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Sammanfattning  
Inledning: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga vuxna i åldrarna 10–24 år i Sverige, och 

den kan ta sig många uttryck, bland annat i form av ätstörningar och muskeldysmorfi. I denna 

litteraturöversikt fokuseras på dessa diagnoser ur ett genusperspektiv. Syfte: Studien avser att 

belysa ätstörningar och muskeldysmorfi ur ett genusperspektiv. Metod: Denna 

litteraturöversikt är en ”intergrative litterature review” där tidigare publicerad forskning 

sammanställs och tolkas. Artikelsökning har skett genom databaserna CINAHL och PubMed, 

varifrån tio vetenskapliga studier valts ut och analyserats. Resultat: Det konstaterades att 

ätstörningar och muskeldysmorfi påverkas starkt av rådande utseendeideal, oavsett om det är 

faktiska ideal eller subjektivt upplevda. Bilder på kroppar för vilka individen exponeras tycks 

också de spela en avgörande roll för individens uppfattning av en normativ kropp. Generellt 

beskrivs och uppfattas enligt studierna ätstörningar som ”kvinnligt” och muskeldysmorfi som 

”manligt”. Både män och kvinnor kan drabbas av kroppsmissnöje, och ideal i enlighet med 

rådande könsrollsnormer styr på vilket sätt detta tar sig uttryck. En man som lider av en 

ätstörning beskrivs som omanlig, och i attitydmätningar utsätts kvinnor för hårdare 

stigmatisering generellt. Diskussion: Kroppsmissnöje och dess konsekvenser kan orsaka stort 

lidande, men kan på ett effektivt sätt motverkas genom folkhälsoinsatser för att främja goda 

normer, en positiv kroppsuppfattning samt motverka stigmatisering. En god arena för detta 

kan vara genom massmedia och genom insatser för ökad självkänsla. Minskad stigmatisering 

och hälsosamma normer kan öka benägenheten till att söka hjälp för eventuella problem, och 

därmed också minska trycket på samhälleliga insatser för drabbade. 
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 3 

Summary 
Introduction: In Sweden, mental illness is increasing among children and young adults aged 

10-24 years. Mental illness can take many forms, including eating disorders and muscle 

dysmorphia. This literature review focuses on these diagnoses from a gender perspective. 

Objective: The study aims to elucidate eating disorders and muscle dysmorphia from a 

gender perspective. Method: This literature review is an "integrative literature review" where 

previously published research is compiled and interpreted. The article search has been done 

through the CINAHL and PubMed databases, from which ten scientific studies were selected 

and analyzed. Results: It was found that eating disorders and muscle dysmorphia are strongly 

influenced by appearance ideals, regardless if it’s a general norm or experienced subjectively. 

Images of bodies to which the individual is exposed also appear to play a crucial role in an 

individual’s perception of a ‘normal’ body. In general, according to published studies, eating 

disorders are described as "female" and muscle dysmorphia as "male". Both men and women 

can suffer from body dissatisfaction, and ideals in accordance with prevailing gender norms 

govern the way in which this is expressed. A man suffering from an eating disorder is 

described as unmanly, and in attitude measurements, women are generally subject to harsher 

stigma. Discussion: Body dissatisfaction and its consequences can cause great suffering, but 

can potentially be effectively prevented by public health efforts that promote good norms, a 

positive body image and counteract stigma. This could be executed through mass media and 

through efforts to increase self-esteem. Reduced stigma and healthy norms can increase the 

tendency to seek help for mental illness such as these, and at earlier stages, and thereby also 

reduce healthcare burden. 

 

Eating Disorders, Muscle Dysmorphia, Gender, Mental Illness, Expression of Disease 
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Inledning 
 

Enligt försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till pågående 

sjukskrivningar i Sverige, under andra halvan av 2017 hela 46% (Försäkringskassan, 2017). 

Bland skolungdomar rapporteras psykisk ohälsa öka bland pojkar och flickor i åldrarna 11 till 

15 år (Folkhälsomyndigheten, 2018) och enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i 

åldern 10–17 år mer än dubblerats det senaste decenniet, medan den bland unga vuxna i 

åldern 18–24 år ökat med närmare 70% (2017). Stora ojämlikheter i psykisk ohälsa uppmäts i 

Sverige, och enligt Folkhälsomyndigheten är kön en av de viktigaste faktorerna som påverkar 

detta (2019). Psykisk ohälsa kan ta sig olika uttryck, i denna litteraturöversikt fokuseras på 

ätstörningar och muskeldysmorfi, utifrån antagandet att sjukdomarna är vanligast 

rapporterade bland kvinnor respektive män. En kartläggning av likheter och skillnader utifrån 

genusperspektivet kan ligga till grund för riktande insatser, både i fråga om förebyggande 

arbete och behandling.  

 

Ätstörningar, muskeldysmorfi och genusperspektiv 
Enligt Kunskapscentrum för ätstörningar upplever både unga pojkar och flickor missnöje med 

sin kropp, i en grupp av friska 15-åringar uppgavs detta gälla 70% av flickorna och 60% av 

pojkarna (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2013). Landstedt, et al. (2009) skriver att 

samhällets rådande könsnormer, de beteendemönster män och kvinnor förväntas efterleva, 

påverkar den psykiska hälsan hos unga flickor och pojkar. I en patriarkal samhällsstruktur, ett 

samhälle där män innehar övervägande del av politisk, social och ekonomisk makt, innebär 

detta att flickorna löper större risk för psykisk ohälsa, på grund av sin lägre ställning och 

maktposition i förhållande till pojkarna (Landstedt, Asplund & Gillander Gålin, 2009; Ovesen 

& Brante, 2019). Samtidigt utsätts också pojkar för normer för 

maskulinitet, som trots fördelar också skapar attityder att förhålla sig till. Pope et. al. (2000) 

upptäckte vid en studie av en grupp män och deras upplevelser av sitt kroppsliga utseende en 

stor diskrepans mellan upplevelsen av den egna kroppen, och den kropp de önskade sig. I 

genomsnitt önskade männen ungefär 13 kg i ökad muskelvikt.  

