

vanligt hos de AN 

drabbade 

tvillingarna. Ångest 

och emotionella 

störningar fanns hos 

båda i tvillingparen. 

Medel 

 

Reyes-Rodriguez, 

M. L. et al. 2011. A 

Description of 

disordered eating 

behaviours in lation 

males 

Att undersöka 

ätstörningar och 

stört ätbeteende hos 

latinska män och 

bland annat 

beskriva hur 

ätstörnings-

beteenden ser ut. 

Enkätstudie med 

självrapporterade 

data. Kvantitativ 

studie. Utforskande,  

jämförande och 

beskrivande design. 

722 manliga college 

studenter från en 

större studie 

studerades. Bortfall 

gjorde så att det 

slutgiltiga urvalet 

var 709 män. 

P-värden, Pearsons 

chi2-test, icke 

parametriskt 

Cochran Mantel-

Haenszel statistik. 

I samtliga fall av de 

som hade någon 

form av ätstörning 

kunde 

depressionssymtom 

kopplas till 

samtliga. 

Medel 
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Författare/Publ. år 

Titel 

Syfte 

 

Metod/Design Undersöknings-

grupp 

Dataanalysmetod Resultat Kvalitets-

bedömning 

Rojo et al. 2002 

Epidemiology and 

Risk Factors of 

Eating Disorders: A 

Two-Stage 

Epidemiologic 

Study in a Spanish 

Population Aged 

12-18 Years 

Att studera och 

kartlägga förekomst 

av ätstörningar och 

vilka riskfaktorer 

som finns bland 

Spanska 12-18 

åringar.   

2 stegsmetod. 

Första steg 

genomfördes 

enkätundersökning 

(slumpmässig 

urval), de som fick 

över 30 poäng(EAT-

40) kallades till 

intervju. 

Utforskande design. 

58 skolungdomar  

12-18 år i provinsen 

Valencia, Spanien. 

Även en lika stor 

kontrollgrupp 

intervjuades. 

Strukturerad 

intervju, SCAN, 

ICD-10 

10.3 procent av 

flickor och 1.07 

procent av pojkar 

hade någon form av 

ätstörning. Sex 

riskfaktorer 

återkom: annan 

psykisk sjukdom, en 

vän som under det 

senaste året hade 

bantat, önskan att gå 

ned i vikt, vilja bli 

mindre tjock, 

depressionsproblem 

och bantning inom 

det senaste året. 

Hög 
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3.2 Förekomst 

Hur förekomsten av ätstörningar hos män ser ut är svårt att svara på eftersom statistiken varierar 

mellan de i studien ingående artiklarna. I en studie av Reyes-Rodriguez et al. (2011) framkommer 

det att 5,08% fick poäng på EAT-26 som överstiger gränsvärdet för ätstörning medan en studie av 

Hautala et al. (2008a) rapporterade att så mycket som 16% av pojkarna i undersökningsgruppen 

hade ätstörningssymtom. Rojo et al. (2003) rapporterar att 0,77% av alla män i undersökningen av 

dessa skolungdomar har någon form av ätstörningsproblematik. 

 

3.3 Riskfaktorer 

3.3.1 Ångest, depression och affektiva störningar 

Raevuori et al. (2008) menar att ätstörningar allmänhet och AN i synnerhet kan leda till depression, 

men oftare visar studier på att depression och ångest leder till ätstörningar. Ångest har, i en studie 

gjord 2008, visat sig vara förknippat med utvecklandet av ätstörningar och ju tidigare i åldrarna 

ångest visar sig desto större är risken för att i framtiden utveckla någon form av ätstörning (Hautala 

et al. 2008b). I likhet med detta menar även Lewinsohn et al. (2002) att vara drabbad av ångest och 

depressionsproblem har ett samband med att drabbas av ätstörningar. Vidare har Raevuori et al. 

(2008), i sin studie, funnit ett samband mellan tvångstankar och ätstörningar i åtminstone ett fall. 

Om detta var en riskfaktor eller ett symtom kunde man inte säkert påvisa. 

Våld i kombination med ångest och depression har visat sig ha en stark koppling till utvecklandet av 

ätstörningar hos unga män (Brady 2008). Reyes-Rodriges et al. (2011) fann att även stressmoment 

såsom en familjemedlems död, relationsuppbrott och sjukdom har en inverkan på utvecklandet av 

ätstörningar hos män. 

