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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Ätstörning är ett tillstånd som kännetecknas av problem med ätande, aptit och 

vikt. Ätstörningen kan föra med sig vissa psykiatriska tillstånd och de vanligaste är ångest, 

depression och personlighetsstörningar. I samband med graviditet sker förändringar som 

kvinnor måste anpassa sig till, bland annat viktuppgång. För kvinnor som har en pågående 

ätstörning eller dem med tidigare ätstörning kan anpassningsprocessen bli svårare och ätstörda 

beteenden från tidigare år kan komma tillbaka. Forskning visar att en del kvinnor med 

ätstörningar upprätthåller kompensatoriska beteenden i form av intensiv träning, restriktivt 

matintag, bruk av laxantia samt självframkallade kräkningar för att förhindra viktuppgång 

under graviditeten. Mörkertalet är stort när det gäller ätstörningar och det ses en tydlig 

tendens i undvikande av professionell hjälp. 

 

Syfte: Att belysa ätstörningarnas påverkan på fostret och spädbarnet samt kvinnans fysiska 

och psykiska hälsa under och efter graviditet. 

 

Metod: En litteraturöversikt där sökning av artiklar genomförts i databaserna CINAHL 

Complete, MEDLINE, PsycINFO och PubMed. Sjutton artiklar, publicerade 2007–2017, 

utgör studiens resultatdel varav fem artiklar av kvalitativ design och tolv av kvantitativ 

design.  

 

Resultat: Ätstörning i samband med graviditet påverkar barnet genom ökad risk för låg 

födelsevikt, låg Apgar-poäng och spädbarnsdöd. En ätstörning påverkar kvinnan såväl fysiskt 

som psykiskt både innan och under en graviditet samt postpartum. Ätstörning har visat på 

fertilitetsproblem och upprepade missfall hos kvinnan. Under graviditet har kvinnor med 

ätstörning större risk för antepartumblödning och anemi samt komplikationer i samband med 

förlossning så som större behov av igångsättning och kejsarsnitt än vad kvinnor utan 

ätstörning har. Kvinnor med ätstörningar upplever i större omfattning känslor av självkritik 

och otillräcklighet som förälder då fokus ligger på den egna kroppen och inte på barnet. 

Ångest- och depressionssyndrom har visat sig vara vanligt förekommande under och efter 

graviditeten hos kvinnor med ätstörningar. 

 

Slutsats: Denna litteraturöversikt visar att kvinnans ätstörning under en graviditet kan ha 

negativ påverkan på fostret och spädbarnet samt risk för ogynnsamma utfall vad gäller 

kvinnans fysiska och psykiska hälsa.  
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ABSTRACT 

  

Background: Eating disorders are a condition characterized of problems by eating, a change 

in appetite and weight problems. Eating disorders can cause certain psychiatric conditions and 

the most common are anxiety, depression and personality disorders. During pregnancy, 

changes that women must adapt to includes increase in body weight. For women who have an 

ongoing eating disorder or those with a history of eating disorder, the adaptation process may 

be more difficult, and disrupting behaviours from previous years may come back. Research 

shows that some women with eating disorders maintain their compensatory behaviours in the 

form of intense training, food restriction, use of laxatives and self-induced vomiting to 

prevent increase of body weight during pregnancy. Estimated number of unknown cases of 

eating disorders are high, and there is a clear tendency to avoid seeking professional help. 

  

Aim: The aim of this study was to highlight the effects of eating disorders on the fetus and the 

infant as well as the physical and mental health of women during and after pregnancy. 

  

Methods: A literature review in which searches were conducted in the databases CINAHL 

Complete, MEDLINE, PsycINFO and PubMed. Seventeen scientific papers, published in 

2007-2017, represent the result compilation, of which five articles have a qualitative approach 

and twelve have a quantitative approach. 

  

Results: Eating disorders during pregnancy affects the child through increased risk of low 

birth weight, low Apgar scores and infant mortality. An eating disorder affects the woman 

both physically and mentally, before and during pregnancy and postpartum. Eating disorders 

have been shown to cause fertility problems and repeated miscarriages. During pregnancy, 

women with eating disorders have a greater risk of antepartum bleeding, anemia and 

complications such as greater need of initiation of childbirth and caesarean section than 

women without eating disorders. These women experience feelings of self-criticism and 

insufficiency as a parent since focus is on their own body and not on the child. Anxiety and 

depression syndromes are associated with women with eating disorders during pregnancy.  

 

Conclusion: This literature review shows that women with eating disorders during pregnancy 

have a negative impact on the fetus and the infant, as well as a higher risk of unfavourable 

outcomes in the physical and mental health of the woman. 
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BAKGRUND 

Ätstörningar 

Ätstörningar är tillstånd som kännetecknas av problem med ätande, aptit och vikt 

(Nationalencyklopedin, 2018). Ätstört beteende har funnits länge men ätstörning som en 

psykiatrisk diagnos har definierats relativt nyligen. Under medeltiden uppmärksammades 

unga kvinnor med extrem självsvältbeteende vilket benämndes anorexia mirabilis eller den 

mirakulösa aptitlösheten. Kvinnor som kunde avstå från mat för att ge till andra ansågs vara 

heliga och goda. Den som inte hade behov av mat väckte avund och beundran hos andra då 

denne ansågs stå i samfund med Gud (Wallin, Sandeberg, Nilsson & Linné, 2015). År 1694 

kom den första medicinska beskrivningen på det frivilliga självsvältfenomenet. Under senare 

hälften av 1800-talet kom ett flertal rapporter om unga kvinnor med livshotande former av 

fasta, och först år 1873–1874 kom diagnosen som vi känner till den idag, anorexia nervosa 

(Stockholms läns Landsting, 2009). 

Anorexia nervosa 

Specifika kriterier har tagits fram som hjälp att identifiera sjukdomen och fastställa 

diagnosen. Det första kriteriet är otillräckligt energiintag i förhållande till kroppens behov 

vilket resulterar i signifikant låg kroppsvikt. Signifikant låg vikt innebär att vikten inte når 

upp till lägsta gränsen för normalvikt och sträcker sig mellan svårighetsgraderna: lindrig med 

BMI ⩾ 17 kg/m² och mycket svår med BMI <15 kg/m². Ett annat kriterium är viktfobi.  

Personen har kompensatoriska beteenden för att motverka viktuppgång trots sin klara 

undervikt. Kroppsupplevelse är det tredje och sista kriteriet. Individer med anorexia har en 

störd upplevelse av sin vikt och kroppsform och trots den låga vikten vägrar identifiera sig 

med undervikt (American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force, 2013). 

  

Anorexia nervosa förekommer främst hos flickor i tonåren, unga kvinnor och även hos män 

som står för cirka 10 procent av de drabbade. Överdriven motion samt litet energiintag leder 

ofta till grav undervikt. Individen undviker all mat som anses kaloririk och så småningom 

exkluderas de flesta livsmedel. Det förekommer episoder av heltidsfasta till följd av 

hetsätning, där personen förlorar kontroll över sitt födointag. Det handlar dock om subjektiva 

episoder av hetsätning där minimalt intag av mat intas vilket kan röra sig om några få kakor. I 

vissa fall utvecklas ätstörningen till bulimia nervosa eller annan ospecificerad ätstörning 

vilket innebär att den givna formen av ätstörningen inte uppfyller kriterier för anorexia 

nervosa, bulimia nervosa eller hetsätning. Framskriden anorexi är ett komplicerat tillstånd 

som kan vara svårt att ta sig ur (Fairburn, 2017). 