 

Det ur samhällets ögon rådande eftersträvansvärda utseendet har varierat över tid, men 

genomgående för bilden av en vacker kroppen är och har varit mycket svår att uppnå för 

många människor. Genom historien har kroppen manipulerats för att nå denna perfekta kropp, 

den ideala kroppen. Historiskt har kravet för att se perfekt ut på ett tydligare sätt påverkat 
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kvinnor, med sedan 1990-talet ökar också fokus på den manliga kroppens utseende (Frisén, 

Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). Mansidealet har till skillnad från kvinnoidealet varit 

relativt beständigt över tid. Det antika, grekiska idealet med väl avtecknade muskler, breda 

axlar och smala höfter är också under 2000-talet det generellt rådande kroppsidealet för män 

(Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). Under 2000-talet existerar flera kvinnliga ideal 

parallellt, men gemensamt för samtliga är att de fokuserar på smalhet. Exempel är smal-

vältränad, smal med stora bröst och rumpa eller smal med rak silhuett. Utöver detta 

tillkommer en stor rädsla för övervikt. Idealen har alltid varit svåruppnåeliga, men under 

2000-talet har detta försvårats ytterligare genom manipulering och retuschering av digitala 

bilder vilket skapat ett kroppsideal inte ens de fotomodeller som avbildats uppnår.  

 

Subjektiv kroppsuppfattning   
En person vars kroppsuppfattning inte stämmer överens med hens bild av idealkroppen kan 

leda till en upplevelse av att den egna kroppen inte duger och behöver modifieras och 

förbättras. Värt att notera är att den subjektiva kroppsuppfattningen inte nödvändigtvis 

stämmer överens med den faktiska kroppen; då Erlig & Philip Hwang (2004) undersökte 

subjektiv upplevelse av övervikt hos tioåriga barn var det endast en tredjedel av både de 

flickor och pojkar som uppfattade sig som överviktiga som faktiskt var det. Enligt Frisén, 

Holmqvist Gattario & Lunde är en allvarlig konsekvens av missnöje med den egna kroppen 

ätstörningar (2014).    

 

Diagnosbeskrivningar ätstörningar och muskeldysmorfi 
Med ätstörningar avses här diagnoserna anorexia nervosa, bulimia nervosa, samt ätstörning 

utan närmare specifikation.  

 

I DSM-V fastslås tre varianter av ätstörningar, varav två specifika. Anorexia nervosa (AN) 

kretsar i första hand kring viktnedgång genom självsvält, rädsla för viktuppgång och 

kompensatoriska beteenden. Bulimia nervosa (BN) kännetecknas av hetsätning, som följs av 

kompensatoriskt beteende såsom kräkningar, användande av laxerande och vätskedrivande 

läkemedel eller överdriven träning, samt en stark motvilja och ofta rädsla för att gå upp i vikt. 

Eating Disorder Not Other Specified (EDNOS) är den diagnos som fastställs när ett eller flera 

diagnoskrav för AN eller BN inte uppnås, men en tydlig ätstörning ändå föreligger (American 

Psychiatric Association, 2013). Övervägande del av ätstörningsfallen drabbar kvinnor; enligt 

kunskapscentrum för ätstörningar (2013) är ca 8% av de som drabbas av ätstörningar pojkar 
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och män. Denna könsfördelning kan tyckas sned i förhållande till den utbredda negativa 

kroppsuppfattning bland män som tidigare nämnts och en orsak till detta kan vara att de 

kriterier som krävs för att uppfylla en ätstörningsdiagnos i högre grad svarar på det kvinnliga 

kroppsidealet än det manliga. Sjukdomsbilden som observerats bland män kan delas in i två 

kategorier; de som vill öka i vikt och de som vill minska i vikt (Kunskapscentrum för 

ätstörningar, 2013). 

 

Med muskeldysmorfi avses en specifik undergrupp till kroppsdysmorfi där fixeringen 

fokuserar kring upplevelser kopplade till muskelmassa (American Psychiatric Association, 

2013).  Dr. Philip E. Mosley (2009) föreslår att muskeldysmorfi är ett uttryck för en 

sjukdomsbild jämförbar med ätstörningar som tydligare sammanfaller med det manliga 

kroppsidealet. Enligt i nuläget gällande diagnoshandbok inom psykiatrin, DSM-V, faller 

muskeldysmorfi in som en underkategori till dysmorfofobi, ett tillstånd där individen upplever 

skönhetsfel vilket i stor utsträckning orsakar lidande och påverkar personens vardag. Vid 

muskeldysmorfi rör fixeringen i första hand andelen muskelmassa, men också en strävan efter 

en låg fettprocent (American Psyciatric Association, 2013; Frisén, Holmqvist & Lunde, 

2014).  

 

Ytterligare ett tillstånd som påminner om de tidigare nämnda är ortorexi. I Sverige menas 

med detta begrepp generellt ett överdrivet hälsosamt ätande i kombination med överdriven 

träning, denna definition är dock inte rådande internationellt (Kunskapscentrum för 

ätstörningar, 2016). Då ortorexi inte finns definierad som diagnos i DSM-V eller ICD-10 

utesluts denna problematik ur uppsatsen trots uppenbara likheter med utvalda diagnoser. För 

att avgränsa arbetet lyfts inte heller några kulturella, HBTQ eller minoritetsperspektiv. 

 

Stigmatisering och massmedia  
Stigmatisering av individer med psykisk ohälsa är ett utbrett problem, vilket bland annat 

innebär att individen utestängs ur gemenskaper, baserat på de fördomar som finns om 

gruppen. Självstigmatisering är en konsekvens av detta, när också individen börjar tro på 

fördomarna. Detta kan leda till skam- och skuldkänslor, isolering och minskad benägenhet att 

söka vård (Hansdotter, 2014), något som inte bara förlänger sjukdomsperioden utan i fallet 

med ätstörningar också minskar chansen att bli helt frisk (Wallin, Sandeberg, Nilsson & 

Linné, 2015). Frisén, Holmqvist och Lunde (2014) menar att det är i samhället som både 

normer och kroppsideal skapas, och reklamforskaren Nina Åkestam hävdar att 
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reklambranschen har stor del i skapandet av normer utifrån vilka människor och beteenden 

som visas upp (Lokko, 2013). Detta ger utgångspunkter för möjligheter till samhälleliga 

insatser, exempelvis såsom lyfts av Frisén, Holmqvist och Lunde (2014); lagar och riktlinjer 

ibland annat Israel och Australien som reglerar vilka modeller som får visas upp och hur 

annonser tillåts framställas för att främja positiva kroppsuppfattning och hälsosamma normer. 

Genom att identifiera stigmatisering och massmedial påverkan ökar möjligheterna att på en 

strukturell nivå motverka de negativa effekter dessa kan leda till, såsom ätstörningar och 

muskeldysmorfi.    

 



Syfte 
 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa ätstörningar och muskeldysmorfi ur ett 

genusperspektiv.  

 

En ökad förståelse mellan dessa sjukdomar kan ligga till grund för ett bättre bemötande av 

drabbade och skapa bättre förutsättningar för att förebygga dessa bland både kvinnor och 

män.  