Ackard et al. (2008) gjorde en studie som påvisade att män som har sex men andra män skattar sig 

lågt i sitt emotionella välmående och detta har visat sig ha kopplingar till ätstörningar. 

Andra affektiva störningar som tex. Perfektionism har visat sig vara en signifikant riskfaktor för 

utvecklandet av ätstörningar hos män (Forbush et al. 2007). Perfektionism är även en riskfaktor för 

utvecklandet av tvångsmässig träning som viktkontrollsmetod (Goodwin et al. 2011). 

3.3.2 Vikt 

Övervikt och högt BMI har i flera studier visat sig ha en stark association till ätstörningar (McCabe 

& Ricciardelli 2001, Presnell et al. 2003, Raevuori et al. 2008, Rojo et al. 2002). McCabe & 

Ricciardelli (2001) har i sin studie påvisat att de med högre BMI var mer missnöjda med sin kropp 



 

17 

 

och de söker fler strategier för viktnedgång samt att de använder sig av ett bulimiskt beteende i 

större utsträckning än de med lägre BMI. Dock menar de att män som vill öka i vikt och få en större 

muskelmassa inte alls känner sig missnöjda över sin kropp, kopplat till ett högre BMI-värde. I 

motsats till detta menar Presnell et al. (2003) att en ökning av ett BMI-värde hos en man inte leder 

till ökat missnöjde med sin kropp. Däremot visar den studien på att män är mest missnöjda med sin 

kropp när de ursprungligen är underviktiga eller överviktiga. Missnöje med sin vikt har visat sig 

vara en riskfaktor för utvecklandet av ätstörningar, Hautala et al. (2008a) och Rojo et al. (2002) 

menar att missnöje med sitt utseende och viljan att vara mindre ”korpulent” är kopplat till 

ätstörningsbeteende. Rojo et al. (2002) har även funnit samband mellan att ha varit på en diet det 

senaste året och att ha utvecklat ett ätstörningsbeteende har stark koppling till varandra. Även 

Reyes-Rodriguez et al. (2011) har gjort en studie som stödjer detta. 37,41% av 

undersökningsgruppen i deras studie hade under det senaste året använt sig av någon form av 

restriktivt ätbeteende för viktminskning. Vidare finns en studie som visar på att ångest snarare än 

missnöje med vikten har effekt på utvecklandet av ätstörningar (Hautala et al. 2008b). 

3.3.3 Social påverkan 

Ett tryck från media och från folk runt omkring kan ha kopplingar till utvecklandet av ätstörningar. 

Hautala et al. (2008a) har gjort en studie som visar på att dålig kommunikation inom familjen har 

en tydlig association till utvecklandet av ätstörningsbeteenden, och detta kan vara kopplat till 

oregelbundna måltider som också visat sig vara en riskfaktor. Presnell et al. (2003) har gjort en 

studie där resultatet skiljer sig från detta. De menar att minskat föräldrastöd, grupptryck från 

föräldrar, partners och media inte kunde förutsäga ett missnöje med sin kropp men att vänners 

åsikter väger tyngre och att detta kan bidra till ökat missnöje med kroppen och vidare till 

ätstörningar. Ytterligare en studie tyder på att vänner har en stor inverkan på utvecklandet av 

ätstörningar. Rojo et al. (2002) studie visar att det är en riskfaktor att ha en nära vän som någon 

gång under det senaste året har bantat. 

Cahill & Mussap (2007) visar i sin studie att män som har sett bilder på fitnessmodeller skattar sin 

egen kropp lägre efter att ha sett bilderna och detta visar sig allra tydligast hos de som redan ägnar 

sig åt träning. Vilket bekräftar att exponering av modeller framkallade psykologiska förändringar. 

Detta stärks också i Mosley (2009) studie där en hårt tränande man mår dåligt när han ser sin 

spegelbild och trots att han beskriver sig som större än alla andra så känner han sig otillräcklig. 
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3.4 Ätstörningsbeteenden 

3.4.1 Kosthållning 

En studie visar att 20% av männen i en undersökning av skolungdomar mellan 12 och 18 år i 

Spanien någon gång under det senaste året hade använt sig av någon form av viktminskningsmetod 

(Rojo et al. 2002). En liknande studie gjord på latinska män visade att 37,41% någon gång under 