Bulimia nervosa  

År 1979 introducerades diagnosen bulimia nervosa. Sedan dess har båda diagnoserna bulimia 

nervosa och anorexia nervosa genomgått omfattande revideringar med specificeringar av 

undertyper och korrigering av kriterier (Stockholms läns Landsting, 2009). 

  

Diagnosen ställs utifrån fyra kriterier. Det första kriteriet handlar om okontrollerade, 

upprepade hetsätningsepisoder där personen konsumerar stora mängder mat. Maten intas 

inom avgränsad tid och motsvarar större mängd mat än de flesta personer skulle äta under 

samma tid. Tillståndet kännetecknas av kontrollförlust över vad och hur mycket individen 

äter. Det andra kriteriet inkluderar överdrivna kompensatoriska beteenden för att förhindra 

viktökning så som självprovocerade kräkningar, missbruk av laxerande eller vätskedrivande 
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läkemedel, överdriven motion samt extrem bantning och fasta. Det tredje kriteriet handlar om 

personens självkänsla som är överdrivet påverkat av kroppsform och vikt. Personen ser sig 

själv huvudsakligen eller endast utifrån sitt utseende. Symtomen förekommer inte enbart 

under episoder av anorexia nervosa, vilket är det fjärde kriteriet. Samtliga fyra kriterier skall 

vara uppfyllda för diagnosen bulimia nervosa (American Psychiatric Association. DSM-5 

Task Force, 2013). 

  

Bulimia nervosa är vanligare hos kvinnor och dominerande ålder är runt 20 år. Färre än en av 

tio män drabbas. Perioder av strikt bantning med återfall till hetsätning debuterar oftast under 

sena tonåren. Cirka 25 procent utvecklar först anorexia nervosa som sedan övergår till 

bulimia nervosa. Matvanorna liknar de som personer med anorektisk beteende har, med 

undantag av hetsätningsepisoder. Vissa undviker all typ av mat medan andra håller en strikt 

diet. Självframkallade kräkningar är ett vanligt sätt att återfå kontrollen, likaså laxer- och 

bantningsmedel samt överdriven motion. Sjukdomen går sällan tillbaka av sig själv och när 

hjälp väl sökes tar det upp till fem till 10 år eller ännu längre att tillfriskna (Fairburn, 2017). 

Hetsätningsstörningar  

I mitten av 1980-talet kom alltfler rapporter om människor som har frekventa episoder av 

hetsätningar men som inte uppfyller kriterier för diagnosen bulimia nervosa. Detta ledde till 

en ny ätstörningsdiagnos som idag kallas hetsätningsstörning eller BED (Binge eating 

disorder) och kännetecknas av okontrollerad konsumtion av stora mängder mat på relativt 

kort tid utan samtidig kompensatoriskt beteende så som självframkallade kräkningar, 

överdriven motion, bruk av laxantia eller vätskedrivande läkemedel. Sjukdomen är främst 

dominerande hos kvinnor medan män står för cirka 30 procent av fallen. Ålder för 

insjuknande varierar mellan tonåren och medelåldern med hetsätningsperioder som vanligtvis 

går i skov (Fairburn, 2017). 

Kroppsliga förändringar 

Vid anorexia nervosa förekommer akut svåra symtom som måste åtgärdas omgående och 

kroppen påverkas även på längre sikt. Vid bulimia nervosa är inte sjukdomsbilden lika 

dramatisk men kroppsliga symtom kan bli allvarliga även där.  Den typiska symtombilden vid 

anorexia nervosa är låg vikt och generell avmagring med insjunkna kinder, bröstkorg och 

mage. Höftben och knän är tydligt framträdande. Hudtemperaturen är nedsatt, ofta en perifer 

cyanos med nedsatta perifera pulsar. Huden är torr och ofta gulaktig i färg. Lanugohår ses i 

ansikte, nacke och extremiteter (Hägglöf, 2002). 

  

Patienter med anorexi nervosa har en tendens till ödem vilket kan främst ses på armar och 

ben. Puls och blodtryck är nedsatta, likaså muskelkraft och senreflexer. Kroppen påverkas på 

olika nivåer vid anorexia nervosa vilket bland annan inkluderar hypotalamisk och hypofysär 

funktion, thyroideafunktion, binjurar, ovarier, hematologi, vätske- och elektrolytbalansen, 

hud, njurfunktion, skelett, immunitet och infektionsförsvar, tandhälsa, gastrointestinalkanalen 

och hjärt- och kärlsystem (Hägglöf, 2002). 

  

Vid bulimia nervosa är vikten oftast normalt, men både under- och övervikt är vanliga. 

Menstruationsmönstret kan vara normal, men menstruationer kan även utebli. Under 

anorektiska perioder vid bulimi ses liknande symtom som vid anorexia nervosa som dock inte 

är lika uttalade. Komplikationer inträffar främst till följd av kompensatoriska beteenden så 

som svältperioder, kräkningar, användning av diuretika och laxerande läkemedel (Hägglöf, 

2002). 
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Psykiska förändringar 

Ätstörningen för med sig vissa psykiatriska tillstånd och de vanligaste är ångest, depression 

och personlighetsstörningar. Dessa tillstånd kan vara primära och behöva behandlas var för 

sig men oftast är dessa sekundära till följd av ätstörningen (Wallin et.al., 2015). Depressiva 

symtom är vanliga vid ätstörningar. Självmordsbenägenhet och självskadebeteende 

förekommer hos 25 till 55 procent av patienterna (Stockholms läns Landsting, 2009). 

Medicinering kan ge en ringa eller ingen effekt och behandlingen består först och främst i 

optimering av näringstillförsel (Wallin et.al., 2015). 

  

Olika typer ångesttillstånd är kopplade till ätstörningssjukdomar. Det kan röra sig om social 

fobi, generaliserat ångesttillstånd och tvångssyndrom. Ångest och tvång brukar dock klinga 

av och försvinna med viktuppgång. En behandling med primärt fokus på tvång och ångest är 

inte effektiva när patienten är i svält då tänkande, känslor och beteenden förändras vid en 

ätstörning (Fairburn, 2017). Sjukdomen är även kopplad till missbruk, 

personlighetsstörningar och vissa neuropsykiatriska tillstånd. Samsjuklighet vid en ätstörning 

är hög och uppgår mot 96 procent (Wallin et.al., 2015). 

Prevalens och incidens 

Mörkertalet är stort när det gäller ätstörningar. Det ses en tydlig tendens i undvikande av 

professionell hjälp och därmed kan incidens och prevalens antas vara större än tidigare 

uppskattat. Prevalens av anorexia nervosa i ålder mellan 15 och 19 uppskattades till cirka 270 

av 100,000 personer (Keski-Rahkonen et. al., 2007).  Internationella studier visar att 0,5 till 

en procent flickor i övre tonåren samt yngre vuxenåldern lider av anorexia nervosa. 

Motsvarande siffror för bulimia nervosa är en till två procent. Ungefär 10 procent av flickor i 

övre tonåren samt unga kvinnor har behandlingskrävande ätstörningssymtom som inte 

uppfyller kriterier för de två huvudtyperna anorexia nervosa och bulimia nervosa (Wallin 

et.al., 2015). 

  

Under senaste 30 till 40 åren ses även en ökning i incidens vilket kan bero på ökad 

medvetenhet om ätstörningsproblematik, populationsökning, andra undersökningsmetoder 

eller på att allt fler söker hjälp. Det handlar om 4,7 till 7,7 nya fall av anorexia nervosa per 

100 000 invånare varje år medan bulimia nervosa står för 200 nya fall per 100 000 invånare 

per år i Europa (Wallin et.al., 2015). 

