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Abstrakt 

Bakgrund: Incidensen bland män som drabbas av ätstörning ökar. Trots detta finns det 

fortfarande en uppfattning om att det är främst kvinnor som drabbas. Sjuksköterskan 

behöver få en bättre förståelse för hur män upplever sin ätstörning, detta för att kunna 

erbjuda dem en god och likvärdig vård.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa mäns upplevelser av att leva med 

ätstörning. 

Metod: En systematisk litteratursökning utfördes i databaserna CINAHL, PsychINFO 

och PubMed. Antal inkluderade artiklar i studien var sex kvalitativa samt en artikel med 

mixad metod. Artiklarna analyserades med hjälp av ett induktivt analysförfarande, där 

författarna fokuserade på det manifesta innehållet i texterna. 

 

Resultat: Studiens resultat belyser hur vuxna män upplever det att leva med en 

ätstörning. Resultatet består av de fem kategorierna Upplevelse av information, 

Bristande självkänsla,Upplevelse av skam, Upplevelse av krav från omgivningen och 

Upplevelse av vård. Resultatet visar att männen upplever det skamfyllt att leva med en 

ätstörning på grund av stigma och känslan av att inte känna sig accepterad. Att 

ätstörning ses som en kvinnlig sjukdom medförde att många av männen inte vågade 

berätta för andra om sin problematik eller att de hade svårt att koppla sina symtom till 

sin sjukdom. Vissa män uppger även att deras symtom inte tagits på allvar av 

vårdpersonal. 

 

Slutsats: Resultet beskriver att det finns ett behov av information till både patient, 

vårdpersonal och närstående om ätstörningsproblematik bland män. 
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1 Inledning 
 

Ätstörningar drabbar främst människor i Europa och USA på grund av kroppsidealet i 

västvärldens rådande kultur (Allgulander, 2012).  

Ghaderi och Parling (2009) skriver att vi varje dag möts av budskap från 

tidningar, reklam och löpsedlar som säger att det är möjligt att gå ner i vikt, få mer hår 

på huvudet, få fin slät hy och så vidare. Många kvinnor och män lever idag med vad 

man kallar ett normativt missnöje med sin kropp. I dagens samhälle är skönhetsidealet 

att man ska vara smal. Smalhet kopplas till popularitet, glädje, lycka och framgång. I 

länder som Kina och Japan har antalet fall av ätstörningar ökat i takt med att deras 

kultur anammar västvärldens smalhetsideal. Carlsson (2009) skriver att även press från 

människor i ens omgivning är en av orsakerna till att utveckla en ätstörning. Författarna 

i föreliggande studie har praktiserat på en psykiatrisk avdelning där 

ätstörningsproblematik förekommit. Det som väckte intresse för ämnet var när 

författarna reflekterade tillsammans kring hur män upplever att leva med en ätstörning. I 

arbetet som blivande sjuksköterskor vill vi kunna erbjuda en lika vård för alla. Genom 

denna litteraturstudie vill vi identifiera den forskning som besvarar vårt syfte. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Definition av ätstörning  

Keski-Rahkonen, Charpentier och Viljanen (2011) definierar ätstörning som ett 

matmissbruk. En person som missbrukar mat under en kort period för att påverka 

utseende, sporadiskt försöka banta eller någon gång försöka att kontrollera sin vikt är 

inte en ätstörd person. En ätstörning är då symptomen påverkar den drabbades hälsa, 

studier, arbete eller dagliga aktiviteter. Personer drabbade av ätstörningar spenderar så 

mycket tid åt tankar och planering kring mat så att det stör vardagen. Problemen anses 

som allvarliga då symptomen och individens tankar börjar styra betydelsefulla val i 

livet. Ghaderi och Parling (2007) menar att det är svårt att helt säga orsaken till 

ätstörning, men att flera olika riskfaktorer och familjefaktorer kan påverka. Exempel på 

detta kan vara höga krav eller bristande engagemang från föräldrar, negativa 

kommentarer från omgivning samt smalhetsideal som socialkulturell faktor. 

Ätstörningar delas in i tre huvudkategorier: Bulimia nervosa (BN), Anorexia 

nervosa (AN) samt Ätstörning utan närmare specifikation (UNS). BN kännetecknas av 
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hetsätning, där den drabbade personen äter onormalt stora mängder mat under en 

begränsad tid, samtidigt som en känsla av saknad kontroll över ätandet uppstår. 

Kräkningar, laxering, fasta eller överdriven motion är vanliga beteenden för att 

kompensera förlusten av kontroll under hetsätningen. Det som föregår beteendena är 

rädsla för viktuppgång samt en självkänsla som strikt präglas av vikt och kroppsform. 

AN kännetecknas av självsvält, vilket leder till en påtaglig undervikt samt som vid BN 

föreligger en rädsla för viktuppgång. Vanligt förekommande bland patienter med AN är 

att basala kroppsliga funktioner, såsom menstruation, inte längre fungerar på grund av 

patientens låga vikt. UNS (även atypisk ätstörning) innebär att det föreligger en 

ätstörning, dock uppfyller den inte de kriterier som krävs för att kategoriseras som BN 

eller AN. Att vara medveten om att diagnosen UNS inte innebär att patienten har en 

lättare problematik är viktigt. Patienter med UNS har ofta ett mycket påtagligt lidande 

och svåra problem (Gustavsson & Norring, 2013).  

Ätstörningar är inte endast psykiskt påfrestande för den drabbade individen. 

Enligt Claude-Pierre (1997) har ätstörningar en fysisk påfrestning på individens kropp. 

Dessa kan vara avmagring där revben, höfter och ryggrad syns och buken kan bli 

uppsvälld samt genomskinlig hud och tunt hår. Andra symtom som kan uppkomma efter 

långvarigt insjuknande i ätstörningar är ödem på grund av elektrolytrubbningar, lever- 

och njursvikt, benskörhet och stora förändringar i blodtrycket under dygnet. Fysiska 

symtom som kan uppkomma hos personer med BN är ärr i matstrupen och frätskador på 

tänder på grund av frekventa kräkningar samt sår i ändtarmen på grund av överdriven 

användning av laxerande medel. 

 

2.2 Prevalens  

Kvinnor drabbas betydligt oftare av ätstörningar än män, men forskningen tyder på att 

incidensen ökar bland männen. 2013 var det totala antalet nyregistrerade patienter 2727 

stycken i Sverige. Av dessa var 884 (32,5%) ungdomar under 18 år vid första besöket. 

Av den totala gruppen bland de vuxna patienterna utgjorde männen 4,4% (n=82) och 

kvinnor 95,6% (n=1761). Av alla nyregistrerade patienter var det 1472 patienter som 

diagnoserades med ätstörningen UNS, vilken innebär att det är den vanligaste 

förekommande diagnosen. Att drabbas av AN är vanligare bland ungdomar än hos 

vuxna. Det motsatta gäller för BN där andelen vuxna patienter är väsentligt högre än 

andelen ungdomar med denna diagnos. Det råder även stor osäkerhet om exakt incidens 

och prevalens kring ätstörningarna då mörkertalen är höga (Gustavsson & Norring, 
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2013). Omkring 10 % av alla kliniska fall av ätstörningar utgörs av män (Hoek & Van 

Hoeken, 2003). Att diagnotisera män kan vara svårt då de inte uppfyller de typiska 

symtomen för AN eller BN, detta beror troligtvist på att kriterierna är mer utformade för 

kvinnor (Pope, Phillips & Olivardia, 2000). 

Ghaderi och Parling (2007) menar att behandling av ätstörningar kan göras genom 

psykopedagogisk behandling där målet är att stoppa det beteende som personen har. 

Medicinering med antidepressiva läkemedel har visat sig ha en god effekt i 

behandlingen av ätstörning. En person behöver också hjälp med psykoterapi. Kognitiv 

beteendeterapi är en metod som ständigt utvecklas och innebär att personen får lära sig 

att hantera situationer som är besvärande och som bidrar till visst beteende. 