året använt sig av diet som viktminskningsmetod (Reyes-Rodriguez et al. 2011) I ovan nämnda 

studie av Rojo et al. (2002) skriver forskarna att 26% vill gå ned i vikt. En annan undersökning av 

män visar att de vanligaste beteendena för att styra sin kroppsvikt var diet eller fastande 18,5%, 

rökning för att kontrollera vikten 14,8% och hetsätning 21,2% därefter följt av kräkningar (Ackard 

et al. 2008). Restriktiv kosthållning och lågkaloridieter är också en vanlig viktnedgångsmetod 

(Raevuori et al. 2008, Reyes-Rodriguez et al. 2011). Hetsätning är vanligt förekommande hos män 

med ätstörningar (Hautala et al. 2008a, Lewinsohn et al. 2002, Raevuori et al. 2008, Reyes-

Rodriguez et al. 2011). En studie visade att 34,1% av männen i studien hetsäter (Reyes-Rodriguez 

et al. 2011). Lewinsohn et al. (2002) finner en koppling mellan högt BMI och hetsätningsbeteende 

hos män. 

Vanligt är också framkallande av kräkningar (Ackard et.al 2008, Raevuori et.al 2008, Reyes-

Rodriguez et al. 2011). 27,3% av de i studien som konstaterats lida av stört ätbeteende i de 

sistnämnda forskarnas studie framkallade kräkningar för att kontrollera sitt matintag. I studien av 

Raevouri et al. berättade en av deltagarna att han äter ”kräkvänlig” mat, såsom bröd och glass, när 

han hetsäter. I en intervjustudie (Mosley 2009) beskrivs kontrollen över mat som en stor drivande 

faktor där den intervjuade i vissa perioder bygger upp sin kropp med proteiner och kolhydrater, för 

att alltid musklerna ska vara välfyllda och äter trots avsaknad av hunger. I andra perioder genomgår 

den intervjuade strikta dieter utan kolhydrater och äter fettförbrännande tabletter. 

3.4.2 Fysisk träning 

Mosley (2009) beskriver en man som tränar tvångsmässigt varje dag. Hans problematik började när 

han skulle börja boxas och bantade för att komma ner till en viss viktklass, ingen diagnos sattes men 

enligt honom själv hade han ett BMI som låg i AN-klassen och detta gjorde honom stolt. Efter detta 

började han träna tvångsmässigt och varje dag. Han planerar för träningen hela dagen och om något 

kommer emellan eller hindrar honom i denna dagliga tvångsmässiga rutin så blir han arg och 

irriterad. Tvångsmässig träning är alltså ett beteende som inte är helt ovanligt när det kommer till 

ätstörningsproblematik hos män. En studie som stödjer detta är en studie som utförts på fem 

tvillingpar i Finland där man sett att tvångsmässig träning är ett förekommande sätt att kontrollera 

sin vikt och hur ens kropp ser ut. En av de intervjuade svarade dock att han hade en önskan om att 
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träna, men eftersom han åt så pass lite kalorier så orkade han inte den fysiska ansträngningen. 

Däremot tog han timslånga promenader varje dag, mellan 20 och 30 km per dag (Raevuori et al. 

2008) Goodwin et al. (2011) har, i en studie gjord på 12-14åringar, sett att risker för att utveckla ett 

tvångsmässigt träningsbeteende är att ha ett driv efter att bli smal och perfektionism. 

3.4.3 Läkemedel 

I en studie visade resultatet att män som har många olika sexpartners i större utsträckning använder 

sig av bantningspiller och laxeringsmedel (Lewinsohn et.al 2008). 34,9% i Reyes-Rodriguez et al 

(2011) studie uppger sig använda laxeringsmedel. Även urindrivande medicinering används för att 

minska i vikt. 

Anabola steroider har funnits vara ett läkemedel som används för att bygga stora muskler (Mosley 

2009). I denna intervjustudie sade sig mannen som använder sig av detta inte bry sig om hur 

läkemedlet kan förstöra hans kropp, huvudsaken för honom var att han skulle vara stor och stark 

just nu. 