Den okomplicerade graviditeten 

En graviditet uppstår när en äggcell blir befruktad av en sädescell vilket ger upphov till ett 

embryo som i sin tur utvecklas till ett foster. Den normala graviditeten pågår i ungefär nio 

månader, det vill säga 38 till 40 veckor. Graviditetslängden kan skifta i längd, en födsel före 

37 fullgångna graviditetsveckor benämns för tidig födsel (prematur) och en graviditetslängd 

över 42 veckor benämns överburen. Graviditeten räknas från den sista menstruationens första 

dag och fram till förlossning, utifrån detta kan man beräkna när förlossningen uppskattas äga 

rum. Graviditeten delas in i tre trimestrar räknat på veckorna som fostret befinner sig i 

moderns uterus (livmodern). Den första trimestern pågår fram till vecka 12, därefter påbörjas 

andra trimestern som varar fram till vecka 25. Den tredje trimestern har sitt avslut när 

förlossningen äger rum och ett barn har fötts. Normal förlossning innebär att barnet föds i 

huvudbjudning utan komplikationer vilket är strävan. Om indikationer finns för hotande 

syrebrist hos barnet, blödningar, placentaavlossning eller andra livshotande tillstånd uppstår 

kan kejsarsnitt bli aktuellt. Den okomplicerade förlossningen övergår då till en komplicerad 

förlossning (Deans, 2008; Fridén, Nordgren & Åhlund, 2011).  
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Psykiska aspekter 

I samband med graviditet sker psykiska förändringar som kan påverka den gravida kvinnan i 

olika skeden av graviditeten. När kvinnan och hennes partner har fått graviditeten bekräftad 

kan såväl lyckokänslor som rädslor uppstå innan de har tagit till sig den kommande 

förändringen. Under de nio månader som en graviditet normalt pågår hinner kvinnan i regel 

förbereda sig på att bli mamma. Graviditeten kan präglas av både glädje, rädsla men även 

sorg då barnets födelse är en stor omställning för de nyblivna föräldrarna (Deans, 2008; 

Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias, & Schumacher, 2000). 

  

Det har beskrivits att den gravida kvinnan genomgår tre psykosociala faser under sin 

graviditet där en fas inträffar under första trimestern, en fas under andra trimestern och den 

sista fasen under tredje trimestern. Fusionsfasen är den första fasen. I denna fas kommer 

insikten om att livet kommer förändras samt acceptans av den väntade omställningen. Ett 

observandum kan vara om kvinnan känner oro eller ångest inför barnets födelse, även 

psykiska sjukdomar och svårigheter i nära relationer bör uppmärksammas (Da Costa, Brender 

& Larouche, 1998; Mödrahälsovårdsenheten Stockholms läns Landsting, 2016). 

 

Under andra trimestern infaller differentieringsfasen där anknytningsprocessen bör ha startat. 

Tankar kring den kommande förlossningen har påbörjats med förväntningar och 

förhoppningar. Nedstämdhet och oro inför förlossningen ses som ett observandum, likaså 

avsaknad av tankar kring det framtida barnet (Da Costa, Brender & Larouche, 1998; 

Mödrahälsovårdsenheten Stockholms läns Landsting, 2016). 
  

Den sista fasen, separationsfasen, inträffar således under tredje trimestern. Här ses vanligtvis 

en markant ökning av nyfikenhet kring barnet, en förväntan och förberedelse inför 

förlossningen. Föräldraförberedelse är vanligt i denna fas. Observandum om kvinnan 

uttrycker fortsatt/nytillkommen nedstämdhet och/eller bristande relationsproblem (Da Costa, 

Brender & Larouche, 1998; Mödrahälsovårdsenheten Stockholms läns Landsting, 2016; 

Sieber, Germann, Barbir & Ehlert, 2006).  

Normal viktförändring under graviditet 

Förutom psykiska förändringar genomgår kvinnans kropp både hormonella, immunologiska 

och metaboliska förändringar under en graviditet. För att fostret ska kunna utvecklas optimalt 

genomgår kvinnans kropp ett antal förändringar såsom ökad blodvolym och en förstorad 

uterus. Dessa omställningar ligger till grund för utveckling av fostret (Motosko, Kalowitz 

Bieber, Keltz Pomeranz, Stein & Martires, 2017). 

  

En av de normala och oundvikliga förändringarna är en viss viktuppgång. Brösten förändras 

under en graviditet på grund av hormoners inverkan vilket leder till att dessa blir större. 

Livmodern, väger hos en icke gravid kvinna runt 50 gram och växer i takt med att fostret 

växer. Efter nio månader, då fostret räknas som fullväxt, har uterus ökat i vikt till cirka ett 

kilo och således i volym från några milliliter till ungefär fyra liter (Friden et al., 2011). 

Kvinnans ökning i vikt under graviditeten varierar och en rekommenderad viktuppgång beror 

på kvinnans ursprungsvikt. Det är inte nödvändigt för fostrets tillväxt med en stor viktökning 

hos kvinnan, dock ligger den genomsnittliga viktuppgången i Sverige på cirka 14 kilo. 

Viktökningen beror, förutom på ökat födointag också på den ökade blodvolymen vilket ökar 

kroppsvikten med cirka 1,2 kilo. Graviditet medför, hos flertalet kvinnor, illamående vilket 

kan resultera i viktnedgång i samband med minskat intag av föda (Friden et al., 2011; 

Tanentsapf, Heitmann, & Adegboye, 2011).  
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Motion under graviditet 

Det växande fostret påverkar kvinnans kropp och hennes hållning. Bäckenets tyngdpunkt 

förskjuts framåt vilket leder till ökad svank. Magmusklerna delas och förlorar i 

kontraktionsförmåga vilket ger en sämre stabilitet i bålen. Ryggmuskulaturen belastas mer, 

likaså ländryggen vilket leder till förändrad hållning. Träningen rekommenderas i den 

omfattning kvinnan klarar av det med uppmaning att hon ska sätta egna gränser och undvika 

överansträngning. Målsättningen för träning är att bibehålla den styrka kvinnan redan har och 

inte att förbättra kondition eller öka i muskelmassa. På grund av försämrad stabilitet i bålen 

samt nedsatt förmåga att spänna magmuskler ökar risk för skador i ryggen vid okontrollerad 

och tung träning. Tunga lyft kan även leda till sammandragningar vilka kan vara 

smärtsamma. Insiktsfull träning är därför viktig för att undvika onödiga risker för mamman 

och barnet (Shiri, Coggon & Falah-Hassani, 2018).  

Vitamin- och mineralbehov 

Vitaminer får kvinnan i sig genom den dagliga kosten. A-vitamin, som hör till gruppen 

antioxidanter, är en av de vitaminer som inte bör tas i stora mängder under en graviditet. 

Dagsbehovet för A-vitamin täcks vanligtvis av den normala kosten under en dag. Vid för 

stora intag av detta vitamin finns indikationer på fosterskador. Den enda vitamin som 

rekommenderas för kvinnor att ta både innan och under graviditet är folsyra, även kallad folat 

eller vitamin B9. Folsyra hör till vattenlösliga vitaminer och har som uppgift att bilda nya 

röda blodkroppar och celler. Folsyra bildas naturligt i kroppen och hos en gravid kvinna 

behövs extra av detta vitamin då kroppen inte klarar av att tillverka den mängd som behövs 

för fostret. Folsyran minskar risken för ryggmärgsbråck hos fostret under utvecklingen och 

tas därför av kvinnan i väntan på samt under graviditeten (Khayat, Fanaei, & Ghanbarzehi, 

2017; Lammi-Keefe, Couch & Philipson, 2008). 