 



Metod 
Design 
Litteraturöversikten är gjord i form av en ”integrative litterature review”, enligt Whittemore 

& Knafl (2005) en metod där tidigare forskning och teoretisk litteratur sammanfattas för att 

skapa förståelse för en specifik problematik. Både teoretiska och empiriska studier kan 

inkluderas, och efter artikelurval delas de olika artiklarnas slutsatser, resultat och resonemang 

in i teman för att jämföras. Utefter denna jämförelse resoneras vidare kring utvalt 

problemområde, resonemanget redovisas sedan i presentationstext. 

 

Datainsamling och urval 
Insamlingen av data utfördes i första hand genom artikelsökningar i databasen CINAHL, men 

även PubMed har använts. Urvalet begränsades till publikationer gjorda 2005 och framåt och 

till artiklar publicerade på engelska och/eller svenska. Detta har dock under arbetets gång 

begränsats till artiklar publicerade 2012 och framåt. Vetenskapliga publikationer utgivna före 

2012 har använts som referenslitteratur. För definitioner av psykiatriska diagnoser användes 

American Psychology Associations DSM-V (2013) och ICD-10 (Socialstyrelsen, 2010).   

 

För sökning i databaser användes specifika ord och begrepp. Urvalet sökord har delvis 

förändrats under arbetes gång. 

Inkluderade sökord:  

eating disorder, anorexia nervosa, muscle dysmorphia, gender, belief, body 

image, male, female, masculinity, adolescents.  

Exkluderade sökord:  

orthorexia, dysmorphophobia.  

 

Databearbetning 
Delarna i en intergrative litterature review är problemidentifikation, litteratursökning, 

bedömning och urval av litteratur, analys av litteratur och presentation. Under 

datainsamlingen för denna uppsats valdes tio artiklar ut för vidare analys. Varje artikel lästes 

och studerades ur ett genusperspektiv. Hur könsroller framställs, hur 

kroppsuppfattningsproblematik beskrivs utifrån könstillhörighet och andra eventuella normer 

som nämns är samtliga relevanta komponenter för litteraturöversikten. Också artikelns 

trovärdighet, metoder för datainsamling, etiska förhållningssätt och generella kvalité 

studerades, exempelvis huruvida artikeln är peer reviewed. Artiklarnas huvudpoänger delades 
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in i relevanta teman och kategorier för att kunna jämföras på ett överskådligt sätt. Utifrån 

detta gjordes sedan en sammanställning och ett vidare resonemang förs, vilket redovisas i det 

färdiga arbetet.  

 

Etiska överväganden 
Enligt Whittmore & Knafl (2005) kritiseras metoden intergrative litterature review för risken 

att brista i noggrannhet samt opartiskhet. I syfte att utföra översikten med största möjliga 

etiska korrekthet redovisas samtliga framkomna resultat, inklusive motstridiga och icke-

förväntade resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Samtliga utvalda studier redovisar för sitt 

etiska förhållningssätt; godkännande av etisk kommitté, tydlighet kring studiegruppens 

medgivande till studien och eventuella bias krävs från varje enskild studie i projektet. 

Samtliga artiklar och eventuella andra källor redovisas och refereras till i litteraturöversikten, 

och eventuell citering utförs på ett adekvat sätt. 
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Resultat 
 

Genusperspektiv 
Rapporterade genusskillnader och -likheter i sjukdomsuttryck, prevalens och attityder 

 

Compte, Sepulveda & Torrente (2015) utförde en screening av unga män för muskeldysmorfi 

och ätstörningar. I likhet med tidigare studier identifierades en lägre andel misstänkta 

ätstörningar än vad som uppskattas i en likvärdig grupp av kvinnor. Genom att addera 

gruppen identifierad med misstänkt muskeldysmorfi menar forskarna dock att andelen män 

med problematik kopplad till missnöje med den egna kroppen är likvärdig den för kvinnor.  

 

Griffiths, Mond, Murray & Touyz (2015a) undersökte genom beskrivningar av sjukdomsfall 

av ätstörningar och muskeldysmorfi huruvida samband förelåg mellan attityderna kring 

individernas problematik och respondentens egen eventuella problematik. Bland 

respondenterna återfanns både män och kvinnor. Ett starkt samband mellan positiv attityd till 

kroppsuppfattningsproblematiken och symptom för ätstörning konstaterades, och sambandet 

gällde för både män och kvinnor, oavsett kön hos den sjukdomsdrabbade. 

 

När Griffiths, Mond, Murray & Touyz (2014) utforskade unga kvinnor och mäns attityder och 

uppfattningar kring anorexia nervosa och muskeldysmorfi utlästes ett tydligt mönster utefter 

rådande socialt betingade könsroller. Sjukdomsdrabbade kvinnor stigmatiserades i högre grad 

än de sjukdomsdrabbade männen. De manliga respondenterna utsatte sjukdomsdrabbade för 

högre grad av stigmatisering än kvinnorna i studien. Individer drabbade av anorexia nervosa 

uppfattades som mer feminina medan individer drabbade av muskeldysmorfi uppfattades mer 

maskulina. Slutligen påvisades också anorexia nervosa vara anledning till större 

stigmatisering än muskeldysmorfi. Forskarna antog att anorexia nervosa och muskeldysmorfi 

uppfattas som ”kvinnlig” respektive ”manlig” sjukdom, varför dessa resultat också utläses 

följa könsrollsmönstret. 

 

Forskningen kring muskeldysmorfi är i stor utsträckning baserad på män som urvalsgrupp 

menar Hale, Diehl, Weaver & Briggs (2013), varför de valt att studera tre grupper av 

kvinnliga tyngdlyftare; erfarna bodybuilders, nybörjare inom bodybuilding samt kvinnor med 

tyngdlyftning som del i fitnessträning. Studien visade att kvinnliga, i likhet med manliga, 

bodybuilders löper högre risk att drabbas av muskeldysmorfi än den grupp som i första hand 
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tränade fitness. Risker för missbruk och träningsmissbruk var också de högre bland 

bodybuilders. 

 

Griffiths, Murray & Touyz (2015b) undersökning rörande huruvida heterosexuella män 

uppfattade sig själva som maskulina eller feminina, och hur detta stod i förhållande till 

männens muskel-, fett- och smalhetsmissnöje. De män som uppfattade sig som maskulina 

visade på ett högt missnöje rörande muskelmassa, men lägre missnöje rörande fettmassa och 

smalhet. Gruppen vilka identifierade sig som feminina visade på högre missnöje med 

muskelmassa så väl som fettmassa och smalhet. Griffiths, Murray & Touyz menar att detta 

tyder på att hypotesen att feminina kvinnor löper större risk för ätstörningar också kan 

överföras till män.    