 

2.3 Kvinnors upplevelser av ätstörning 

Kvinnor uppger att det första steget i processen för tillfrisknande är att acceptera och 

erkänna sin ätstörning. Det är vanligt förekommande att det tar många år från 

insjuknandet innan kvinnor bekänner sin sjukdom. Känslor som att inte känna sig  

tillräckligt sjuk eller skam och skuld över symptomen är några av orsakerna till att inte 

acceptera sin sjukdom. Andra motiv till att inte söka vård eller acceptera sin sjukdom 

var föreställningen om att kunna klara av sina problem själv, att man inte förtjänade 

hjälp eller känslan att vara den enda personen med dessa problem. Det övergripande 

motivet bland kvinnor att söka vård för sin ätstörning är främst viljan att förhindra att 

sjukdomen dominerar ens liv samt på grund av sjukdomens negativa inverkan på deras 

sociala liv (Pettersen & Rosenvinge, 2002). 

 

2.4 Vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med ätstörningar 

Högdahl (2011) menar att ätstörningar kan väcka både rädsla och ångest hos 

vårdpersonal. Det finns stor risk att känna maktlöshet då vårdpersonal försöker att få 

den drabbade individen att inse allvaret i den situation han eller hon befinner sig i. Det 

är också vanligt att vårdpersonal känner sig rädda för att göra fel i mötet med personer 

drabbade av ätstörning, vilket kan leda till känsla av misslyckande. Hur vårdpersonal tar 

hand om och betraktar sin egen reaktion i mötet med den drabbade personen kan göra 

stor betydelse för vilka möjligheter till hjälp som finns för individen. Warren, Crowley, 

Olivardia och Schoen (2009) menar att majoriteten av vårdgivare som arbetar med 
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människor som lider av ätstörningar, själva blir medvetna om sitt utseende under 

behandling av patienter med ätstörningsproblematik. Högdahl (2011) menar att som 

vårdpersonal är det viktigt att våga fråga om ätstörning då tystnaden vidmakthåller 

isolering. Att sätta ord på tankar och oro skapar en relation som kan vara en avgörande 

faktor för individens väg mot tillfrisknande.    

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Livsvärld  

Livsvärldsteorin utgör den teoretiska referensramen i föreliggande studie. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver livsvärldsteorin som en filosofisk grundbult i 

vårdvetenskapen och det är genom den som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom 

utspelar sig. Livsvärlden är något som delas med andra samtidigt som den är något unikt 

och högst personlig för var och en. Birkler (2010) anser att för att förstå patientens 

världsbild och upplevelse ur ett fenomenologiskt perspektiv innebär det att 

sjuksköterskan måste förstå att patientens värld skiljer sig från sin. Sjuksköterskan bör 

därmed utgå från att förstå hur patienten ser på sin omvärld och vad patienten har för 

erfarenhet. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att livsvärldsteorin utgår från 

patientperpektivet, vilket innebär att vårdaren måste ha kompetens och adekvat kunskap 

men också förmågan att kunna sätta sig in i vad patienten upplever som sjukdom och 

hälsa, i syftet att stödja och stärka patientens hälsoprocess. 

Birkler (2010) menar att sjuksköterskan måste utgå från patientens situation och 

närma sig en förståelse av dennes livsvärld. Detta innebär att man ska försöka få en 

förståelse hur sjukdom, lidande och vårdande påverkar patienten och på så sätt kunna 

främja patientens hälsoprocesser. Livsvärldsteorin är relevant som referensram till 

studiens syfte för att kunna sätta sig in i patientens upplevelse av hälsa och 

sammanhang.Genom att utgå från hur patienter upplever sin livsvärld under sjukdom 

kan en djupare förståelse för patienters behov skapas och därmed individanpassad vård. 

 Vi vill genom denna litteraturstudie bilda oss en förståelse för hur sjukdom, 

lidande och vårdandet påverkar manliga patienter med ätstörningsproblematik. Som 

sjuksköterska är det meningsfullt att ha insikt att det inte endast är en kropp som 

kommer vårdas, utan en hel individ med känslor och åsikter.    

. 
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4 Problemformulering 

Ätstörningar är en grupp av sjukdomar som kan drabba både kvinnor och män. 

Majoriteten av de som drabbas av ätstörningar är kvinnor och aktuell litteratur fokuserar 

främst på kvinnors perspektiv och väldigt lite på mäns erfarenheter och behov. Enligt 

Pope, Phillips och Olivardia (2000) är det svårt att diagnostisera män på grund av att de 

inte uppfyller de typiska symtomen för AN eller BN, troligtvis eftersom kriterierna är 

mer utformade för kvinnor. Detta innebär att mörkerantalet av drabbade män kan vara 

stort. Brist på information både i samhället, hos de drabbade männen och vårdpersonal 

kan medföra ett ökat lidande och till och med död om inte männens perspektiv 

uppmärksammas. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) skall 

sjuksköterskan ge en jämställd vård, vilket inte är möjligt om kunskap och resurser 

saknas. För att sjuksköterskan ska kunna identifiera symtom och varningssignaler för 

ätstörningar hos män krävs en ökad kunskap.  

 

5 Syfte 

Syftet var att belysa vuxna mäns upplevelser av att leva med ätstörning. 

 

 

6 Metod 
 
Studien som genomförts är en systematisk litteraturstudie, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2008) innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur inom ett problemområde eller valt ämne. Resultatet presenteras på ett precist 

och logiskt vis, för att knyta an till studiens syfte. 
 

 

6.1 Inklusionskriterier 
 
Inkluderade artiklar i föreliggande studie skulle vara publicerade inom de senaste 15 

åren. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt vara peer reviewed. 

Peer review innebär att artikeln är granskad av forskare kunniga inom det aktuella 

forskningsfältet. Granskningen säkerställer artikelns vetenskapliga kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2011). I databasen PubMed finns inte avgränsningen peer review 

tillgänglig. Därmed har valda artiklars vetenskapliga status säkerställts genom Ulrich´s 
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Periodicals Directory. Vidare inklusionskriterier var att artiklarna svarade mot studiens 

syfte och att informanterna skulle vara vuxna män, vilket innebar att de skulle vara över 

18 år. En av de valda artiklarna hade deltagare som var under 18 år men eftersom 

studien hade hög kvalitet och väl belyste litteraturstudiens syfte så valde författarna i 

föreliggande studie att inkludera artikeln. En av forskarna i de inkluderade artiklarna är 

delaktig i två av de utvalda artiklarna. 

 

6.2 Litteratursökning 
 
Det område som valts att belysa i litteraturstudien är inte beforskat i någon större 

utsträckning. De åtgärder som fanns att tillgå har i största möjliga mån vidtagits i 

sökningen för att finna relevanta artiklar som belyser studiens syfte.   

I september 2015 påbörjades datainsamlingen med en informationssökning i 

databaserna CINAHL, PsycINFO samt PubMed. CINAHL är en databas som är 

specialiserad på omvårdnadsforskning, databasen PsycINFO innehåller psykologisk 

forskning och i PubMed finns forskning inom omvårdnad, medicin och odontologi 

(Forsberg & Wengström, 2013). Databassökningen inleddes med att göra en 

pilotsökning i databaserna CINAHL, PsychINFO samt PubMed. En pilotsökning 

innebär en obegränsad fritextssökning (Axelsson, 2012). Detta gjordes för att få en 

översiktlig bild av ämnesord och befintliga artiklar inom valt område. Även 

fritextsökning med begränsningar utfördes. 

För att effektivisera databassökningen tog vi hjälp av bibliotekarie vid två 

tillfällen. Första gången i oktober 2015 och den andra gången i december 2015. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att sökningen effektiviseras genom att ta hjälp 

av en bibliotekarie som känner till de olika databasernas struktur och indexeringssätt. 

Den egentliga informationssökningen startade efter mötet med bibliotekarie i oktober 

men utökades yttligare efter ny träff i december. Efter att ha valt ut frågor som man vill 

ha besvarade samt olika inklusions- och exklusionskriterier påbörjades sökningen med 

ämnesord. 