Förutom vitaminbehov ökar även mineralbehovet. Kroppen kan inte själv framställa 

mineraler och de intas därför genom den dagliga kosten. Mineraler behövs för transport av 

syre, optimal vätskebalans och skelettets stabilitet. Om kvinnan under graviditeten av någon 

anledning inte får i sig mineraler genom kosten rekommenderas multivitamintabletter som 

tillskott. Det är av stor vikt att järnbalansen i kroppen ligger på en god nivå under hela 

graviditeten, eftersom järn är den mineral som till störst del transporterar syret i blodet. Vid 

graviditet ökar blodvolymen och kroppen är därför i behov av extra järn. Tillskott i form av 

järndepåer från graviditetsvecka 20 rekommenderas (Khayat, Fanaei, & Ghanbarzehi, 2017; 

Lammi-Keefe, Couch & Philipson, 2008). 

Kost 

Kostråd i samband med graviditet speglar sig vanligen på vad kvinnan inte bör äta som 

gravid och vad som bör undvikas för att inte skada fostret. Goda kostvanor och en varierad 

kost anses dock vara allt mer viktigt för en underlättande graviditet och ett friskt barn. Trots 

att energibehovet under graviditeten ökar endast med 300 kcal per dag är variationen av olika 

näringsämnen desto större. Besvär såsom illamående och trötthet kan lindras med hjälp av 

näringsrik kost, det vill säga proteiner, kolhydrater, fetter, vitaminer och mineraler. 

Regelbundna måltider i kombination med mellanmål har påvisat en god effekt för såväl 

mamman och barnet som för amningen. Kostråd för gravida är dock individuella vilket bör 

tas hänsyn till (Björklund, Fjellvang & Åhlund, 2015). 
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Den okomplicerade barnsängstiden 

Tiden efter förlossningen 

Puerperiet, barnsängstiden, definieras som två timmar efter barnets födsel fram till sex till 

åtta veckor post partum. Genast efter förlossningen sker fysiska förändringar hos kvinnan där 

bland annat belastningen på kroppen minskar. Uterus drar ihop sig, återtar sin plats i lilla 

bäckenet och återgår till storleken den hade innan graviditet. Mjölkproduktion etableras och 

stabiliseras (Nordström & Wiklund, 2014).  
 

Bröstmjölkproduktion är en energikrävande process och därför är energibehovet under 

amningen större än under graviditeten. Energin som bör tillföras via maten varierar beroende 

på kvinnans fysiska aktivitet, kroppens fettdepåer samt barnets behov av mjölk och 

amningsfrekvens. För att tillgodose det växande energibehovet har kroppen olika strategier. 

Hormonpåslaget effektiviserar ämnesomsättningen vilket gör att energin i form av fettdepåer, 

som mamman lagrat under graviditeten, förbrukas. Mag-tarmslemhinna tillväxer vilket ökar 

kvinnans förmåga att ta upp näring från maten hon äter under amningsperioden 

(Abrahamsson & Ekblad, 2006). 

 

Amning föregår ett behov av ökning av de flesta näringsämnen med cirka 30 procent, utom 

vitamin A och zink där ökning bör ske med hela 50 procent. Bröstmjölken upprätthåller 

förhållandevis konstant sammansättning trots moderns näringsintag, däremot påverkas den 

producerade volymen. Vid otillräckligt näringsintag minskar först innehållet av vattenlösliga 

näringsämnen, framför allt askorbinsyra, tiamin och riboflavin. Den konsumerade maten bör 

vara av hög näringstäthet för att tillgodose kroppens energi- och vitaminbehov (Abrahamsson 

& Ekblad, 2006). 
 

Kroppen återhämtar sig på flera olika plan. Förutom att anpassa energiintaget efter kroppens 

växande behov bör kvinnan tänka på att inte belasta kroppen första veckorna efter 

förlossningen. Det finns inga specifika riktlinjer för när kvinnan kan börja träna. Det 

rekommenderas att kvinnan väntar några veckor efter förlossningen med tyngre träning, 

gärna till efterkontrollen hos mödravården för att se att kroppen har hunnit återhämta sig. 

Motion i form av promenader och bäckenbottenträning kan genomföras från att kvinna 

känner sig bekväm med det och inte upplever någon smärta eller obehag (Friden et al., 2011). 

 

Under barnsängstiden sker inte endast fysiska omställningar utan kvinnan kan även uppleva 

vissa psykiska förändringar, vilket hör till det normala. Huvudvärk, oro, plötsliga 

humörsvängningar kan hålla i några månader efter förlossningen vilket inte ses som något 

patologiskt. Efter åtta till tio veckor post partum erbjuds efterkontroll hos mödravården där 

blodtryck, vikt och blodvärde kontrolleras. Detta är också ett tillfälle för kvinnan att gå 

igenom sin förlossning och för barnmorskan att utvärdera kvinnans psykiska tillstånd samt 

möjlig befintlighet av symtom på post partum depression (Nordström & Wiklund, 2014). 

Barnets behov 

Spädbarn har högre basalmetabolism jämför med en vuxen individ och således upp till tre 

gånger större behov av mat och dryck. Tillväxthastigheten är hög och den genomsnittliga 

viktökningen är cirka 200 gram per vecka under första levnadsmånaderna. Vid fem månaders 

ålder skall barnet ha fördubblat sin vikt. Barnets kroppssammansättning förändras under 

tillväxten vilket kräver hög energi- och ämnestillförsel. Hjärnans tillväxt sker huvudsakligen 

under första levnadsåret och cirka 27 procent av energin går åt bildning och tillväxt av nya 
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vävnader. Barnets mat bör innehålla en högre fetthalt per portion jämfört med maten hos en 

vuxen eftersom volymen på maten i annat fall kan bli för stor för barnet. Fetthalten i 

modersmjölken tillgodoser barnets behov, dock kan fettsyrasammansättningen variera 

beroende på mammans diet (Abrahamsson & Ekblad, 2006). 

Graviditet och ätstörning 

Kvinnans fertilitet är sänkt vid anorexia nervosa, dock kan graviditeter förekomma. I södra 

Brasilien fick 712 kvinnor svara på frågor om bland annat sitt ätbeteende före och under 

graviditet. Över en fjärdedel (27,6 %) av kvinnorna svarade positivt på frågan om förekomst 

av hetsätningar redan innan graviditeten och 5,5 procent erkände stark oro för vikten. 

Fortsatta problem med hetsätningar under graviditeten var 17,3 procent, medan överdriven 

oro för kroppsform och vikt var fortsatt cirka 5,5 procent. Av 712 kvinnor framkallade 1,8 

procent kräkningar samt 1 procent upprätthöll kompensatoriskt beteende i form av intensiv 

träning för att förhindra viktuppgång under graviditeten (Soares et al., 2009). 

 

Ätstörningar under graviditet är ett fenomen som ansetts ovanligt men som kom att bli allt 

mer vanligt. I en studie från London med 739 deltagare, 7,5 procent av kvinnorna mötte 

diagnostiska kriterier för en ätstörning medan 23,4 procent uttryckte stark oro för vikt och 

kroppsform under graviditet. Kompensatoriska beteenden upprätthöll 2,3 procent av 

deltagarna i olika form så som fasta (0,9%), överdriven motion (0,7%), självframkallade 

kräkningar (1,1%) samt missbruk av laxantia och diuretika (0,3%) (Easter et al., 2013). En 

pilotstudie i USA, om självrapporterade ätstörningar under graviditet, visade att endast en av 

15 kvinnor med ätstörning under graviditet hade en listad sjukdomshistoria av ätstörning i sin 

medicinska journal (Broussard, 2012).  