 

Riskbeteenden 
Riskbeteenden kopplade till att drabbas av en ätstörning och/eller muskeldysmorfi 

 

Griffiths, Mond, Murray & Touyz (2015a) menar att en egosyntonisk, det vill säga en 

uppfattning som stämmer överens med individens egna beteenden, värderingar och känslor, 

attityd kring ätstörningar och eventuellt också muskeldysmorfi kan kopplas till ett ökat antal 

symptom av ätstörningar utifrån det standardiserade screeningformuläret Eating Disorder 

Examination Questionnaire (EDE-Q) hos både män och kvinnor, utifrån den studie där 

respondenterna fick uttrycka sina attityder kring sjukdomsfall av ätstörningar och 

muskeldysmorfi. 

 

Utifrån sin studie av kvinnliga tyngdlyftare menar Hale, Diehl, Weaver & Briggs (2013), att 

kvinnliga erfarna bodybuilders löper ökad risk att drabbas av muskeldysmorfi, till skillnad 

mot kvinnliga nybörjare inom bodybuilding samt kvinnor vars tyngdlyftning var en del i övrig 

fitnessträning. Ingen av grupperna löpte större risk för att drabbas av ätstörningar. 

 

Utifrån en undersökning kring viktreglering, hetsätning, ätstörningar och attityder kring 

ätstörningar bland drygt 750 flickor mellan 16 och 20 år hävdar Cruz-Sáez, Pascual, 

Salaberria, Etxebarria & Echeburúa (2015) att ohälsosamma metoder för viktkontroll ökade 

risken för att drabbas av ätstörningar. Metoderna som åsyftas är bantning, självframkallad 

kräkning, laxermedel, vätskedrivande medel och bantningstabletter. Beteendena kopplades 
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ihop med smalhetshets och missnöje med den egna kroppen. Det konstaterades också bland 

flickorna en uppfattning om att omgivningen värderade individen utefter rådande kroppsideal. 

 

Dryer, Farr, Hiramatsu & Quinton (2016) beskriver att perfektionism och sociokulturell 

påverkan ökar risken för muskeldysmorfi och ätstörningar bland män. De sociokulturella 

faktorerna som utforskas är media, familj och vänner samt att bli retad. Den subjektiva 

perfektionismen skapade en ökad strävan efter smalhet, medan yttre ålagd perfektionism 

indikerade högre strävan efter smalhet, ökat missnöje med den egna kroppen och 

muskelmassa samt symptom för bulimi. Media påvisades påverka samtliga dessa, medan 

familj och vänner påverkade samtliga faktorer utom missnöje med den egna kroppen. Att bli 

retad ökade inte symptomen för bulimi. 

 

Den transdiagnostiska modellen är ett sätt att beskriva hur alla ätstörningar, oavsett 

sjukdomsuttryck, delar grundläggande komponenter såsom ett överdrivet fokus på vikt, 

kroppsform och ätande. Dessutom lyfts perfektionism, låg självkänsla och relationsproblem 

som gemensamma nämnare. Murray, Rieger, Karlov & Touyz (2012) menar att denna teori 

också skulle kunna överföras på muskeldysmorfi, och därmed utgöra en grund för att på ett 

bättre sätt förstå muskeldysmorfi. Deras studie indikerade att män med höga krav på 

perfektion, både självupplevd och genom påtryckningar utifrån, svårigheter att reglera känslor 

samt lågkänsla löper ökad risk att drabbas av muskeldysmorfi, detta i enlighet med modellen. 

Höga krav på sin omgivning och relationsproblem visade dock inget signifikant samband med 

ökad risk. 

 

Stigmatisering, allmänna uppfattningar och massmedial påverkan 
Massmedial påverkan på den subjektiva kroppsuppfattningen och följder av fördomar. 

 

Genom att låta 64 individer mellan 18 och 30 år välja ut vad de ansåg vara en normativ kropp 

undersökte Sturman, Stephen, Mond, Stevenson & Brooks (2017) huruvida denna uppfattning 

förändrades efter att individen blivit exponerad för att antal bilder föreställande olika typer av 

kroppar. Med hjälp av bilder illustrerade respondenten sin bild av en ideal kropp utifrån fett- 

och muskelmassa. Det kunde utläsas att den bild av kroppen som uppfattades och förändrades 

inte enbart styrdes av smalhet, utan av fett- och muskelmassa oberoende av varandra. 

Författarna menar att detta bekräftar att missnöje med den egna kroppen, utöver strävan efter 

smalhet, såsom vid anorexia nervosa, också kan leda till strävan efter muskelmassa, såsom vid 

muskeldysmorfi. Utöver detta konstaterades att individens bild av den normativa kroppen 
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försköts mot att likna de bilder de just exponerats för, vilket tyder på att massmediala bilder 

av kroppen har stor påverkan på individens kroppsuppfattning.  

 

Efter en analys av tidningsartiklar utifrån tio år rapportering av tio brittiska nyhetstidningar 

menar MacLean, Sweeing, Walker, Patterson, Räisänen & Hunt (2015) att bilden massmedia 

förmedlar är att en man som lider av en ätstörning är atypisk för gruppen män, då detta 

beskrivs vara problem som drabbar unga kvinnor. Trots det författarna menar är tydliga 

intentioner att bryta stigmatiseringen framställs mannen som omanlig. Av detta dras slutsatsen 

att denna vinkling från massmedia istället kan öka stigmatiseringen av män som lider av 

ätstörningar, och minska deras benägenhet att söka hjälp för sina problem. Det kunde i studien 

utläsas att antalet artiklar som publicerades med koppling till män och ätstörningar ökade i 

samband med att en manlig brittisk politiker offentliggjorde sin bulimia nervosa.  

 

Griffiths, Mond, Murray & Touyz (2014) studie av unga kvinnor och mäns attityder till 

ätstörningar och muskeldysmorfi tydliggör också den att stigmatisering kring anorexia 

nervosa och muskeldysmorfi förekommer i stor utsträckning. Anorexia nervosa beskrivs som 

en ”kvinnlig” sjukdom, medan muskeldysmorfi beskrivs som en ”manlig” sjukdom. 

 

För fullständig artikeltabell, se bilaga 1.  



Diskussion 
Compte, Sepulveda & Torrente (2015) menar att när prevalensen för muskeldysmorfi läggs 

till ätstörningar bland män motsvarar det prevalensen för ätstörningar bland kvinnor. Samtliga 

respondenter som led av en ätstörning mötte kriterierna för ätstörning utan närmare 

specifikation. I undersökningen gjord av Cruz-Sáez, Pascual, Salaberria, Etxebarria & 

Echeburúa (2015) fokuseras på unga kvinnor och deras kontroller för viktkontroll. Samtliga 

metoder som nämndes används för att minska sin kroppsvikt.  