 

3.5 Kvalitet 

I denna studie har både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar använts för att granska 

ämnet ätstörningar hos män. Författarna har ingående granskat artiklarnas kvalitet genom att 

kontrollera olika delar i artiklarna (se metodavsnitt). Hög kvalitet har uppnåtts när samtliga 

eftersökta delar finns med i artikeln. Medelkvalitet har bedömts när maximalt en av dessa delar inte 

funnits eller varit undermåligt beskriven, och låg kvalitet när två eller fler av dessa delar är 

undermåligt beskrivna. Hög kvalitet har uppnåtts av 6 artiklar där författarna anser att samtliga 

delar som eftersöks har varit bra beskrivna. Medelkvalitet har uppnåtts av 7 artiklar och 

anledningen till att dessa inte uppnådde den högre kvalitetsnivån är att undersökningsgrupperna i 

några artiklar varit för liten för att kunna generaliseras på befolkningen. Vissa 

undersökningsgrupper har varit undermåligt beskrivna och i vissa fall bortfallsanalys har saknats.  

Endast en artikel bedömdes ha låg kvalitet då det var en intervjustudie där metoddelen var 

undermåligt beskriven på flera punkter. 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visar att det är svårt att veta hur många män som lider av ätstörningsproblematik 
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eftersom området fortfarande är sparsamt utforskat och att prevalensen visar sig vara väldigt olika i 

olika studier. Ångest och depression och andra affektiva störningar är ofta sammankopplat med 

ätstörningar men om det är en riskfaktor eller ett symtom är svårt att veta. Grupptryck och 

massmediala faktorer kan bidra till utvecklandet av ätstörningar hos män, men press från vänner har 

visat sig vara en större riskfaktor än press från media. Övervikt och högt BMI har visat sig vara en 

stor riskfaktor för utvecklandet av ätstörningar, men även män som har låg vikt har visat sig vilja bli 

större och använder sig då av kompulsiv träning och använder anabola steroider i vissa fall. De 

ätstörningsbeteenden som ofta syns hos män är hetsätning och tvångsmässig träning. Även kräkning 

och läkemedelsanvändning är vanligt förekommande. 

4.2 Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie har författarna kommit fram till liknande resultat som tidigare 

litteraturstudier inom ämnet. Denna litteraturstudie visar att det är väldigt svårt att beräkna 

förekomsten av ätstörningar hos män, många olika studier visar på olika siffror (Reyes-Rodriguez et 

al. 2011, Rojo et al. 2003, Hautala et al. 2008a). Att det är fler kvinnor än män som rapporterar 

ätstörningsproblematik visar sig tydligt i alla studier och frågan är varför? I likhet med Freeman 

(2005) frågar författarna sig om det kan vara så att denna typ av sjukdomar generellt är sedda som 

typiska kvinnosjukdomar varför många män kanske inte vågar söka vård, utifrån en rädsla av att 

förminska sin manlighet? Det kan också vara så att män inte söker vård eftersom de inte anser sig 

vara sjuka bara för att de har ”lite för små muskler”. Men det är tydligt i ett par av de studier 

författarna läst att en sån känsla kan vara förstadier på en fullt utvecklad ätstörning (Freeman 2005, 

Mosley 2009). Joyce Travelbee poängterar att alla individer är unika och att alla patienter ska 

uppmärksammas utifrån deras symtom och inte bara utifrån deras eventuella diagnos (Kristoffersen 

et al. 2007). Därför kan det vara negativt att ätstörningar, i mångas ögon, ses som ett 

kvinnoproblem eftersom alla patienter bör uppmärksammas på lika villkor och bemötas med den 

respekt de förtjänar. 

Ångest och depression har hos näst intill alla individer i studierna varit sammankopplade med 

ätstörningsproblematik på ett eller annat sätt (Ackard et al. 2008, Brady 2008, Button et al. 2010, 

Cahill & Mussap 2007, Freeman 2005, Forbush et al. 2007, Goodwin et al. 2011, Harris et al. 2004, 

Harris & Cumella 2006, Hautala et al. 2008ab, Isomaa et al. 2009, Koskina & Geovazalias 2010, 

Lewinsohn et al. 2002, McCabe & Ricciardelli 2001, Mosley 2009, Presnell et al. 2004, Raevuori et 

al. 2008, Reyes-Rodriguez et al. 2011, Rojo et al. 2002, Stöving et al. 2010). Är det en riskfaktor 

eller det ett symtom? Det är inte helt klarlagt huruvida ångest och depression verkligen är det som 

utlöser ätstörningar eller om det är ätstörningsbeteenden som utlöser ångest och depression. Vilket 

kom egentligen först? Författarna tror att nästan all ätstörningsproblematik bottnar i något slags 
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socialt problem eller kommer från en osäkerhet som kan vara sammankopplad med någon jobbig 

händelse tidigare i livet. Mobbing, utfrysning, familjeproblem etc. Kanske kommer ångesten 