Barnmorskans verksamhetsfält  

Kompetensbeskrivning 

En legitimerad barnmorska har flera verksamma områden och innefattar exempelvis att vara 

rådgivare, utbilda kollegor och medverka under en förlossning. Barnmorskan är inte endast 

begränsad till vården av kvinnan innan och under en graviditet utan är också delaktig i 

eftervården av barnet. Kunskap i grundläggande neonatalvård ingår i utbildningen till 

legitimerad barnmorska (Bourgeault, Luce & MacDonald, 2006; Högberg, 2004). 

Socialstyrelsen (2006) har framtagit en kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska i 

Sverige. Enligt kompetensbeskrivningen finns det tre huvudsakliga områden: ”Sexuell och 

reproduktiv hälsa”, ”Forskning, utveckling och utbildning” samt ”Ledning och organisation”. 

Helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt ska vara genomgående i arbetet. Barnmorskan ska 

använda sig av kvinnans eller närståendes erfarenheter och lärdom inom det specifika 

området. Barnmorskan ska ha förmåga att identifiera och förebygga hälsorisker om dessa 

finns samt motivera till förändrade levnadsvanor som kan vara skadliga för den havande 

kvinnan. Att kunna känna igen kvinnor som är i behov av speciell vård och stöd ingår i rollen 

som barnmorska, även visa respekt för olika åsikter och en öppenhet gentemot kvinnan ingår 

i kompetensområdet (Socialstyrelsen, 2006).  

 

 

Etiska koden 

Barnmorskans arbete grundar sig på International Confederation of Midwives (ICM) som är 

en sammanslutning för barnmorskor världen över. ICM har tagit fram en internationell etisk 

kod för barnmorskor som sedan översatts till svenska språket av Svenska 

Barnmorskeförbundet (1999). Barnmorskans professionella relation, barnmorskans 
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verksamhetsområde, barnmorskans professionella ansvar och utveckling av barnmorskans 

kunskaps- och arbetsområde är de fyra huvudområden den etiska koden innefattar. Syftet är 

att förbättra kvalitén av vården som kvinnor, spädbarn och familjer erbjuds genom att 

ständigt utveckla samt utbilda den professionella barnmorskans kompetens (Svenska 

Barnmorskeförbundet, 1999).  

Mödravården 

Inom mödravården arbetar barnmorskor med att öka föräldrarnas medvetenhet om eventuellt 

skadliga, för barnet och kvinnan, beteenden under graviditet. Blivande föräldrar får reflektera 

över sina levnadsvanor och dess påverkan på graviditeten. Vid hälsosamtalet tas en noggrann 

anamnes, som bland annat innehåller frågor om bruk av alkohol och droger, rökning, fysisk 

aktivitet samt kvinnans matvanor innan och under aktuell graviditet. Hälsosamtalet erbjuds 

tidigt i graviditeten för att identifiera risker, stödja sunda levnadsvanor samt främja kvinnans 

och barnets hälsa (Mödrahälsovårdsenheten Stockholms läns Landsting, 2016).  

 

Bemötande av den gravida kvinnan med ätstörning  

Graviditet för med sig förändringar som kvinnor måste anpassa sig till. För kvinnor som har 

en pågående ätstörning eller dem med tidigare ätstörningar kan anpassningsprocessen bli 

svårare och ätstörda beteenden från tidigare år kan komma tillbaka. Kvinnor som lider av 

ätstörningar är mer benägna att oroa sig för viktuppgång i samband med graviditet jämfört 

med kvinnor utan ätstörningar (Swann et al., 2009). Att begränsa sin viktökning i samband 

med graviditet kan komma att bli en ohanterlig drift. Möten inom mödravården är ett utmärkt 

tillfälle att vägleda kvinnor genom den förväntade viktuppgången och den eventuella oro som 

viktökningen för med sig. Under dessa möten kan kvinnan få stöd och handledning för att 

förbättra upplevelsen av graviditet och dess resultat (Zauderer, 2012).  

 

I en amerikansk studie av Leddy, Jones, Morgan och Schulkin (2009) framkom att endast 

hälften av obstetriker och gynekologer, som deltog i undersökningen, ansåg att bedömning av 

ätstörningarnas förekomst hos patienten ingår i deras profession. Detta trots att de flesta 

(90,8%) var överens om att ätstörningen kan påverka graviditetsutfallet negativt. De läkare 

som hade mer omfattande kunskap om ätstörningarnas påverkan på graviditet var mer 

benägna att se rutinmässig bedömning av ätstörningarnas närvaro som en del av deras 

arbetsuppgifter.  

Problemformulering 

Ätstörningar blir allt vanligare och sjuka beteenden förekommer även när kvinnan blir gravid. 

Ett ökat behov av vitaminer och näringsämnen under en graviditet som inte tillgodoses på ett 

optimalt sätt kan påverka både fostrets och mammans fysiska och psykiska välbefinnande 

negativt. Förståelse för de komplikationer som en ätstörning kan medföra är därför av vikt. 

Då barnmorskan ansvarar för vården av den gravida kvinnan och det väntade barnet krävs det 

ökad kunskap om ätstörningar i samband med graviditet. Författarna till detta arbete har 

därför valt att studera hur ätstörningar kan påverka kvinnan och fostret under och efter en 

graviditet. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa ätstörningarnas påverkan på fostret och spädbarnet samt 

kvinnans fysiska och psykiska hälsa under och efter graviditet.  
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METOD 

Design 

Följande arbete är en litteraturöversikt med syfte att få en helhetsbild över ett avgränsat 

kunskapsområde. En litteraturöversikt innehåller olika delar där en problemformulering följs 

av ett syfte vilket studien förhåller sig till. Sökord samt upplägg för hur studien ska utformas 

bestäms utifrån syftet. Val av artiklar utifrån sökord granskas kritiskt gällande kvalité där 

slutligen de mest passande väljs ut. Resultaten i de valda artiklarna sammanställs, analyseras 

samt diskuteras sedan. Till sist kan slutsatser dras utifrån den evidens som är sammanställd 

(Friberg, 2012). Deskriptiv litteraturöversikt har använts i följande arbete. 

I föreliggande arbetes resultat- och diskussionsdel används ED (Eating Disorder) som ett 

samlingsbegrepp för de olika ätstörningstyperna. De mest förekommande typerna av 

ätstörningar är beskrivna i bakgrunden för en djupare förståelse kring vad en ätstörning 

innebär. Vid presentation av resultat och diskussion kommer därför ED innefatta Anorexia 

nervosa (AN), Bulimia nervosa (BN) och hetsätningsstörning (BED). 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier har specificerats för att begränsa urvalet av artiklar till 

dem mest relevanta för det valda syftet (Henricson & Mårtenson, 2012). Enligt Österlundh 

(2012) skall följande avgränsningar tillämpas för att få ett relevant och gott urval: peer 

reviewed, abstract available och tidsperiod mellan 2007 till 2017. Att avgränsa sökningen till 

peer reviewed säkerställer att artiklarna genomgått granskning av experter innan publicering. 

För att undvika felaktig tolkning vid analys av artiklar bör begränsning till språket göras i 

sökningen (Henricson & Mårtenson, 2012). Artiklar skrivna på annat språk än engelska har 

därför exkluderats ur sökningarna.  