I sökstrategin kan sökorden kombineras med hjälp av de så kallade booleska 

operatorerna, “AND”, “OR” och “NOT”. Operatorn AND används för att ge ett smalare 

resultat och fungerar genom att hitta referenser som innehåller både A och B (A AND 

B). Med hjälp av operatorn OR hittar referenser som innehåller både A eller B. 

Kombinationen med OR ger därmed ett bredare resultat. Genom att kombinera 
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sökorden med operatorn NOT kan man begränsa sin sökning då resultaten visar 

referenser som innehåller A men inte B (Forsberg & Wengström, 2013). 

Författarna konsulterade bibliotekarie gällande effektiva ämnesord i databaserna. 

Det är den egna databasen som har valt sina ämnesord vilket kan resultera i att samma 

ämnesord inte alltid går att finna i de andra databaserna. Detta resulterar i att andra 

ämnesord måste användas för att finna artiklar som är relativt lika varandra (Östlundh, 

2013).   

Ämnesord som kombinerades i CINAHL var eating disorders, life experience, 

male OR men, patient attitudes, attitude to illness och gender specifik care. Vid senare 

tillfälle efter ytterligare hjälp av bibliotekarie breddades sökningen med ämnesorden 

attitude to health, emotions, patient satisfaction och coping. Detta för att utesluta att 

artiklar som berör studiens syfte inte missats. De begränsningar som gjordes i sökningen 

var artiklar publicerade mellan år 2000 till 2015, peer review, samt ålder 19-44 år för att 

finna artiklar med vuxna mäns upplevelser. I PubMed och PsychINFO användes 

motsvarande ämnesord samt likvärdiga avgränsningar till det som användes i CINAHL. 

På grund av förändringar i databasen PubMed så försvann Meshtermen eating disorders 

vid sista sökningen, vilket innebar att kombinationen eating disorders och coping samt 

attitude to health inte kunde kombineras som det gjorts i de andra databaserna. En 

fritextsökning utfördes som kompensation.  

 

6.3 Manuell sökning 

En manuell sökning kan ske på olika vis. Ett sätt är att studera referenslistan när man 

har hittat en intressant artikel som rör problemområdet. Där kan man finna andra 

relevanta artiklar som berör ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). Då forskningen 

inom studiens problemområde är vagt studerat så granskade vi intressanta referenser i 

andra artiklar. Vi utförde även sökningar på artikelförfattarna för att eventuellt finna 

mer forskning inom området. Fem artiklar valdes ut för att läsas i fulltext, men endast 

en inkluderades då de andra antingen inte behandlade studiens syfte eller var av för låg 

kvalitet.  

 

6.4 Urval och kvalitetsgranskning 

Efter genomförda sökningar lästes sammanlagt 1555 titlar, för att hitta eventuellt 

användbar litteratur. Om artikelns titel kunde kopplas till problemområdet valdes den ut 

för vidare granskning av abstraktet. Sammanlagt lästes 164 abstrakt. Stämde artikelns 
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abstrakt överens med studiens syfte valdes den ut för en helhetsbedömning av dess 

innehåll. Sammanlagt lästes 37 artiklar i sin helhet. Forsberg och Wengström (2013) 

framhåller att vid val av studier är det viktigt att de är trovärdiga och pålitliga samt 

handlar om samma ämnesområden.  

Tio artiklar kvalitetsgranskades. Författarna till föreliggande studie använde sig av 

granskningsmallar utformade av Forsberg och Wengström (2013) vid 

kvalitetsgranskning av både kvalitativa, kvantitativa samt artiklar med mixad metod (se 

bilaga A och B). Vid kvalitetsgranskningen av artikeln med mixad metod användes en 

kombination av granskningsmallarna för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Då 

mallarna inte innehåller någon form av poängsystem beslöt författarna att grunda sin 

bedömning på grundläggande delar som gör en artikel trovärdig. Kriterier som 

författarna ansåg vara betydelsefullt i valet av artiklar var att de skulle ha en tydlig 

problemformulering, tydlig beskrivning av metod och tillvägagångssätt, innehålla 

aktuell tidsram och vara godkända av en etisk kommitté. På så vis fastställdes kvaliteten 

på artiklarna. Sammanlagt inkluderades sex kvalitativa artiklar varav en var en 

fallstudie, samt en artikel med mixad metod i studien.  

 

6.5 Etiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2008) skriver att etiska överväganden skall beaktas vid 

systematiska litteraturstudier beträffande urval av artiklar. Det är av betydelse att 

artiklarna är godkända av en etisk kommitté eller har ett innehåll där andra etiska 

övervägande har gjorts. Vi har utefter dessa kriterier granskat och endast tagit med 

artiklar som är etiskt genomförda. Alla artiklar som inkluderats i litteraturstudien har 

redovisats. Författarna har sina egna åsikter i beaktande vid sökning av artiklar samt vid 

analysering av artiklarnas resultat. Detta för att undvika ett manipulerat resultat. 

 

6.6 Analysmetod 
 

Analysen är uppbyggd enligt Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys med ett 

induktivt analysförfarande, vilket innebär att författarna fokuserade på att belysa och få 

en djupare förståelse av människans upplevelser eller erfarenheter. En induktiv ansats 

innebär att författarna förutfattningslöst utgår från texternas innehåll. 

 Författarna i föreliggande studie började med att läsa och bekanta sig med alla 

inkluderade artiklar var för sig ett flertal gånger för att få ett helhetsintryck av texternas 

huvudsakliga innehåll. Därefter träffades författarna för att tillsammans diskutera 
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textens innehåll och eventuella skilda uppfattningar om datainsamlingen, vilket kallas 

för triangulering. I analysen av texterna fokuserade författarna på det manifesta, tydliga 

innehållet. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att meningsbärande enheter som 

svarar mot studiens syfte identifieras i texterna. Meningsbärande enheter innebär texter 

som kan utgöras av ord, meningar eller stycken som hör ihop och bildar sammanhang. 

Dessa meningsbärande enheter kondenseras i sin tur för att slutligen skapa koder. Detta 

innebär att koder som beskriver de meningsbärande enheternas innehåll skapas utan att 

förlora viktig innebörd. En kod skapar i sin tur, tillsammans med en eller flera andra 

koder, olika kategorier. Kategorierna bör innehålla allt framtaget datamaterial som 

svarar mot syftet, samt att dess innehåll skiljer sig från övriga kategorier. Framtagen 

data bör inte passa in i flera olika kategorier.  

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondenserande meningsenhet, kod och 

kategori 

Meningsenhet på 

engelska 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Some of them talked 

about a feeling of shame 

as a male who had a ED.  

Några upplever 

känslan av skam. 

Stigma Upplevelse av 

skam 

They demanded of 

themselves to always 

perform better: felt 

emotianally insecure, 

struggled with identity 

problems and had a 

strong desire to change 

their bodies or 

appearance. 

De känner sig osäkra 

med sig själva och 

kämpar för att 

förbättra den bilden av 

sig själv. 

 

Osäkerhet Bristande 

självkänsla 

The idea that only 

women get EDs was 

reinforced by 

professional literature 

being aimed towards 

women. The men felt 

much of it was not 

appropiate for men.  

Professionell litteratur 

förstärkte tanken att 

endast kvinnor 

drabbas av 

ätstörningar. Männen 

kände att mycket inte 

var lämpligt för män 

Kunskap om 

sjukdomen 

Upplevelse av 

information 

They found themselves 

being criticized and 

judged as both 

Kritiserade av andra.  Utanförskap Upplevelse av 

krav från 

omgivningen 
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individuals and for their 

body.  

The men identified 

positive outcomes of 

being diagnosed in terms 

of understanding the 

problem and seeking 

treatment 

Positivt att bli 

diagnostiserad då det 

hjälpte männen att 

förstå sina problem.  

Diagnostisering Upplevelse av 

vård 

 

 

 

7 Resultat 
 

I analyseringen av resultatet i artiklarna framgick fem kategorier i hur män upplever det 

att leva med en ätstörning. Dessa fem kategorier är Upplevelse av information, 

Bristande självkänsla, Upplevelse av skam, Upplevelse av krav från omgivningen och 

Upplevelse av vård.  