 

Enligt Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde (2014) är det generellt rådande utseendeidealet i 

västvärlden den smala kvinnan och den muskulöse mannen. Mannen ska vara smal men 

muskulös, så kallad lean muscularity. Det kvinnliga idealet är något mer varierat, men 

gemensamt för alla de kvinnliga idealen är att hon ska vara smal. En låg fettprocent tycks 

alltså vara eftersträvansvärt både för kvinnor och män, medan männen också ska sträva efter 

en hög procent muskelmassa. Intressant är att i den studie där Griffiths, Murray & Touyz 

(2015b) tagit i beaktande huruvida männen i undersökningen uppfattade sig som feminina 

eller maskulina tyder på att det kanske snarare är det sociala könet än det biologiska som styr 

synen på den egna kroppen och uttrycken som följer. 

 

I samtliga artiklar finns tecken på att de generellt rådande idealen påverkar hur inställningen 

till den egna kroppen tar sitt uttryck. I flertalet finns tydliga patriarkala undertoner i fråga om 

stigmatisering och sjukdomsuttryck; den dominanta, starke mannen och den svagare, väna 

kvinnan. Hale, Diehl, Weaver & Briggs (2013) avviker dock från detta mönster när de hävdar 

att kvinnliga bodybuilders i likhet med manliga bodybuilders löper ökad risk att drabbas av 

muskeldysmorfi jämfört med personer som utför fitnessträning. Frisén, Holmqvist Gattario & 

Lunde (2014) menar att utseendeideal inte är statiska, utan förändras utifrån situation. Detta 

pekar på att uttrycken individens uppfattning av sin kropp inte bara styrs av genus, utan av 

rådande kroppsideal i den kontext individen befinner sig. Detta innebär till exempel att en 

person som lider av övervikt kan framstå som längre ifrån kroppsidealet i en grupp av 

normalviktiga personer, medan hen i en grupp där flertalet lider av fetma framstår som 

närmare den ideala kroppen, eller att en kvinna som tävlar i bodybuilding lider ökad risk för 

muskeldysmorfi snarare än att sträva mot det smala kvinnoidealet. 
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Sturman, Stephen, Mond, Stevenson & Brooks (2017) stödjer denna tes. Att exponering av 

olika former av kroppar påverkar individens uppfattning om vad som är ”normalt” tyder 

också på att det kroppsideal som är starkast och mest synligt i rådande situation påverkar den 

individuella uppfattningen. Här finns en tydlig arena att arbeta med ur ett folkhälsoperspektiv. 

Interventioner riktade till barn och skolungdomar vilka fokuserar på att bygga självkänsla och 

att hjälpa dem hitta konstruktiva copingstrategier skulle kunna förebygga utvecklande och 

vidmakthållande av sjukdomar kopplade till kroppsuppfattning, men minst lika viktigt är att 

arbeta för att de normer de exponeras för består av ett mångfald av utseenden. Att arbeta på 

detta sätt också på arbetsplatser vore önskvärt, men svårt att genomföra i praktiken. För att nå 

en större befolkning finns ändå konkreta metoder att tillgå. Såsom tidigare nämnts kan lagar 

reglera hur reklam och dylikt får framställas, och förutom lagar kan riktlinjer för 

klädbranschen, media och reklambyråer tas fram. Också sökfunktioner i sociala medier och 

sökmotorer kan regleras för att minska exponeringen av alltför retuscherade idealkroppar. 

 

MacLean et. al. (2015) beskriver massmedial påverkan på stigmatiseringen, men det kan antas 

att också reklam och sociala medier påverkar den individuella bilden av den ideala kroppen, 

utifrån resultaten hos Sturman, Stephen, Mond, Stevenson & Brooks (2017). Om en ökad 

exponering leder till en förändrad uppfattning är bilden av kroppar i massmediala och 

reklamsammanhang goda arenor att börja bredda bilden av utseendeidealen, både manliga och 

kvinnliga.  

 

Också i fråga om stigmatisering kan utläsas tydliga genusskillnader. Det som uppfattas 

feminint, så som ätstörningar, orsakar en högre grad av stigmatisering än det som uppfattas 

som maskulint. Rådande utseendeideal och föreställningar om könsroller spelar här stor roll. 

MacLean et. al. beskriver hur artiklar i dagstidningar istället för att minska stigmatiseringen 

av män som lider av ätstörningar ökar den. För att motverka stigmatiseringen krävs förvisso 

att problematiken tas upp, men det författarna menar är problematiskt i texterna är hur 

ätstörningar refereras till som ”kvinnosjukdomar” och ”omanliga”. Självstigmatiseringen är 

också den ett stort problem. Utifrån studiernas resultat kan antas att interventioner för att 

stärka framför allt unga människors självkänsla antas förebygga utvecklandet av en destruktiv 

relation till sina kroppar, men också i behandlande åtgärder behöver detta vägas in för att 

minska riskerna för återfall eller ett vidmakthållande av ett destruktivt förhållningssätt till sin 

kropp.  
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Etiska aspekter 
De utvalda studierna utgår från tesen att muskeldysmorfi och ätstörningar båda fungerar som 

uttryck för ett missnöje med den egna kroppen, främst som svar på ett manligt respektive 

kvinnligt kroppsideal. Återkommande är också att de båda skulle vara kopplade till 

motsvarande reaktioner på yttre stimuli, främst visuellt. Att koppla samman muskeldysmorfi 

och ätstörningar som motsvarande problematik stödjs av viss forskning, som kan utläsas ur 

denna studie, men det råder inte konsensus kring detta och diagnoshandböckerna DSM-V och 

ICD-10 kopplar inte ihop sjukdomarna. För denna studie förutsätts dock att de kan motsvara 

varandra, och tesen att muskeldysmorfi skulle vara ett uttryck för samma problematik som en 

ätstörning utifrån ett maskulint ideal, trots att sambandet inte är tillräckligt studerat för att 

kunna dra några slutsatser. Urvalet av artiklar har medvetet gjorts utifrån detta, och därmed 

har inte artiklar som motsätter sig denna tes tagits med i undersökningen. Detta kan hävdas 

utgöra en partisk framställning, men då studiens syfte inte är att ta ställning till huruvida 

diagnoserna motsvarar varandra har detta bedömts acceptabelt.  

 

Samtliga artiklar baseras på självrapporterade symptom, uppfattningar och attityder, (med 

undantag för mediaanalysen av MacLean et. al. där det inte är relevant), vilket kan vara 

missvisande för resultaten i de respektive undersökningarna. Vid jämförelser mellan manliga 

och kvinnliga sjukdomsuttryck saknas hos Compte et. al. (2015) och Hale et. al. (2013) 

kvinnor respektive män som kontrollgrupp. Istället hänvisas till tidigare forskning som inte 

motsvarar förutsättningarna för den aktuella studien. Genusanalysen kan därmed hävdas vara 

osäker. De båda har dock en gedigen litteraturförteckning att luta sig mot och framstår ändå 

som tillförlitliga.   