 

Första urvalet har genomförts genom översiktlig läsning av artiklarnas titlar för att sedan 

välja artiklar som motsvarar studiens syfte. Med hjälp av abstrakt har artiklarna bedömts med 

relevans till studiens syfte. De lämpliga artiklarna har lästs i sin helhet för bedömning av 

relevans. Under sökning av artiklar skedde en kontinuerlig dokumentation av lästa artiklar i 

en artikelmatris, detta för att få en överblick och förhindra dubbletter av valda artiklar 

(Henricson & Mårtenson, 2012). Studier av både kvantitativ och kvalitativ design har 

inkluderades i arbetet.  

Datainsamling  

Datasökning skedde utifrån Östlundhs (2012) två faser med den inledande samt den egentliga 

informationssökningen. Den inledande fasen gjordes för att få en överblick över nuvarande 

forskning över det valda kunskapsområdet. Sökningar med olika sökord gjordes i olika 

databaser för att välja ut de orden och databaser med lämpligaste träffar. Den egentliga 

informationssökningen gjordes därefter, där noggranna sökningar med relevanta sökord gav 

resultaten som dokumenterades och analyserades översiktligt gällandes innehåll.  

 

Swedish MeSH är ett referensverk för medicinska sökord på svenska och engelska som 

användes för att finna korrekta sökord (Karlsson, 2012). Sökorden valdes utifrån 

tillämplighet till studiens syfte. Databaserna CINAHL Complete (The Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature), MEDLINE, PsycINFO och PubMed var sökdatabaser 

som gav mest resultat och därmed valdes ut för eftersökning av artiklar. Sökorden var:  
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eating disorders, pregnancy, perinatal complications, perinatal outcomes, obstetric 

complications, pregnancy outcomes. reproductive health, motherhood, experience, child 

outcomes, postpartum, gestation.  

 

Sökningen gjordes med hjälp av vetenskapliga databasers egna ordlistor så som Cinahl 

Headings och Medical Subject Headings (MeSH). MeSH-termer i PubMed beskriver 

artiklarnas innehåll medan Cinahl Headings i databasen CINAHL är konstruerade på MeSH-

termer och även fler termer som är omvårdnadsrelaterade. Ämnesord är en typ av gemensam 

terminologi som ger möjlighet att finna artiklar med andra indexerade till sökorden bestämda 

ord som täcker det valda ämnet (Karolinska institutet, 2017). För att sammankoppla sökorden 

och precisera sökresultaten användes den booleska operatorn “AND” (Östlundh, 2012). 

Sökningarna redovisas i tabell 1.  

Sjutton vetenskapliga artiklar valdes ut varav fem artiklar av kvalitativ design och 12 av 

kvantitativ design. Analys av de framtagna artiklarnas resultat har sammanställts till en 

överblickbar sammanfattning av det valda ämnet.  
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Tabell 1. Databassökning 

 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Abstrakt Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2018-02-04 

Eating disorder AND 

pregnancy AND 

reproductive health 

2007 och framåt, Peer 

Reviewed 

 20  17  3 

CINAHL 

Complete 

2018-02-03 

 Eating disorder AND 

Pregnancy outcomes 

 2007 och framåt, Peer 

Reviewed 

 30  12  2 

CINAHL 

Complete 

018-02-03 

 Eating disorders AND 

Motherhood  

2007 och framåt, Peer 

Reviewed 

 9  6  2 

PubMed 

Full Text 

2018-02-04 

Eating disorder AND 

pregnancy AND 

perinatal outcomes 

2007 och framåt, Peer 

Reviewed 

14 11 1 

PubMed 

Full Text 

2018-02-07 

Eating disorder AND 

pregnancy AND child 

outcomes  

2007 och framåt, 

English, Peer Reviewed 

26 6 1 

PsycINFO  

Full Text 

2018-02-04 

Eating disorders AND 

pregnancy AND 

perinatal outcomes 

2007 och framåt, 

English, Peer reviewed  

26 4 1 

PsycINFO  

2018-02-07 

Manuell sökning 
 

1 1 1 

CINAHL 

Complete 

2018-02-07 

Eating disorder AND 

pregnant AND 

experience  

2007 och framåt, 

English, Peer reviewed 

7 5 1 

CINAHL 

Complete 

2018-02-03 

Manuell sökning 
 

1 1 1 

MEDLINE 

Full Text 

2018-02-03 

Eating disorders AND 

obstetric complications 

AND pregnancy 

2007 och framåt, 

English, Peer Reviewed 

28 10 1 

PubMed 

2018-02-07 

Eating disorder AND 

pregnant AND 

postpartum  

2007 och framåt, 

English, Peer Reviewed 

15 4 1 

PubMed 

2018-02-14 

eating disorder AND 

outcomes AND 

gestation 

2007 och framåt, 

Abstrac, Peer 

Reviewed 

67 6 2 

Totalt   
 

 284  83  17 
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Dataanalys 

Analysprocessen bör bestå av tre steg enligt Friberg (2012). De valda artiklarna har lästs i sin 

helhet upprepade antal gånger för att få en grundlig förståelse för dess uppbyggnad och 

innehåll. Samtliga artiklar har studerats individuellt och sammanfattades av författarna i 

föreliggande studie för att validera dess relevans. Lämpliga artiklar har sedan granskats 

rörande likheter och skillnader i syfte, metod och resultat. Framtagen data har analyserats 

med hjälp av integrerad analys där resultaten sammanställdes i tre olika kategorier som 

utgjorde grunden för den slutgiltiga resultatanalysen (Kristensson, 2014).  

 

Integrerad analys delas in i tre olika steg. I det första steget läses de inkluderade artiklarna i 

sin helhet ett flertal gånger för att sedan ha fokus på resultatdelen. Detta för att se hur väl 

artiklarnas resultat svarade på studiens syfte. Det andra steget innebar sortering och 

identifiering av kategorier för att på ett övergripande sätt få fram hur de olika resultaten 

förhöll sig till varandra (Kristensson, 2014). Med hjälp av markeringspennor kunde olika 

kategorier utgöras vid läsning av artiklarna. Vidare beskrev Kristensson (2014) det tredje 

steget där sammanställning av resultat och kategorier utformades. De olika kategorierna utgör 

resultatet för litteraturöversikten (Friberg, 2012; Kristensson, 2014). 
 

 

Forskningsetiska övervägande 

Etiska överväganden tas upp med syfte att inte använda material som kan komma att skada en 

annan individ (Vetenskapsrådet, 2017). Vid sammanställning av fakta har författarna förhållit 

sig till ett kritiskt synsätt för att få fram det mest väsentliga. För att studien ska vila på en 

ärlig grund har författarna i åtanke att inte lägga värderingar eller välja ut fakta. En studie ska 

vila på en ärlig grund vilket kräver att den information som inhämtas inte hanteras felaktigt 

genom förvrängning av resultat eller justering av fakta. För att inte plagiat eller förvrängning 

av data skulle uppstå har granskning skett objektivt. De resultat som var relevanta för studien 

har använts även om dessa inte förhöll sig till författarnas åsikter eller tidigare erfarenheter 

(Vetenskapsrådet, 2017). De artiklar som kommit att användas i denna studie har antingen ett 

godkännande av en etisk kommitté eller ett genomgående etiskt resonemang.  
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RESULTAT 

Genomgång av valda artiklar resulterade i tre olika kategorier: “Ätstörningarnas påverkan på 

fostret och spädbarnet under och efter graviditet”. “Ätstörningarnas påverkan på kvinnans 

fysiska hälsa under och efter graviditet”, “Ätstörningarnas påverkan på kvinnans psykiska 

hälsa under och efter graviditet”. 