 

7.1 Upplevelse av information  

Media och professionell litteratur baseras främst på kvinnans upplevelse och 

erfarenheter av att ha drabbats av en ätstörning. Männen rapporterade att ätstörningar 

ses som en kvinnosjukdom vilket fick dem att känna sig “osynliga” (Robinson, 

Mountford & Sperlinger, 2012).   

Männen ville veta om det fanns några specifika symtom för ätstörningar hos män, 

för att kunna koppla sina egna symtom till sin sjukdom (Dearden & Mulgrew, 2013; 

Robinson et al., 2012; Räisänen & Hunt, 2014). Samtliga män beskrev att de inte hade 

någon eller väldigt lite kunskap om ätstörningar hos män, vilket bidrog till att de inte 

trodde att män kunde drabbas (Räisänen & Hunt, 2014). Några ifrågasatte även om det 

var något fel på dem att drabbas av en ätstörning som man (Robinson et al., 2012) och 

detta ledde många gånger till att de inte sökte hjälp eller att det tog lång tid innan de 

sökte vård (Dearden & Mulgrew, 2013; Robinson et al., 2012; Räisänen & Hunt, 2014). 

Ätstörningar hos män måste normaliseras (Dearden & Mulgrew, 2013) då även brist på 

respons från omgivningen kunde göra att männen sökte hjälp för sent. En annan barriär 

som framgick hos män för att söka hjälp var osäkerheten över hur och vart de skulle 

vända sig (Dearden & Mulgrew, 2013; Räisänen & Hunt, 2014). 
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Information och förståelse om sin sjukdom var en viktig del i processen mot 

tillfrisknande (Dearden & Mulgrew, 2013; Robinson et al., 2012). Den information som 

finns tillgänglig i dagens samhälle är generell för båda könen men mer anpassad för 

kvinnor. Män har ett behov av att få mer information om sin sjukdom, då det ger 

männen en förståelse för sjukdomens allvar (Dearden & Mulgrew, 2013).   

 

7.2 Bristande självkänsla  

Männen uppgav att låg självkänsla var en faktor som drev dem till förändring av sin 

livsstil (Björk, Wallin & Pettersen, 2012; Dearden & Mulgrew, 2013; Drummond, 

2002; Robinson et al., 2012; Räisänen & Hunt, 2014; Wallin, Pettersen & Björk, 2014). 

Männen uppfattade det som att de hade vissa kvalitéer som de inte klarade att leva upp 

till, vilket fungerade som en intensiv önskan att vilja förbättra sig själva (Dearden & 

Mulgrew, 2013; Drummond, 2002; Robinson et al., 2012; Wallin et al., 2014) vilket 

ofta orsakar sjukdomen (Wallin et al., 2014). 

Att inte acceptera sin egen kropp fick dem att känna sig osäkra (Wallin et al., 

2014) vilket gjorde dem besatta av att vilja förändra sitt utseende (Drummond, 2002) 

och en del män kände sig oaccepterade för den de var (Robinson et al., 2012). En av de 

dominerande orsakerna till sjukdomsutveckling var kroppsmissnöje på grund av 

övervikt (Wallin et al., 2014). För några av deltagarna resulterade deras bristande 

självacceptans till en extrem överträning (Björk et al., 2012; Wallin et al., 2014). 

Männen beskrev att deras tankar kretsade omkring kost (Björk et al., 2012; Robinson et 

al., 2012; Räisänen & Hunt, 2014) och träning (Björk et al., 2012; Dearden & Mulgrew, 

2013; Räisänen & Hunt, 2014; Wallin et al., 2014) så pass mycket så att det styrde deras 

dagar. En man uppgav att spegeln fungerade som en daglig påminnelse om att behöva 

gå ner i vikt och förlora fett (Drummond, 2002). Även efter given behandling uppgav en 

man att han fortfarande hatade sin vikt och att se sig själv i spegeln samt fotografier och 

vägde sig regelbundet (McCormack et al., 2013). 

 

7.3 Upplevelse av skam 

Männen kände att det var skamfullt att drabbas av en ätstörning (Björk et al., 2012; 

Drummond, 2002; McCormack et al., 2013; Robinson et al., 2012; Räisänen & Hunt, 

2014; Wallin et al., 2014). Detta då de ansåg att det finns en stigmatisering av att det är 

sjukdomar som endast drabbar kvinnor (Dearden & Mulgrew, 2013; Drummond, 2002; 
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Robinson et al., 2012; Räisänen & Hunt, 2014). Det för med sig konsekvenser i att vara 

en man med en ätstörning. På grund av skammen dolde män sin sjukdom i rädsla för 

vad andra ska ha för åsikter om dem (Robinson et al., 2012; Räisänen & Hunt, 2014). 

Skammen gjorde det även svårt för männen att erkänna sin sjukdom för sig själva och 

för andra (Björk et al., 2012; Robinson et al., 2012). De oroade sig för att människor i 

omgivningen inte skulle förstå, döma, skratta eller sky dem (Robinson et al., 2012). 

Skammen kopplad till sjukdomens symptom var även det en orsak till att männen drog 

sig för att berätta för familj och vänner. De upplevde ett utanförskap och kände sig 

ensamma, då de inte vågade berätta om sina problem för andra (Wallin et al., 2014). 

 

7.4 Upplevelse av krav från omgivningen 

Att leva upp till samhällets normer rörande kroppsideal och att kunna prestera var något 

som drev många av männen in i sin sjukdom (Björk et al., 2012; Dearden & Mulgrew, 

2013; Robinson et al., 2012; Wallin et al., 2014). Männen upplevde höga krav från 

andra vilket kunde leda till deras ätstörningsproblematik (Dearden & Mulgrew, 2013). 

Stress utifrån samhället med exempelvis jobb, eller generell stress i vardagen kunde 

vara en utlösande faktor för de män som drabbades (Dearden & Mulgrew, 2013., 

Robinson et al., 2012). 

Mobbning kring utseende, främst omkring männens vikt var också en stark 

bidragande faktor till utvecklingen av deras ätstörning (Dearden & Mulgrew, 2013; 

Robinson et al., 2012; Wallin et al., 2014). Deltagarna kände att de blev kritiserade både 

som individ och för sin kropp, vilket utlöste männens sjukdomsförlopp (Wallin et al., 

2014).  

Även familjen har visat sig kunna ha en negativ påverkan. Familjen har ställt höga 

krav (Wallin et al., 2014) samt inte tagit männens oro kring sin problematik på allvar 

(Räisänen & Hunt, 2014).  

 

7.5 Upplevelse av vård 

Att få en diagnos var positivt för många män då det hjälpte dem att förstå sina problem 

(Dearden & Mulgrew, 2013; Robinson et al., 2012). En man berättar att innan given 

vård så kände han sig inte värdig att må bra. Men efter terapi och behandling kunde han 

äntligen anse att han förtjänade att må bättre (McCormack, Lewis & Wells, 2013). 

Det fanns risker med att vårdpersonalens kunskap brister i vården av män med 

ätstörningar. Flera män rapporterade om att deras symtom inte togs på allvar och 
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därmed blev de feldiagnotiserade (Dearden & Mulgrew, 2013; Räisänen & Hunt, 2014) 

eller så  kände de sig åsidosatta samt rädda för att prata om sina känslor (McCormack et 

al., 2013; Räisänen & Hunt, 2014).  På en manlig patient gjordes en gastroskopi för att 

utreda hans viktnedgång. Läkaren vägrade att remittera patienten till psykiatrin och 

uppmanade honom istället att “inte vara svag och att själv ta itu med problemet”. Efter 

ett självmordsförsök blev patienten direkt kopplad till en ätstörningsklinik där han fick 

rätt vård (Räisänen & Hunt, 2014). Även under pågående behandling kände många av 

männen att de inte blev tagna på allvar (Räisänen & Hunt, 2014) vilket gjorde att de 

upplevde sig missförstådda av vårdpersonalen (Robinson et al., 2012). 

 

 

8 Diskussion 
 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

8.1.1 Val av inklusionskriterier   

Inklusionskriterierna för studien var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara adekvata 

för studiens syfte och belysa vuxna mäns upplevelse av att lida av en ätstörning. 