 

Metod  
Eftersom det valda ämnet är smalt och relativt outforskat är flera undersökningar gjorda av 

samma forskare (Griffiths, Mond, Touyz m.fl.), vilket gör att flera teser återkommer, 

upprepas och till viss del förstärks. Detta kan vara en stor påverkan på resultatet. För att 

balansera detta har andra artiklar valts ut i syfte att belysa andra delar av frågorna samt bredda 

perspektivet, vilket alltså tydligt påverkat urvalsprocessen.  

 

En svaghet i denna studie är att det under den tidsperiod artiklarna omfattar har publicerats en 

ny, uppdaterad utgåva av den för psykiatrin rådande diagnoshandboken ”Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders”. Den femte utgåvan, som hänvisas till i denna 

litteraturöversikt, publicerades 2013, medan den äldsta av de vetenskapliga artiklarna som 
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analyserats publicerades redan 2012. Denna artikel (Murray, Rieger, Karlov & Touyz, 2012) 

behandlar dock endast övergripande komponenter för ätstörningar, och påverkas således inte 

nämnvärt av detta. 

 

Syftet med denna studie var att fokusera på ätstörningar och muskeldysmorfi. Under sökandet 

av artiklar valdes flertalet studier bort då de fokuserade specifikt på anorexia nervosa snarare 

än ätstörningar som helhet. Trots detta finns två artiklar vilka behandlar enbart anorexia 

nervosa och muskeldysmorfi (Scott Griffiths, Jonathan M. Mond, Stuart B. Murray & Stephen 

Touyz, 2014; 2015a), då dessa bedömdes relevanta för helhetsresultatet. 

 

Sökorden har delvis förändrats under arbetets gång, då begrepp som tidigt användes i 

litteratursökningen inte kom att generera några texter till artikelurvalet. Under processens 

gång har begreppet ”kroppsmissnöje” använts, men den har successivt övergivits då det inte 

är ett etablerat begrepp på svenska. Den engelska översättningen av kroppsmissnöje, body 

dissatisfaction, användes till att börja med i sökprocessen, men byttes senare ut till begreppen 

belief och body image i kombination då dessa genererade fler relevanta sökresultat. De 

massmediala begreppen megarexi, bigorexi och reverse anorexia som synonymer till 

muskeldysmorfi återspeglas i litteraturen, men har inte förekommit som sökord. För söktabell, 

se bilaga 2.  

 

Slutsats 
Utifrån tesen att ätstörningar och muskeldysmorfi är olika reaktioner på missnöje med den 

egna kroppen dras slutsatsen att de genusskillnader som skiljer de olika beteendena åt är 

främst rådande kroppsideal. I första hand är det samhälleliga ideal i enlighets med könsroller, 

men också rådande situation påverkar det ideal som eftersträvas och därmed vilket uttryck 

beteendet tar sig. Vidare konstateras att visuell påverkan och bildspråk gör stort intryck på 

individen, varför massmedia har stor makt att både uppmuntra de destruktiva uttrycken så väl 

som att arbeta preventivt för att främja ett hälsosamt kroppsideal. Flera undersökningar visar 

på att individens en positiv attityd kring ätstörningar och muskeldysmorfi ökar risken att själv 

drabbas eller vidmakthålla det destruktiva beteendet, en attityd som påverkas av yttre ideal 

och uppfattningar. Också perfektionism och upplevelsen av hur omgivningen uppfattar 

individen är faktorer som kan påverka ätstörningar och muskeldysmorfi, både bland män och 

kvinnor.  
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Missnöje med den egna kroppen och konsekvenserna detta orsakar hos individen, och kan 

kräva stora resurser i form av vårdinsatser av samhället. Massmedia är en effektiv arena för 

att förmedla goda normer och främja en positiv kroppsuppfattning, något som med fördel kan 

användas för folkhälsoinsatser. Utifrån den växande psykiska ohälsan hos barn och unga 

vuxna är detta ett område att prioritera och uppmärksamma. 
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Artikeltabell, fortsättning 
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Bilaga 2 
Sökresultatstabell 
 

Databas 
CINAHL 

Sökord 
Antal 

träffar 
Granskade Urval 1 Urval 2 

  #1 adolecents         

  #2 anorexia nervosa         

  #3 belief         

  #4 eating disorder         

  #5 gender         

  #6 masculinity         

  #7 muscle dysmorphia         

            

#1 #4 AND #7 41 14 6 4 

#2 #4 AND #5 AND #6 11 2 1 1 

#3 #1 AND #3 AND #4 29 5 2 1 

#4 #2 AND #7 16 4 2 2 
 

 

 

Databas 
Pubmed 

Sökord 
Antal 

träffar 
Granskade Urval 1 Urval 2 

  #1 anorexia nervosa         

  #2 body image         

  #3 eating disorder         

  #4 female         

  #6 masculinity         

  #7 muscle dysmophia         

            

#1 #4 AND #8 60 9 1 1 

#2 #3 AND #6 28 7 3 1 

#3 #1 AND #7 AND #2 11 4 1 1 
 

 

 



Bilaga 3 
Abstracts 
 

A Two-Stage Epidemiological Study of Eating Disorders and Muscle Dysmorphia in Male 
University Students in Buenos Aires 
Emilio J. Compte, Ana R. Sepulveda & Fernando Torrente. 

 

Objective: Studies using traditional screening instruments tend to report a lower prevalence 

of eating disorders (ED) in men than is observed in women. It is therefore unclear whether 

such instruments are valid for the assessment of ED in males. Lack of a formal diagnostic 

definition of muscle dysmorphia syndrome (MD) makes it difficult to identify men at risk. 

The study aimed to assess the prevalence of ED and MD in male university students of 

Buenos Aires. Method: A cross-sectional, two-stage, representative survey was of 472 male 

students from six different schools in Buenos Aires, mostly aged between 18 and 28 years. 

The first stage involved administration of self-report questionnaires (Eating Attitude Test-26; 

scores!15 indicate “at risk” status). In Stage 2 students at risk of developing ED were 

evaluated with a clinical interview, the Eating Disorder Examination (EDE; 12th edition). Two 

control students were interviewed for every at risk student. Results: The prevalence of ED 

among university male students was 1.9% (n 59). All participants with an ED presented with 

illness classified as eating disorder not otherwise specified (EDNOS). Using the Drive for 

Muscularity Scale (DMS) with a 52-point threshold we identified possible MD in 6.99% (n 5 

33) of the sample. Discussion: The prevalence of ED detected in this study is comparable 

with previous findings in male populations, and below that observed in female populations. 