Ätstörningarnas påverkan på fostret och spädbarnet under och efter graviditet  

O’Brien, Whelan, Sandler, Hall och Weinberg (2017) och Bulik et al. (2009) fann att kvinnor 

med ED (Eating disorder) var mer benägna att röka under graviditet, vilket även bekräftas av 

Micali, Simonoff och Treasure (2007); Easter, Treasure och Micali, (2011) och Micali, 

Stemann Larsen, Strandberg-Larsen och Nybo Andersen (2016). Till skillnad från dessa 

studier nämner Eagles, Lee, Raja, Millar och Bhattacharya (2012) att ingen signifikant 

skillnad förekom kring rökning under graviditet mellan kvinnor med eller utan ED, medan 

Linna et al. (2014) fann att kvinnor med ED rökte mindre under graviditet jämfört med de 

kvinnorna utan ED.   
 

Flertal studier har sett ett samband mellan förtidsbörd och ED (O’Brien et al., 2017; 

Pasternak et al., 2012; Bansil et al., 2008; Micali et al., 2016). Linna et al. (2014) fann att 

kvinnor med AN (Anorexia nervosa) och BN (Bulimia nervosa) löper större risk att föda 

prematurt medan Bulik et al. (2009) kom fram till att endast kvinnor med BED har ökad risk 

att föda prematurt. Enligt samma studie hade kvinnor med AN lägre risk att få prematura barn 

jämfört med andra ätstörningar och kvinnor utan tidigare ED. Andra studier påvisar att det 

inte finns någon koppling mellan ED och förtidsbörd (Micali et al., 2007; Micali et al., 2012). 
 

Lägre födelsevikt hos barnet där kvinnor har haft en ED påvisas i flera studier där kvinnor 

utan ED fött barn med högre födelsevikt (Pasternak et al., 2012; Linna et al., 2014; Micali et 

al., 2016). Flera studier fann att kvinnor med AN födde barn med lägre födelsevikt, dock 

försvann signifikansen efter korrigering av mödrarnas ursprungliga vikt, innan graviditet, 

som bidragande faktor (Eagles et al., 2012; Micali et al., 2012; Micali et al., 2007). Micali et 

al. (2012) kom fram till att kvinnor med AN i genomsnitt ökade mer i vikt under graviditet än 

kvinnor utan ED, vilket även bekräftas av Bulik et al. (2009). Det var även påvisat av 

O’Brien et al. (2017) att det inte finns någon koppling mellan låg födelsevikt och kvinnans 

ED.  
 

I ett flertal studier nämns att IUGR (intrauterine growth restriction) och ED har en tydlig 

koppling till varandra (Bansil et al., 2008; Eagles et al., 2012; Pasternak et al., 2012). I 

studier av Linna et al. (2014) och Micali et al. (2016) framkom att kvinnor med AN och BN 

har högre risk att få SGA (small for gestational age) barn till skillnad från studien av Micali 

et al. (2012) som inte fann sambandet mellan ED och barn med SGA. Både LGA (large for 

gestational age) barn och hög födelsevikt var associerade med BED (Bulik et al., 2009; Linna 

et al., 2014). 
 

Linna et al. (2014) konstaterade att det finns ett samband mellan BED och långsam progress 

vid förlossningen medan Bulik et al. (2009) såg ett samband mellan AN och långsam 

förlossningsprogress. Flera studier kopplade behov av igångsättning av förlossning med ED 

(Bansil et al., 2008; Bulik et al., 2009). Micali et al. (2012) fann att AN associerades med ett 

stressat foster. Ökad risk för perinatal död var kopplat till kvinnor med AN medan låg Apgar 

poäng vid 1 minuts ålder var signifikant hos kvinnor med BN (Linna et al., 2014).  
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Ätstörningarnas påverkan på kvinnans fysiska hälsa under och efter graviditet  

Att genomgå kejsarsnitt i samband med förlossning visade sig förekomma i varierande 

utsträckning beroende på om kvinnan hade ED eller inte. Enligt Pasternak et al. (2012) 

beskrivs en signifikant skillnad kring behovet av kejsarsnitt. Frekvensen av antal kejsarsnitt 

var högre hos de kvinnor som har haft en livslång ED i samband med graviditet vilket också 

bekräftas i flera studier (Bulik et al., 2009; Linna et al., 2014; Watson et al., 2017). Bansil et 

al. (2008) beskriver dock att ett samband mellan kejsarsnitt och ED inte finns. Förekomsten 

av kejsarsnitt under en förlossning var lika hög hos kvinnor med ED som hos kvinnor utan.  
 

Micali et al. (2007) beskriver att tidigare missfall var rapporterade i högre utsträckning hos 

kvinnor med ED än hos kvinnor utan ED. Vidare beskrivs att ett fenomen finns där kvinnor 

med ED som lyckats bli gravida tidigare haft ett eller flera missfall i sitt liv.  

Att missfall skulle vara vanligare hos kvinnor med ED bekräftas även av Linna et al. (2013); 

O’Brien et al. (2017) där en signifikant skillnad kunde ses i jämförelse med kvinnor utan ED. 

Eagles et al. (2012) beskriver även att missfall är mer frekvent hos kvinnor med ED men 

detta på grund av att dessa kvinnor vanligen är två år äldre när de lyckats bli gravida än 

kvinnor som inte exponeras för ED. Nulliparitet, där kvinnan aldrig genomgått en graviditet 

längre än vecka 20, var betydligt vanligare hos kvinnor med ED än kvinnor utan ED 

(Pasternak et al., 2012).  
 

Anemi förekom i större grad hos kvinnor med livslång ED i jämförelse med kvinnor som 

aldrig varit utsatta för ED (Bansil et al., 2008; Lina et al., 2014). Hypertoni var vanligare hos 

kvinnor med BED enligt Linna et al., (2014) och i studien av Bansil et al., (2008) sågs att 

kvinnor med AN hade betydligt lägre blodtryck än kvinnor utan ED. Vidare beskriver Bansil 

et al (2008) att preeklampsi därmed förekom i lägre utsträckning hos kvinnor med AN 

relaterat till det lägre blodtrycket. Watson et al. (2017) beskriver att preeklampsi förekom i 

större utsträckning om kvinnan hade BED. Sannolikheten för prematura sammandragningar 

var större hos kvinnor med ED där förtidsbörd kunde ses som följd av detta (Linna et al., 

2014). Förekomsten av antepartum blödning var betydligt vanligare hos kvinnor med ED till 

skillnad från kvinnor utan ED där blödningen resulterade i prematur förlossning eller 

pågående blödning fram till förlossningsdatum (Eagles et al., 2012). Även O´Brien et al., 

(2017) bekräftar att kvinnor med ED var mer benägna att drabbas av antepartum blödning.  
 

Besvär under graviditeten som urinvägsinfektion förekom i större utsträckning hos kvinnor 

med ED än kvinnor utan (Bansil et al., 2008). Även illamående och kräkning som en 

biverkan av graviditeten var vanligare hos kvinnor med ED (O’Brien et al., 2017). Kräkning 

under graviditet hos kvinnor med ED bekräftas också av Micali et al. (2007) där dessa 

kvinnor även använde sig av laxantia i stor utsträckning som kompensation för den 

framskridande viktuppgången. Graviditetsdiabetes förekom i större utsträckning hos kvinnor 

med ED än hos kvinnor utan ED (Micali et al., 2007; Watson et al., 2017). 