Författarna ville med sin studie främst fokusera på  män som är 18 år och uppåt. Vi 

valde att fokusera på vuxna män då området låg i vårt intresse. Forsberg och 

Wengström (2013) skriver att det är klokt att använda sig utav databasernas 

avgränsningar vid sökningen. Detta för att inte få med artiklar som inte behandlar 

studiens problemområde. 

Språk som båda författarna behärskar är svenska och engelska. För att sortera bort 

artiklar skrivna på andra språk än de redan nämnda användes språkavgränsningar. Detta 

kan ha inneburit att andra relevanta artiklar fallit bort. Författarnas modersmål är 

svenska och alla inkluderade artiklar är skrivna på engelska. Detta kan ha inneburit att 

resultatet i föreliggande studie kan ha feltolkats. För att minska risken för feltolkningar 

användes engelsk - svensk lexikon vid svåra ord.   

En forskare är delaktig i två av de utvalda artiklarna. Det kan ses som både en 

styrka och en svaghet. Det kan ses som en styrka då forskaren besitter en gedigen 

kunskap inom området. Det kan likaså innebära att forskningen blir begränsad av för få 

antal olika forskare. 
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8.1.2 Sökningarna 

Nackdelen med det valda problemområdet är att det inte finns så mycket relevant 

forskning som belyser syftet, vilket innebär att antalet artiklar blev mycket begränsat. 

Vi har därför i största möjliga mån vidtagit olika åtgärder för att finna relevanta artiklar 

som belyser studiens syfte. Enligt Kristensson (2014) bör aktuella studier användas. Det 

är svårt att sätta en tidsram då författarna får ta ställning till sin undersökningsfråga. 

Författarna valde att ha en tidsram på 15 år för att finna fler artiklar som svarar på 

studiens syfte. Under sökningarna tog vi hjälp av bibliotekarie om vilka ämnesord som 

kunde passa de olika databaserna. Men det föreligger alltid en risk att vi kan ha missat 

relevanta sökord, trots att vi använde oss av nyckelord som förekom i inkluderade 

artiklar. Vi sökte även på de inkluderade artiklarnas författare. Detta för att undersöka 

om det fanns mer relevant forskning inom området, men det resulterade inte i några 

ytterligare artiklar.  

Författarna valde även att genomföra manuella sökningar av intressanta artiklars 

referenslistor för att finna fler artiklar som belyste ämnesområdet, då sökningarna i 

databaserna endast resulterade i sex artiklar. Enligt Östlundh (2013) är det nödvändigt 

att använda sig av sekundärsökningar för att få fram ett bra slutresultat. Till slut ansåg 

vi att inkluderade artiklar räckte, då deras resultat stämde överens med syftet samt var 

av medel eller av hög kvalitet.  

De valda artiklarna kommer från olika delar av världen, men har ändå visat på ett 

likvärdigt resultat. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att  det styrker 

överförbarheten om studiens resultat kan överföras till andra sammanhang och inte 

endast till studiens sammanhang. Författarna i föreliggande studier anser då artiklarna 

kommer från olika delar av världen att detta styrker studiens resultat, då resultatet visar 

att män oavsett geografisk lokalisering har liknande upplevelser av att leva med 

ätstörning.  

 

8.1.3 Urval och kvalitetsgranskning 

Författarna har använt sig av granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Forsberg och Wengström (2013) poängterar att de artiklar som inkluderas i 

litteraturstudien ska ha kvalitetsgranskats. Genom kvalitetsgranskningen kan författarna 

erbjuda läsarna en litteraturstudie som innehåller artiklar av hög kvalitet, vilket ger en 

ökad trovärdighet (Backman, 2008). Kvalitetsgranskningen kan ha påverkats av 

författarnas egna uppfattningar och kunskaper då valda granskningmallar inte innehöll 
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någon gräns för kvalitet, samt eftersom våra kunskaper inom kvalitetsgranskning är 

begränsade. Det innebär att andra granskare skulle kunna bedöma artiklarna annorlunda. 

Artiklar med låg kvaliet valdes bort, vilket ses som en styrka. Trettio artiklar föll bort på 

grund av låg kvalitet eller att de inte belyste litteraturstudiens syfte. Forsberg och 

Wengström (2013) menar att studier med låg kvalitet inte bör inkluderas.  

En av de kvalitativa studierna var en fallstudie med endast en deltagare. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) kan man genom fallstudier finna värdefull, detaljerad 

information av ett särskilt fall. Författarna ansåg att det var en fördel att inkludera en 

fallstudieartikel i sitt resultat då studien fokuserar på att tydligt beskriva hur en man 

upplevde att lida av ätstörning.  

Litteraturstudien innerhåller främst kvalitativa artiklar vilket kan anses vara en 

styrka, då mer fokus blir lagt på individuella upplevelser och inte på statistik och 

objektivitet, då studiens syfte är att belysa upplevelsen av ett fenomen. Författarna anser 

att kvalitativa artiklar kan ge fler synvinklar på aktuellt syfte och då ge en högre kvalitet 

på litteraturstudien. Forsberg och Wengström (2013) skriver att kvalitativ forskning 

betonar förståelsen för människors upplevelser än att utgå från accepterade teorier.  

För att kunna generalisera ett resultat krävs det att det ska gå att appliceras till en hel 

population. Det är överlag svårt att generalisera en kvalitativ litteraturstudie, då 

forskning görs på en mindre målgrupp. Vår avsikt med studien har varit att belysa mäns 

upplevelser av att leva med ätstörning, vilket främst resulterade i kvalitativa artiklar, då 

de bygger på människors subjektiva upplevelser och erfarenheter. Utvalda artiklar till 

denna studie innehåller ett likvärdigt resultat oavsett geografisk läge och ålder på de 

vuxna männen, vilket författarna anser styrker trovärdigheten och överförbarheten. Då 

resultatet var likvärdigt i artiklarna innebär det en förmodan att mäns upplevelser av att 

leva med en ätstörning inte skiljer sig markant åt oavsett geografi och ålder. 

Kristensson (2014) menar att om läsaren anser att studiens resultat är överförbart 

är helt och hållet upp till denne. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att 

överförbarheten av studien stärks ytterligare genom att forskarna tydligt har beskrivit 

datainsamlingmetod, urvalsförfarande och vår analysprocess.  

 

8.1.4 Analys 

Enligt Kristensson (2014) ökar studiens tillförlitlighet genom triangulering. Detta 

innebär att två eller fler personer analyserar och tolkar materialet tillsammans för att 

stärka resultatet. Vilket betyder att inte endast en persons förförståelse riskerar att prägla 
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resultatet. Författarna använde sig av triangulering i sin analysprocess, vilket styrker 

studiens tillförlitlighet. Vi diskuterade våra  uppfattningar av artiklarna för att då kunna 

se om det fanns olikheter i uppfattningen av texten. Därefter fokuserade vi  på varje 

enskilds artikels resultat.  

Artiklarna som inkluderats i studien är alla skrivna på engelska. Vid fokuseringen 

av artiklarnas resultat översattes de till svenska. Det kan ha  innebärt att vi kan ha gjort 

en del feltolkningar i vår analysering. Enligt Friberg (2013) skall likheter och skillnader 

i artiklarnas resultat identifieras. Författarna fann dessa genom noggrann granskning av 

det manifesta innehållet av artiklarnas resultat och försökte att framställa resultatet 

såsom det är framställt i artiklarna. Arbetet med analysprocessen har tagit lång tid och 

 kategorierna har omarbetats flera gånger under arbetets gång. Kategorierna och 

resultatet kan ha sett annorlunda ut om någon annan gjorde om analysen. Vi valde att 

presentera ett exempel på analysprocessen i form av en tabell i vår studie. Kristensson 

(2014) menar att det är  meningsfullt att synliggöra analysprocessen för läsaren, då det 

ökar studiens tillförlitlighet. Att strukturera upp artiklarnas resultat i tabellform 

underlättade även för författarna att finna relevanta meningsenheter för studiens syfte. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa vuxna mäns upplevelser av att leva med ätstörning. 