därifrån eller så kommer ångesten fram i samband med ett ändrat ätbeteende som kan påverka 

personer på olika sätt. Detta stödjs av studier av Brady (2008) och Reyes-Rodriguez (2011) som 

visar att familjeproblematik är en riskfaktor för utvecklandet av ätstörningar. Andra affektiva 

störningar som tex. Perfektionism och tvångstankar har visat sig hos personer som även visat tecken 

på ätstörningar. Författarna tror att perfektionism och ätstörningar kan vara sammankopplade på 

grund av att kroppen blir ytterligare ett objekt man kan ha totalkontroll på, i och med att det är du 

som själv bestämmer vad du ska äta och inte och hur du ska träna. 

Resultatet visar att social påverkan från vänner, familj, partners och media spelar en stor roll för 

utvecklandet av ätstörningar (Cahill & Mussap 2007, Freeman 2005, Hautala et al. 2008a, Mosley 

2009, Presnell et al. 2003, Rojo et al. 2002). Författarna tror också att för mycket 

pådrivande ”uppmuntran” från vänner och anhöriga kan sätta press på den drabbade i exempelvis 

idrottsliga sammanhang, där den drabbade inte klarar att sätta gränser utan pressar sin kropp så 

mycket så att den tar skada för att nå vidare och nå längre inom sin idrott och även för att uppnå de 

förväntningar som finns hos anhöriga snarare än att nå upp till sina egna. 

Att ha ett högt BMI har visat sig vara starkt kopplat till ätstörningar (McCabe & Ricciardelli 2001, 

Presnell et al. 2003, Raevuori et al. 2008, Rojo et al. 2002). Dock menar Freeman (2005) att detta 

inte är universellt utan att det först och främst är förekommande i västerländska kulturer där det 

anses vackert att vara smal. Författarna tror att övervikt och social påverkan kan vara 

sammankopplade genom att många som är överviktiga eller knubbiga när de är små blir retade och 

mobbade i skolan och detta tror vi kan sätta igång en tankeprocess som viktminskning även hos 

unga individer. Detta tror vi även kan leda till ångest och depression vilket ju har visat sig vara 

sammankopplat med utvecklandet av ätstörningar. Vi tror även att ett kompulsivt träningsbeteende 

kan rota sig i dessa unga år då krav på prestation finns redan i skolåldern. 

De artiklar som ingått i denna studie har varit av varierande kvalitet. I de flesta artiklar har 

vedertagna instrument för att mäta ätstörningar använts och de har i vissa fall också varit anpassade 

för män, tex där utebliven menstruation inte har varit ett krav för diagnostisering av AN. I en av 

artiklarna har pengar eller studiepoäng delats ut till de som har varit villiga att ingå i studien, detta 

tycker författarna till denna studie inte är så bra eftersom man då kan få missvisande resultat då 

några av de som medverkar kanske bara ”hafsar” sig igenom formulären endast för att få ut sin 

ersättning och inte tar själva studien på allvar. I en annan studie har förfarandet med själva intervjun 

varit undermåligt då författaren till den studien bara talat en person på ett gym vid olika tillfällen. 

Ingenting är nämnt om inspelning, transkribering eller analysmetod. Detta drar ner kvalitén på 
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artikeln. 

4.3 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har baserats på 14 vetenskapliga artiklar som är publicerade från år 2000 och 

framåt och hämtade från databaserna PubMed och CINAHL. Författarna hade kunnat söka artiklar i 

andra databaser för att öka träffantalet och därmed öka chansen för att få fler och bättre artiklar, 

men dessa två databaser är de två största och eftersom detta arbete gjorts under en begränsad tid så 

valde författarna att endast använda dessa och utfallet blev ändå bra. Författarna anser att de 

limiteringar och de sökord som använts har varit adekvata för syftet med denna litteraturstudie. På 

grund av de breda sökorden har antalet träffar blivit stort. En svaghet med detta är att författarna 

kan ha missat artiklar av relevans eftersom så pass många titlar har behövts läsas igenom. 