However, the prevalence of possible cases of MD resembles the total rate of ED in women. 

Characteristics associated with ED and MD in men are also discussed. 

 

 

Positive beliefs about anorexia nervosa and muscle dysmorphia are associated with eating 
disorder symptomatology 
Scott Griffiths, Jonathan M Mond, Stuart B Murray & Stephen Touyz 

 

Objective: The ego-syntonic nature of anorexia nervosa means that sufferers often deny their 

symptoms or experience them as positive or comforting. Positive beliefs about eating disorder 

symptoms may contribute to the development and/or maintenance of eating-disordered 

behaviour. To date, however, research in this field has been confined to women and anorexia 

nervosa. Given increasing scientific interest in muscle dysmorphia, a potential eating disorder 

with egosyntonic qualities, there is a need to extend current research to include men and 

muscle dysmorphia. The present study examined whether positive beliefs about anorexia 

nervosa and muscle dysmorphia were associated with more marked eating disorder symptoms 

and explored sex differences in these associations. Method: Male and female university 

students (n = 492) read descriptions of a male or female character with clinically significant 

symptoms of anorexia nervosa or muscle dysmorphia. Participants subsequently answered 

questions about the characters and completed a measure of disordered eating. Knowledge, 

personal history and interpersonal familiarity with the conditions were assessed. Results: 

Results from two simultaneous multiple regressions showed that more positive beliefs about 

anorexia nervosa and muscle dysmorphia were uniquely associated with more eating disorder 

symptoms for both male and female participants. Effect sizes for these relationships were 

medium to large (partial eta-squared = 0.09–0.10). The relationships were not moderated by 
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the sex of the participant, nor the sex of the character. Conclusions: Although preliminary, 

these findings suggest that, among young men and women, positive beliefs about anorexia 

nervosa and muscle dysmorphia may contribute to the development and maintenance of these 

conditions. Some symptoms of muscle dysmorphia may be perceived as ego-syntonic, 

providing another parallel with anorexia nervosa. 

 

 

Young Peoples’ Stigmatizing Attitudes and Beliefs about Anorexia Nervosa and Muscle 
Dysmorphia 
Scott Griffiths, Jonathan M. Mond, Stuart B. Murray & Stephen Touyz. 

 

Objective: The nature and extent of stigma toward individuals with anorexia nervosa and 

muscle dysmorphia remains underexplored. This study investigated attitudes and beliefs 

likely to be conducive to stigmatization of individuals with these conditions. Method: Male 

and female undergraduate students (n 5 361) read one of four vignettes describing a fictional 

male or female character with anorexia nervosa or muscle dysmorphia, after which they 

responded to a series of questions addressing potentially stigmatizing attitudes and beliefs 

toward each character. Results: Characters with anorexia nervosa were more stigmatized than 

characters with muscle dysmorphia, female characters were more stigmatized than male 

characters, and male participants were more stigmatizing than female participants. A large 

effect of character diagnosis on masculinity was observed, such that characters with anorexia 

nervosa were perceived as less masculine than characters with muscle dysmorphia, and this 

effect was more pronounced among male participants. However, no significant corresponding 

effects were observed for femininity. Discussion: Females with anorexia nervosa may be 

particularly susceptible to stigmatization, especially by males. Anorexia nervosa and muscle 

dysmorphia are perceived as “female” and “male” disorders respectively, in line with societal 

gender role expectations, and this stigmatization is tied more strongly to perceptions of 

sufferers’ masculinity than femininity. 

 
 

Exercise dependence and muscle dysmorphia in novice and experienced female bodybuilders 
Bruce D. Hale, Danielle Diehl, Krista Weaver & Michael Briggs 

 

Background and aims: Extensive research have shown that male bodybuilders are at high 

risk for exercise dependence, but few studies have measured these variables in female 

bodybuilders. Prior research has postulated that muscular dysmorphia was more prevalent in 

men than women, but several qualitative studies of female bodybuilders have indicated that 

female bodybuilders show the same body image concerns. Only one study has compared 

female bodybuilders with control recreational female lifters on eating behaviors, body image, 

shape pre-occupation, body dissatisfaction, and steroid use. The purpose of this study was to 

compare exercise dependence and muscle dysmorphia measures between groups of female 

weightlifters. Methods: Seventy-four female lifters were classified into three lifting types (26 

expert bodybuilders, 10 or more competitions; 29 novice bodybuilders, 3 or less competitions; 

and 19 fitness lifters, at least 6 months prior lifting) who each completed a demographic 

questionnaire, the Exercise Dependence Scale (EDS), the Drive for Thinness scale (DFT) of 

the Eating Disorder Inventory-2, the Bodybuilding Dependence Scale (BDS), and the Muscle 

Dysmorphia Inventory (MDI). Results: Female bodybuilders scored higher than fitness lifters 

for EDS Total, BDS Training and Social Dependence, and on Supplement Use, Dietary 

Behavior, Exercise Dependence, and Size Symmetry scales of the MDI. Discussion and 
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conclusions: Female bodybuilders seem to be more at risk for exercise dependence and 

muscle dysmorphia symptoms than female recreational weightlifters. 

 

 

Extending the Masculinity Hypothesis: An Investigation of Gender Role Conformity, Body 
Dissatisfaction, and Disordered Eating in Young Heterosexual Men 
Scott Griffiths, Stuart B. Murray & Stephen Touyz 
 

Gender role norms may play a crucial role in the male experience of eating disorders. The 

masculinity hypothesis proposes that conformity to masculine gender roles including 

dominance, confidence, sexual success, and physical and emotional self-control places men at 

risk for muscularity-oriented body dissatisfaction and disordered eating. However, despite 

some empirical support for this hypothesis, several gaps in the literature remain. The present 

study was the first to use multidimensional instruments of gender role conformity to 

investigate whether masculinity and femininity are associated with male body dissatisfaction 

and disordered eating. Participants were 246 young heterosexual men who completed an 

online survey that asked questions about muscle dissatisfaction, body fat dissatisfaction, 

thinness- and muscularity-oriented disordered eating. Results from 4 simultaneous multiple 

regressions showed that increased conformity to masculine norms predicted greater muscle 

dissatisfaction and muscularity-oriented disordered eating, but not body fat dissatisfaction or 

thinness-oriented disordered eating. Conformity to feminine norms predicted greater muscle 

dissatisfaction, thinness- and muscularity-oriented disordered eating. The results provide 

support for the masculinity hypothesis and extend it to include muscularity-oriented 

disordered eating. Furthermore, the results suggest that the femininity hypothesis, which 

proposes that feminine norm endorsement is a risk factor for body dissatisfaction and 

disordered eating in women, may also generalize to men. Clinicians should consider 

integrating gendered perspectives into treatments for men with eating disorders. Future 

research into the mechanisms through which gender role conformity influences body image 

and eating outcomes in males is necessary. 