Vår studie identifierade den informationsbrist som finns kring ätstörningar hos män, 

både hos patienterna själva, anhöriga, i samhället och hos vårdpersonal. Resultatet visar 

att männen känner sig osynliga på grund av den stigmatisering som finns kring 

ätstörningar. Det framgick även att många av männen i studien inte hade någon kunskap 

eller väldigt lite kunskap om ätstörningar hos män. Enligt Drummond (1999) har det 

visat sig att behandling för AN och BN inte helt är anpassad för de drabbade männen, 

då vården främst är anpassad efter kvinnors upplevelser och behov. Dahlberg och 

Segesten (2010) betonar vikten av att vården ska vara individanpassad. Den biologiska 

kunskapen om människans kropp och förståelsen av de biologiska systemen är en viktig 

och central del för vårdandet. Det vårdvetenskapliga perspektivet kan röra sig bortom 

det biologiska, där kroppen och biologin också förstås ur ett levt perspektiv. Detta 

innebär att förstå det mänskliga och att kroppen inte bara är en kropp, utan att den 

samtidigt är liv och existens. De vårdvetenskapliga och medicinska perspektiven 

kompletterar varandra och är ett sätt att förstå människan. Resultatet speglar mäns 

upplevelser av att leva med ätstörning. Dahlberg och Segesten (2010) menar att för att 
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kunna erbjuda optimal vård måste vårdare ha förmåga att se hur det är för den individ 

som vårdas, äga adekvat kunskap vad hälsa och välbefinnande betyder för patienter och 

hur det är just för henne/honom att vara sjuk. Med livsvärlden som grund för vårdandet 

av patienter med ästörningsproblematik kan en så individanpassad vård som möjligt 

skapas för enskilda patienter.  

I dagens samhälle översköljs människor med direktiv om hur livet ska levas och 

som är normen för ett perfekt liv (Birkler, 2010) I resultatet framgår det att den 

dominerande faktorn till insjuknande var kroppsmissnöje på grund av övervikt. Männen 

upplever höga krav både från sig själva men också från omgivningen. Män är inte 

immuna mot kroppsimage och ätstörningar, utan de upplever att det finns förväntningar 

om att de ska vara både muskulära och slanka (Laws & Drummond, 2001). Santamäki 

Fischer och Dahlqvist (2009) beskriver vårdlidande som patientens upplevelse av att 

inte tas på allvar på grund av otillräckliga kunskaper eller avsaknad av omdöme hos 

sjuksköterskan. Det är till stor vikt att sjuksköterskan själv reflekterar till hur han/hon 

skulle vilja bli behandlad men också  reflekterar över att det inte betyder att det är just 

så som patienten vill eller behöver bli behandlad. Med vår livsvärldsteoretiska ansats 

vill vi betona vikten av att sjuksköterskan bemöter patientens livsvärld för att kunna 

erbjuda en god vård. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att öppenhet och 

följsamhet inför den individuella livsvärlden alltid skall prägla vårdandet. Utan dessa 

faktorer riskerar vården att stjälpa istället för att stödja och stärka, om inte patienters 

självständighet och delaktighet främjas. 

Sjukdomar som AN och BN har länge ansetts vara en kvinnlig sjukdom 

(Drummond, 1999; Pope et al., 2000). Män upplever det skamfullt att drabbas av 

ätstörning främst på grund av känslan om att det är en kvinnlig sjukdom. Kvinnor 

upplever också en känsla av skam att drabbas av en ätstörning. Pettersen och 

Rosenvinge (2002) skriver att kvinnor upplever det skamfullt att ha drabbats av en 

ätstörning pågrund av att det är en psykisk sjukdom.  

Resultaten visar att män är rädda för andras åsikter och vad andra ska säga när de 

berättar om sin ätstörning. Det gjorde även att de hade svårigheter att erkänna sin 

sjukdom, vilket även är dokumenterat bland kvinnor som lider av 

ätstörningsproblematik (Vandereycken, 2006). Resultatet visar också att män känner sig 

ensamma då de inte vågar berätta om sina problem. Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver att ensamhet är en känsla som kan vara djup och stark och kan beröra hela 

individens existens. Ensamhet är oftast kännbart som att vara osedd, ohörd eller att 
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ingen bryr sig. Det handlar om att förlora något och tomhet uppstår. Weltzin, Carlsson, 

Fitzpatrick, Kennington & Jefferier, Weltzin (2012) anser att män borde möta andra 

män med ätstörningsproblematik genom gruppterapi. Detta för att reducera skam och 

stigma över ätstörningen som de har drabbats av. Att möta andra män med liknande 

problem kan även minska männens känsla av utanförskap och ensamhet. 

Männen  upplever även krav från omgivningen, vilket kan vara en utlösande 

faktor av ätstörningsproblematiken. Wright, Watson och Bell (2002) menar att patienter 

ibland reagerar mer på reaktionerna anhöriga har på ohälsa och sjukdom än på 

tillståndet i sig. Människans identitet utvecklas och påverkas av familj, yrken eller 

grupper genom de föreställningar som delas eller inte med andra. Enligt Skärsäter 

(2009) är det viktigt att även närstående får information om sjukdom för att de ska 

kunna hantera svåra situationer. Resultatet visar att männen känner stress och höga krav. 

Det är inte bara väsentligt att anhöriga har kännedom och kunskap om ätstörningar hos 

män för att kunna diagnostisera, utan även för att kunna skapa sig en förståelse för den 

drabbade mannen. 

Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) menar att vårdpersonalen ska ge 

patienter de bästa förutsättningarna att vara delaktig i sin vård och kunna uttrycka sin 

egen vilja om hur vården ska utformas. För att detta ska vara möjligt måste patienter få 

information om sin sjukdom, behandlingsförslag samt sina olika möjligheter till 

tillfrisknande. Informationsbrist hos vårdpersonalen kan skapa otrygghet hos patienter. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att trygghet är en inre känsla där mening och 

sammanhang upplevs men också en ömsesidig relation mellan trygghet och hälsa. När 

exempelvis sjukdom hotar individens vardagstillvaro kan otrygghet uppstå. Birkler 

(2010) skriver att empati är ett viktigt begrepp inom sjukvården. Sjuksköterskan kan 

genom att få en förståelse för patientens livsvärld känna empati för honom, vilket 

innebär att sjuksköterskan kan leva sig in i en annans människas känsla eller lidande. 

Detta är betydelsefullt hos män med ätstörningar. Med denna litteraturstudie vill vi 

belysa att män med ätstörningar behöver bli tagna på allvar, då de ofta känner sig 

missförstådda av vårdpersonal. 
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9 Slutsats 

Studiens resultat belyser hur vuxna män upplever att ha drabbats av en ätstörning. 

Resultatet visar att männen upplever det skamfyllt på grund av stigma och känslan av 

att inte känna sig accepterad. Ätstörningar anses som en kvinnlig sjukdom vilket 

medförde att många av männen inte vågade berätta för andra om sin problematik. 

Resultatet beskriver också hur det finns ett behov av information till både patient, 

vårdpersonal och närstående om ätstörningsproblematik bland män. 

 

10 Förslag till vidare forskning 

Studier som belyser männens upplevelser och erfarenheter av att lida av en ätstörning är 

få. Det är framförallt kvinnor som drabbas och utgör därmed majoriteten av dagens 

aktuella forskning. Studier om ätstörningar som inkluderar män handlar till stor del om 

orsaker till sjukdomen till skillnad från kvinnor, inte om männens upplevelser. 

 Författarna anser att det finns ett stort behov att utvidga professionell litteratur 

angående mäns upplevelser av att ha en ätstörning. Detta för att männen inte skall känna 

sig osynliga samt för att vårdpersonal ska kunna ge alla en lika vård. Män som drabbas 

av ätstörningar ser ut att öka enlig forskning vilket ger starkare argument för att mer 

forskning som berör ämnet är till stor vikt för att kunna ge en likvärdig vård oavsett 

kön.  
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Bilagor 

Bilaga A Granskningsmallar 

Granskningsmall för kvantitativa artiklar- Kvasi- experimentella studier 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

A. Syftet med studien? 

...................................................................................................... 

 r fr geställningarna tydligt beskrivna? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 r designen lämplig utifr n syftet? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

                        

 ilka är inklusionskriterierna? 