Limiteringarna lades in för att minska träffantalet något och på så vis sålla bort de artiklar som inte 

mötte frågeställningarna. De flesta artiklar som fanns under våra sökord var studier som inkluderade 

både män och kvinnor och det var nödvändigt att ta med artiklar av den arten eftersom artiklar där 

bara män förekommit är väldigt ovanliga, pga. att detta område är så pass outforskat ännu. Detta är 

även anledningen till att årsspannet var så stort, om endast nyare artiklar skulle inkluderats så hade 

det varit svårt att finna bra artiklar som rör detta ämne. De artiklar som varit aktuella för denna 

litteraturstudie har speglat västvärldens syn på detta problem, och det beror inte på att författarna 

medvetet valt bort andra artiklar utan helt enkelt för att detta problem är absolut störst i västvärlden. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har granskats i denna studie. Mestadelen har varit 

kvantitativa för att kunna kartlägga och visa upp statistik, symtom och beteenden som är vanligt 

förekommande vid denna typ av problematik. Även några kvalitativa artiklar har använts för att på 

ett djupare plan ge förståelse och för att visa hur ätstörningar upplevs på individnivå. Att författarna 

läst igenom de valda artiklarna individuellt och även granskat dessa enskilt för att sedan 

tillsammans diskutera dessa är en styrka eftersom det då finns mer utrymme för diskussion om 

tolkningar och åsikter. Författarna använde Polit och Beck's (2008) granskningsmall för artiklar för 

att bibehålla en struktur på granskningarna. Trots att detta område hittills är sparsamt utforskat anser 

sig författarna ha funnit och granskat artiklar som på ett bra sätt kan svara på frågeställningarna i 

denna litteraturstudie. 

 

4.4 Allmändiskussion 

Författarna tycket att det är viktigt att ätstörningsproblematik inte bara ses som ett kvinnoproblem 

utan ett problem som också i hög grad kan drabba män. Därför är det viktigt att öppna upp den här 

debatten och föra fram dessa sjukdomar i ljuset så att allmänheten och vårdpersonal han 
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avstigmatiseras. Det är av största vikt att det tabu som idag ligger på dessa sjukdomar försvinner 

och att kvinnostämpeln tvättas bort så att även män kan känna sig trygga i att söka hjälp om han 

känner att ett beteende gått överstyr. Författarna tycker att det är viktigt att denna information går ut 

till allmänheten i ett tidigt stadie och där kan skolhälsovården vara en bra kanal. Det är viktigt att 

kunskapen att ätstörningar ser olika ut ökar, det är inte bara unga tjejer som framkallar kräkningar 

som har ätstörningar, utan det kan även vara fotbollskillen i klassen som kämpar för att få mer 

muskler eller killen som boxas som kämpar för att gå ner en viktklass. Travelbee menar att alla 

patienter ska bli sedda som individer och att man inte ska fokusera för mycket på speciella 

diagnoser utan däremot lyssna på patienten och göra en bedömning utifrån alla symtom. Vidare 

beskriver Travelbee hur den mellanmänskliga relation mellan sjuksköterska och patient som är 

avgörande för omvårdnaden inte kan byggas på roller, utan det gäller att se förbi alla stereotypa 

uppfattningar i det första mötet dessa emellan. En god relation bygger på kontakt mellan människor 

och som sjuksköterska gäller det att se patienten som en unik person och hur just denne upplever sin 

situation (Kristoffersen et al. 2007). Alltså kan även en person som utåt sett verkar hälsosam och 

tränar mycket ha en allvarlig sjukdom där träningen kan bli kompulsiv och skadlig i det långa 

loppet. Det gäller att öppna ögonen och öka kunskapen för att kunna upptäcka skadliga beteenden 

på ett tidigt stadium. En överdriven kontroll över sitt liv kan också vara ett tecken på ätstörning. En 

av författarna till denna litteraturstudie har ett självupplevt exempel på detta då denne, under 

tonåren, alltid lämnade en tugga kvar på tallriken efter avslutad måltid, eftersom denne då kände sig 

ha kontroll över sig själv och sitt ätande och ”faktiskt inte behöver äta upp allt, utan jag vet att jag 

kan låta bli”.  Detta stödjs också av litteraturen (Rojo et al. 2002, Reyes-Rodriguez et al. 2011, 

Ackard et al. 2008, Raevuori et al. 2008). Författarna anser ämnet ätstörningar hos män är viktigt 

att uppmärksamma mer och fler studier på just detta behövs för att på ett bra sätt kunna utbilda 

sjukvårdspersonal samt att informera allmänheten och avstigmatisera detta ämne. Det är oerhört 

viktigt att alla människor, oavsett kön, får den hjälp de behöver för att kunna ta sig ur en ätstörning 

eller för att undvika att utveckla sådan. 
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