 

 

“It’s not healthy and it’s decidedly not masculine”: a media analysis of UK newspaper 
representations of eating disorders in males 
Alice MacLean, Helen Sweeting, Laura Walker, Chris Patterson, Ulla Räisänen, Kate Hunt 

 

Objectives: Recent qualitative research found young men reporting that an expectation that 

eating disorders (ED) mainly affect young women led them, and others, to only recognize 

their symptoms when their ED had become entrenched. This raises questions about how these 

stereotypes persist. We therefore explored how ED in males were represented in articles 

published in UK newspapers over a 10-year period (7.12.2002–7.12.2012), specifically 

attending to whether newsprint media represent ED in males as ‘gender appropriate’, ‘gender 

anomalous’ or ‘gender neutral’. Design: A qualitative thematic analysis of UK newspaper 

articles. Methods: We searched two databases, Newsbank and LexisNexis, for newspaper 

articles including ED and male terms in the lead/first paragraph. Following de-duplication, 

420 articles were scrutinized; 138 met inclusion criteria for detailed textual analysis and were 

imported into NVivo10. Findings: The number of articles peaked in 2008 when a UK 

politician announced that he had experienced bulimia nervosa. Analysis of how the articles 

portrayed male ED-related characterizations and experiences revealed that they conveyed 

ambiguous messages about ED in males. Despite apparently aiming to dispel stereotypes that 

only young women experience ED and to address stigma surrounding ED in males, many 
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aspects of the articles, including repetition of phrases such as ‘a young woman’s illness’, 

serve to reinforce messages that ED are inherently ‘female’ and so ‘anomalous’ for men. 

Conclusions: Newspaper articles represent men with ED as atypical of men, as a result of 

having an ED (and any feminizing or demasculinizing characteristics associated with this), 

and as atypical of people with ED, who are still usually portrayed as teenage girls. Such 

media representations frame a cultural paradigm in which there is an expectation that men 

may feel shame about or strive to conceal ED, potentially contributing to men with ED 

delaying help-seeking, gaining late access to treatments and reducing chances of successful 

outcomes. 

 

 

Independent Aftereffects of Fat and Muscle: Implications for neural encoding, body space 
representation, and body image disturbance 
Daniel Sturman, Ian D. Stephen, Jonathan Mond, Richard J Stevenson & Kevin R. Brooks 

 

Although research addressing body size misperception has focused on socio-cognitive 

processes, such as internalization of the “ideal” images of bodies in the media, the perceptual 

basis of this phenomenon remains largely unknown. Further, most studies focus on body size 

per se even though this depends on both fat and muscle mass – variables that have very 

different relationships with health. We tested visual adaptation as a mechanism for inducing 

body fat and muscle mass misperception, and assessed whether these two dimensions of body 

space are processed independently. Observers manipulated the apparent fat and muscle mass 

of bodies to make them appear “normal” before and after inspecting images from one of four 

adaptation conditions (increased fat/decreased fat/increased muscle/decreased muscle). 

Exposure resulted in a shift in the point of subjective normality in the direction of the 

adapting images along the relevant (fat or muscle) axis, suggesting that the neural 

mechanisms involved in body fat and muscle perception are independent. This supports the 

viability of adaptation as a model of real world body size misperception, and extends its 

applicability to clinical manifestations of body image disturbance that entail not only 

preoccupation with thinness (e.g., anorexia nervosa) but also with muscularity (e.g., muscle 

dysmorphia). 

 

 

The Role of Sociocultural Influences on Symptoms of Muscle Dysmorphia and Eating Disorders 
in Men, and the Mediating Effects of Perfectionism 
Rachel Dryer, Melissa Farr, Izumi Hiramatsu, and Stephanie Quinton 

 

This study examined the mediating role of self-oriented and socially prescribed perfectionism 

in the relationship between sociocultural influences (i.e., media, peer, and teasing) and 

symptoms of muscle dysmorphia (MD) and eating disorders (ED). A nonclinical sample of 

males (N D 158, Mage D 26.94, SD D 5.50) completed measures of perfectionism, MD, body 

dissatisfaction, drive for thinness, and bulimia. Susceptibility to appearance-based messages 

from the media, their peers, and family was also measured. Analyses confirmed the partial 

mediating role of self-oriented perfectionism only for drive for thinness. In contrast, socially 

prescribed perfectionism was found to be a partial mediator between all three sociocultural 

variables and measures of both MD and ED; except for those between peer influence and 

body dissatisfaction, and teasing and bulimia symptomatology. These two relationships were 

fully mediated by socially prescribed perfectionism. Results suggest that vulnerability to MD 

and ED depend on pre-existing perfectionistic attitudes, particularly that of socially prescribed 

perfectionism. 
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An Investigation of the Transdiagnostic Model of Eating Disorders in the Context of Muscle 
Dysmorphia 
Stuart B. Murray, Elizabeth Rieger, Lisa Karlov & Stephen W. Touyz 

 

Aim: Muscle dysmorphia is a psychiatric disorder that has been conceptually linked to eating 

disorders, although its precise nosology remains unclear. To further investigate this notion, 

the present study examined the applicability of the transdiagnostic model of eating disorders 

to muscle dysmorphia. Method: One hundred and nineteen male undergraduate students 

completed self-report measures of multidimensional perfectionism, mood intolerance, self-

esteem, interpersonal problems, and muscle dysmorphia symptomatology. Results: Self-

oriented perfectionism, socially prescribed perfectionism, mood intolerance, and low self-

esteem significantly predicted muscle dysmorphia symptomatology, whereas other-oriented 

perfectionism and interpersonal problems did not demonstrate significant predictive value 

when accounting for the other transdiagnostic constructs. Discussion: The transdiagnostic 

model of eating disorders may potentially be applied to enhance our understanding of the 

maintenance of muscle dysmorphic features in addition to eating disorder symptomatology.  

 

 

Risky eating behaviors and beliefs among adolescent girls 
Soledad Cruz-Sáez, Aitziber Pascual, Karmele Salaberria, Itziar Etxebarria and Enrique 

Echeburúa 

 

This study investigated the prevalence of weight control and binge eating behaviors in a 

sample of 767 adolescent girls aged 16–20 years, and the differences between adolescents 

with and without altered eating behaviors regarding anthropometric and body image variables 

and beliefs associated with eating disorders. Adolescents who engaged in unhealthy strategies 

were found to be at a higher risk of eating disorders, since these behaviors were accompanied 

by higher levels of drive for thinness and body dissatisfaction, as well as by beliefs associated 

with the importance of weight and body shape as a means of personal and social acceptance. 
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