......................................................................................................................... 

 ilka är exklusionskriterierna? 

......................................................................................................................... 

 ilken urvalsmetod användes? 

⬜ Randomiserat urval 

⬜ Obundet slumpmässigt urval  voturval 

⬜  lusterurval 

⬜  onsekutivt urval 

⬜  rvalet är ej beskrivet 

 r undersökningsgruppen representativ? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 ar genomfördes undersökningen? 

......................................................................................................................... 

 ilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

......................................................................................................................... 

              

 ilka mätmetoder användes? 

......................................................................................................................... 

 ar reliabiliteten beräknad? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Var validiteten diskuterad? 



  
 

II 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

D. Analys 

 ar demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

.......................................................................................................................... 

Hur stort var bortfallet? 

.......................................................................................................................... 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 ar den statistiska analysen lämplig? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Om nej, varför inte? 

.......................................................................................................................... 

Vilka var huvudresultaten? 

.......................................................................................................................... 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Om ja, vilka variabler? 

.......................................................................................................................... 

Vilka slutsatser drar författaren? 

........................................................................................................................... 

 nstämmer du? 

Ja   Nej 

             

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja ⬜ Nej ⬜ 

Motivera varför eller varför inte! 



  
 

III 

 

Bilaga B Granskningsmallar 

Granskningsmall för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

A. Syftet med studien? 

.......................................................................................................................... 

 ilken kvalitativ metod har använts? 

.......................................................................................................................... 

 r designen av studien relevant för att besvara fr geställningarna? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

                        

 r urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja  ⬜ Nej ⬜ 

 ar genomfördes undersökningen? 

......................................................................................................................... 

 rval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

.......................................................................................................................... 

 ilken urvalsmetod användes? 

⬜  ndam lsenligt 

⬜ Strategiskt urval 

⬜ Snöbollsurval 

⬜ Teoretiskt urval 

⬜ Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen ( lder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund) 

............................................................................................................................ 

 r undersökningsgruppen lämplig? 

Ja  ⬜ Nej ⬜  

                           

 r fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling 

skedde)? 

Ja  ⬜ Nej ⬜ 

Beskriv: ........................................................................................................................... 



  
 

IV 

 eskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av fr gor användes etc.)? 

Beskriv: ........................................................................................................................... 

Ange datainsamlingsmetod: 

⬜ ostrukturerade intervjuer 

⬜ halvstrukturerade intervjuer 

⬜ fokusgrupper 

⬜ observationer 

口 video/bandinspelning 

⬜ skrivna texter eller teckningar 

 r data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

D. Dataanalys 

 ur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

......................................................................................................................... 

Ange om: 

⬜ teman är utvecklade som begrepp 

⬜ det finns episodiskt presenterade citat 

⬜ de individuella svaren är kategoriserade och bredden p  kategorierna är beskrivna 

svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

......................................................................................................................... 

 r analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 r resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 r resultaten p litliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja ⬜ Nej ⬜ 

 inns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 r resultaten  terförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 



  
 

V 

 r de teorier och tolkningar som presenteras baserade p  insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

               

 an resultaten  terkopplas till den ursprungliga forskningsfr gan? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 inns risk för bias? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 ilken slutsats drar författaren? 

......................................................................................................................... 

  ller du med om slutsatsen? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Om nej, varför inte? 

......................................................................................................................... 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja ⬜  Nej ◻                     
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Bilaga C Sökmatris CINAHL 

 

Sökningarna genomfördes mellan 25 September 2015 – 14 December 2015 

Fritextssökning med avgränsningar 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

S1 “       

         ” * 

972 0 0 0 0 

S2 “    ” * 274,365 0 0 0 0 

S3 “ x      c ” * 30,505 0 0 0 0 

S4 S1 AND S2 472 0 0 0 0 

S5 S4 AND S3 144 144 3 2 0 

 

Ämnesordssökning med avgränsningar 

 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

S1 Eating disorders 

[Headings] + 

922 0 0 0 0 

S2 Life experience 

[Headings] 

1,400 0 0 0 0 

S3 Male OR Men 

[Headings] 

701,224 0 0 0 0 

S4 Patient Attitudes 

[Headings] 

5,197 0 0 0 0 

S5 Attitude to Illness 

[Headings] 

1,164 0 0 0 0 

S6 Gender Specific 

Care 

[Headings] 

28 0 0 0 0 

S7 Attitude to health 

[Headings] 

4,673 0 0 0 0 

S8 Emotions 

[Headings] 

2,179 0 0 0 0 



  
 

VII 

S9 Patient satisfaction 

[Headings] 

5,685 0 0 0 0 

S10 Coping [Headings] 3,255 0 0 0 0 

S11 S1 AND S2 15 15 3 1 1  

S12 S1 AND S3 922 100 35 5 1  

S13 S8 AND S4 29 29 4 3 0 

S14 S8 AND S5 11 11 2 0 0 

S15 S1 AND S6 0 0 0 0 0 

S16 S1 AND S7 32 32 5 1 0 

S17 S1 AND S8 27 27 3 0 0 

S18 S1 AND S9 12 12 2 1 0 

S19 S1 AND S10 14 14 3 0 0 

[Headings]=Ämnesord  (+) = Explode (*) = Trunkering  Avgränsningar: Peer reviewed, Male och 

Ålder:19-44 år 

 
Bilaga D Sökmatris PsychINFO 

Sökningarna genomfördes mellan 25 September 2015 – 14 December 2015 

Fritextssökning med avgränsningar  

 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

S1 “       

         ” * 

6,339 0 0 0 0 

S2 “    ” *  73,896 0 0 0 0 

S3 “ x      c ” * 94,950 0 0 0 0 

S4 S1 AND S2 1,180 0 0 0 0 

S5 S4 AND S3 107 107 10 7 1  

 

Ämnesordssökning 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

S1 Eating disorders 2,865 0 0 0 0 



  
 

VIII 

[Thesaurus] 

S2 Life experiences 

[Thesaurus] 

4,360 0 0 0 0 

S3 Human Males 

[Thesaurus] 

7,153 0 0 0 0 

S4 Male Attitudes 

[Thesaurus] 

265 0 0 0 0 

S5 Physical Disorders 

[Thesaurus] 

2,159 0 0 0 0 

S6 Human Sex 

Differences 

[Thesaurus] 

26,332 0 0 0 0 

S7 Health attitudes 

[thesaurus] 

2,923 0 0 0 0 

S8 Emotions [thesaurus] 7,844 0 0 0 0 

S9 Coping behaviors 

[thesaurus] 

9,238 0 0 0 0 

S10 Client participation 

[thesaurus] 

558 0 0 0 0 

S11 Client attitudes 

[thesaurus] 

5,295 0 0 0 0 

S12 S1 AND S2 12 12 3 0 0 

S13 S1 AND S3 73 73 10 2 2  

S14 S8 AND S4 0 0 0 0 0 

S15 S8 AND S5 0 0 0 0 0 

S16 S1 AND S6 181 181 15 3 0 

S17 S1 AND S7 14 14 0 0 0 

S18 S1 AND S8 23 23 1 0 0 

S19 S1 AND S9 35 35 1 0 0 

S20 S1 AND S10 2 2 0 0 0 

S21 S1 AND S11 25 25 2 0 0 

 

[Thesaurus]=Ämnesord (*)= Trunkering Avgränsningar: Publiceringsår: 2000-2015, Male och Ålder: 18 

+  Peer reviewed 
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Bilaga E Sökmatris Pubmed 

Sökningarna genomfördes mellan 25 September 2015 – 14 December 2015 

Fritextssökning med avgränsningar 

 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

S1 “       

         ” * 

3,427 0 0 0 0 

S2 “    ” * 2,236208 0 0 0 0 

S3 “ x      c ” * 183,838 0 0 0 0 

S4 ”      ” 33,077 0 0 0 0 

S5 ”Attitude to 

h    h” 

116,882 0 0 0 0 

S6 S1 AND S2 3,427 0 0 0 0 

S7 S4 AND S3 358 0 0 0 0 

S8 S1 AND S6 162 162 0 0 0 

S9 S1 AND S5 337 150 0 0 0 

 

Ämnesordssökning 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

S1 [Mesh] Eating 

disorders 

6,391 0 0 0 0 

S2 [Mesh] Sense of 

cohorence 

199 0 0 0 0 

S3 [Mesh] Men OR Male 611 0 0 0 0 

S4 [Mesh]Attitude to 

Health  

101,666 0 0 0 0 

S5 [Mesh] Illness 

Behavior 

272 0 0 0 0 

S6 [Mesh] Sex 

Characteristics 

9,172 0 0 0 0 

S7 [Mesh] Emotions 49,232 0 0 0 0 



  
 

X 

S8 [Mesh] Patient 

participation 

3,796 0 0 0 0 

S9 S1 AND S2 22 22 3 1 1 

S10 S1 AND S3 8 8 2 1 0 

S11 S8 AND S4 0 0 0 0 0 

S12 S8 AND S5 0 0 0 0 0 

S13 S1 AND S6 21 21 4 2 0 

S14 S1 AND S7 344 344 50 3 0 

S15 S1 AND S8 6 6 3 0 0 

[Mesh] =Ämnesord  Avgränsningar: Adult: 19-44, male Publikation: 15 
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Bilaga F Artikelmatris 

 

Författare, År 

och Land 

Tidskrift och Titel Syfte Metod Resultat/slutsats Kvalitet 

Robinson, K. J., 

Mountford, V. 

A., & Sperlinger, 

D. J. (2012). 

England. 

Journal of Health 

Psychology: Being 

men with eating 

disorders: 

Perspectives of male 

eating disorder 

service-users. 

Syftet med studien var att 

utforska hur män upplever 

det att söka vård på en 

ätstörningsklinik. 

Kvalitativ studie. Åtta manliga deltagare 

deltog i semi-strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna bildade tillsammans i resultatet 

två teman. 

Två teman uppkom i resultatet. 1) 

Svårigheter att se sig själv ha en 

ätstörning. Många av männen hade svårt 

att erkänna för sig själv och för andra att 

de lider av en ätstörning. 2) 

Erfarenheter av behandling, hur viktigt 

är könet? I resultatet fann man att det 

råder en del skillnader mellan kvinnor 

och män med ätstörningar. 

Hög 

Dearden, A., & 

Mulgrew, K. E. 

(2013). 

Australien 

Australien Social 

Work: Service 

Provision for men 

with eating issues in 

Australia: An analysis 

of organisations, 

practitioners, and 

mens experiences. 

Forskning genomfördes för 

att undersöka 

frågor/problem omkring 

servicen för män med 

ätstörningar i Australien 

En kvalitativ och kvantitativ studie med 

informanter från tre olika grupper. 

Snöbollsurval (organisationer n=15, 

vårdgivare n= 10 och manliga patienter i 

åldrarna 20-58år n=5).   

Studien fann behovet om ökad 

uppmärksamhet omkring mäns 

ätproblematik i samhället, men 

framförallt hos vårdpersonal. Det finns 

ett behov om att bättre kunna känna igen 

ätstörningar hos männen och att 

klinikerna behöver bli mer 

“mananpassade”. 

Medel 

Drummond, M. 

(2002). 

Australien. 

International Journal 

of Men´s Health: 

Men, body image, and 

eating disorders. 

Syftet med studien är att 

undersöka hur män 

upplever det att leva med en 

ätstörning. 

En kvalitativ studie med intervjuer. 

Deltagarna blev inbjudna till att delta i 

studien när de var i kontakt med sina 

rådgivare. Antal informanter var åtta män 

med ätstörningar. 

Studien fann att det finns skillnader 

mellan att vara kvinna eller man och 

drabbas av ätstörning. Män bekymrar 

sig ofta om kroppsimage och att uppnå 

maskulinitet. 

Hög 

Wallin, K., 

Pettersen, G., 

Psychology: A 

qualitative study of 

Syftet med studien var att 

beskriva hur före detta 

Kvalitativ fenomenologisk 

forskningsansats. Informanterna var 15 

Studien resulterade i tre kategorier 1) 

Missnöje med sig själv: Deltagarna 

Hög 



  
 

II 

Björk, T. & 

Råstam. M. 

(2014). Sverige. 

male´s perceptions 

about causes of eating 

disorders. 

manliga patienter 

uppfattade orsakerna till 

uppkomsten av sin 

ätstörning. 

män (24-56år) som hade återhämtat sig från 

sin ätstörning deltog genom intervjuer som 

höll på mellan 60-90 min på informanternas 

behanhandlingsklinik. 

berättar hur självmissnöjet fungerade 

som ett driv för en förändring. 2) 

Familjemiljön: Deltagarna beskriver hur 

familjemiljön kunde påverka och 

fungera som en trigger för sin 

ätstörning.  3) Stress utanför familjen: 

Hur händelser utanför familjemiljön 

kunde kopplas till sjukdomsbilden.   

Björk, T., Wallin, 

K., & Pettersen, 

G. (2012). 

Sverige/Norge 

Eating disorders: 

Male experiences of 

life after recovery 

from an eating 

disorder. 

Mäns upplevelser av livet 

efter tillfrisknande från en 

ätstörning. 

Kvalitativ fenomenolografiskt metod 

användes som guide för intervjuerna och 

analysen. 18 stycken manliga f.d. patienter 

rekryterades från ätstörningskliniker i 

Norge och Sverige. Inklusionskriterier var 

1) Informanten skulle vara över 18 år. 2) 

Haft en ätstörningsdiagnos. 3) Fullföljt sin 

behandling och upplevt tillfriskning eller 

förbättring. 

Deltagarna beskrev livet efter 

återhämtningen på många olika vis. 403 

rapporter samlades in och bildade två 

huvudkategorier. 1) Godkännande av 

kroppens utseende. Deras tidigare 

strävan efter en muskulös och stark 

kropp ersattes med en förändrad 

inställning till sin kropp. 2) En känsla av 

egenvärde. I denna kategori beskrev 

deltagarna hur tankarna förändrades 

kring dem själva. 

Hög 

Räisänen, U., & 

Hunt, K. (2014). 

England 

BMJ Open: The role 

of gender 

constructions of 

eating disorders in 

delayed help-seeking 

in men: a qualitative 

interview study. 

Syftet är att förstå hur unga 

män känner igen 

ätstörningssymtom och 

söker hjälp för det. Samt för 

att undersöka deras 

upplevelser av första 

kontakt med primärvården. 

En kvalitativ intervju studie som ägde rum 

antingen hemma hos informanterna eller i 

ett mötesrum. Informanterna var 10 män i 

åldrarna 16-25 år som valdes ut via olika 

vis, såsom via patientorganisationer, sociala 

medier, vårdgivare och snöbollseffekt. 

Alla män hade svårigheter att känna 

igen beteende och symtom för 

ätstörning. Det tog tid innan de sökte 

hjälp samt fick hjälp pga. bristande 

information och felaktig diagnotisering.  

Hög 

McCormack, L., 

Lewis, V., & 

Wells, J. R. 

(2014). USA 

American Journal of 

Men´s Health: Early 

Life Loss and 

Trauma: Eating 

Disorder Inset in a 

Middle-Aged Male- A 

Syftet är att förstå män som 

drabbas av ätstörningar. 

En fallstudie där forskarna fokuserar på en 

45-årig man med ätstörningsproblematik. 

Datainsamlingen skedde med hjälp av 

intervjuer och genom att mannen fick 

utföra olika former av självvärdering.  

Resultatet indikerar på att traumatiska 

förluster kan leda till utveckling av 

ätstörning. Mannen i studien berättar för 

forskarna vad som orsakade hans 

problematik. 

Hög 



  
 

III 

Case Study. 

 