 

Kvinnor med ED var mer sannolikt i behov av att träffa en läkare för fertilitetsproblem i 

jämförelse med kvinnor som aldrig varit exponerade för ED. Fertilitetsutredningar skedde 

dubbelt så ofta hos kvinnor med ED och dessa kvinnor sökte vanligen på grund av livslånga 

fertilitetsproblem. Kvinnor med ED var således i större behov av behandling eller hjälp med 

att bli gravid än den allmänna befolkningen (Easter et al., 2011). Fertilitetsproblem hos 

kvinnor med ED bekräftas även av Pasternak et al. (2012) som konstaterat att det finns en 

signifikant högre frekvens av fertilitetsbehandling hos kvinnor med ED än hos kvinnor utan 

ED.  
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Ätstörningarnas påverkan på kvinnans psykiska hälsa under och efter graviditet  

Oplanerade graviditeter har visat sig vara mer frekvent förekommande hos kvinnor med 

aktuell ED (Easter et al., 2011; Taborelli et al., 2016). Plötslig upptäckt av att en graviditet 

var pågående associerades med uppkomst av negativa känslor och stark oro för framtida 

förändringar (Easter et al., 2011). Detta bekräftas av Taborelli et al. (2016) och Burton, 

Hands och Bulsara (2015). Förutom negativa känslor förekom även känslor av glädje över att 

vara fruktsam (Taborelli et al., 2016). Ängslan inför kommande viktökning och förändring av 

kroppsform var vanligt förekommande. På grund av oro att gå upp i vikt mer än nödvändigt 

jämförde sig kvinnorna frekvent med andra och monitorerade sin viktuppgång noggrant 

(Taborelli et al., 2016; Tierney, Fox, Butterfield, Stringer & Furber, 2011). Enligt Easter et al. 

(2011) och Taborelli et al. (2016) kunde negativa känslor gentemot graviditeten avta när den 

blev mer uppenbar för kvinnan själv och omgivningen då kvinnan inte längre kunde uppfattas 

som tjock utan havande.  
 

Burton et al. (2015) och Taborelli et al. (2016) konstaterar att majoriteten av kvinnorna 

upplevde graviditeten som kontrollförlust. Kompensatoriska beteenden var vanligt 

förekommande som ett sätt att återta kontrollen och hantera ångesten över viktuppgången. 

Det inkluderade oftast restriktivt matintag, intensiv träning samt självframkallade kräkningar, 

även självskadebeteende användes för att stilla ångesten (Burton et al., 2015; Tierney et al., 

2011). Genom de beteenden som förekom i samband med ED fanns en rädsla över att skada 

sitt barn (Burton et al., 2015; Easter et al., 2011; Taborelli et al., 2016; Tierney et al., 2011) 

och det fanns en vilja att vara en perfekt mamma inte bara för sitt barn men även för att vara 

omgivningen till lags (Easter et al., 2011; Taborelli et al., 2016; Tierney et al., 2011). Enligt 

Tierney et al. (2011) har känslor av självkritik och otillräcklighet som förälder visat sig vara 

utmärkande hos kvinnor med ätstörningar. Oförmåga att amma eller trösta sitt barn när det är 

ledsen ledde till att kvinnor kände sig tyst dömda och därmed valde därför att isolera sig 

hemma. 
 

Ätstörningar associerades med förekomst av ångest- och depressionssymtom under graviditet 

och efter förlossningen (Micali et al., 2011; Santos et al., 2017; Tierney et al., 2011). Vidare 

bekräftas detta även av O´Brien et al. (2017) där signifikans i förekomst av depressiva 

symtom i samband med ED framkom tydligt. Tierney et al. (2011) och Taborelli et al. (2016) 

konstaterar att övergång från graviditet till moderskap var präglat av ångest och stark vilja att 

förlora sin graviditetsvikt så fort som möjligt. Kvinnor med en livstids ätstörning var mer 

benägna att se moderskapet som ett personligt offer, då graviditeten var oförenlig med 

identiteten präglad av ED (Easter et al., 2011; Taborelli et al., 2016). Vissa av kvinnorna 

kunde undantrycka ätstörningsbeteenden under graviditeten, alltså kunde graviditeten och 

barnet fungera som en katalysator för ätstörningen där kvinnan la sitt fokus på barnet 

(Tierney et al., 2011), dock var återfall till tidigare dämpade ätstörningsbeteenden inte 

ovanligt inom första månader efter barnets födelse (Taborelli et al., 2016; Tierney et al., 

2011). Även barnets vikt och form kontrollerades noga då det var en extern markör för 

kvinnans framgång som förälder (Tierney et al., 2011).  
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DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet kommer den valda metoden diskuteras med dess styrkor och svagheter 

samt resultatets viktigaste fynd. Huvudfynd kommer avhandlas med stöd av andra 

vetenskapliga studier som tar upp liknande problemområden samt författarnas teorier om skäl 

till föreliggande fynd.  

Metoddiskussion 

Deskriptiv litteraturöversikt valdes för att besvara föreliggande studies syfte. Enligt Friberg 

(2012) syftar litteraturöversikt till att få en helhetsbild över ett kunskapsläge inom ett 

avgränsat vetenskapligt område. Ett annat sätt att besvara denna studiens syfte vore att 

genomföra en intervju- eller enkätstudie, detta skulle dock enbart ge en inblick i dem svenska 

förhållanden. Genom att använda sig av litteraturöversiktsdesign kan en global bild och 

därmed en mer omfattande överblick över det valda problemområdet erhållas.  

 

Sjutton vetenskapliga artiklar ligger till grund för denna litteraturöversikt. Artiklarna utgörs 

av olika design av antingen kvalitativ eller kvantitativ utformning vilket enligt Henricson 

(2012) kan vara en svaghet då studier av samma design ger ökad validitet och reliabilitet eller 

trovärdighet samt överförbarhet beroende på studiens ansats. Författarna till föreliggande 

studie anser dock att olika design ger en djupare förståelse av problemområde samt ett 

bredare perspektiv på ämnet. Dessa två metoder kompletterar varandra genom att minska 

litteraturöversiktens begränsningar medan det bibehåller styrkor som var och en av 

ansatserna besitter.  

 

Författarna till följande studie valde att begränsa sökresultaten till “peer reviewed” artiklar. 

Friberg (2012) menar att originalartiklar granskade av andra forskare är en första indikation 

på tillförlitlighet. Enligt Östlundh (2012) är forskning en färskvara. Sökningen 

tidsavgränsades således till studier genomförda under de senaste tio åren för att få tillgång till 

den senaste forskningen inom ämnet. I databassökningen gjordes inga geografiska 

begränsningar då ätstörningar är ett globalt hälsoproblem som förekommer världen över. 

Sverige är ett mångkulturellt land och därmed anser författarna till föreliggande studie att 

data från olika kulturer är applicerbar i den svenska sjukvården.  

 

För att minimera felaktiga tolkningar vid analys av artiklar gjordes en begränsning till det 

engelska språket. Författarna till föreliggande studie valde att exkludera de artiklar som var 

skrivna på annat språk än engelska för att undvika felaktig tolkning vid analys och 

sammanställning av resultat. Eftersom föreliggande arbete är skrivet på svenska och de 

inkluderade artiklarna är skrivna på engelska kunde fel i översättningen uppstå. Översättning 

av direkta ord kunde återges annorlunda och egna tolkningar av artikelns innehåll och 

beskrivning kunde därmed få annorlunda innebörd. För att förhindra att missförstånd i 

översättning av texten skulle ske lästes artiklarna av båda författarna till föreliggande arbete. 

Diskussion kring innehållet av artiklarna genomfördes för att säkerställa att 

tolkningsolikheter inte fanns och att informationen återgavs på ett korrekt sätt. Genom att ta 

fram artiklar där språket behärskas minskades risken för felaktig tolkning (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Då författarna till föreliggande arbete inte har engelska som modersmål 

kunde missförstånd i översättning av artiklar ske men trots det valdes engelska artiklar ut. 

Risken att endast ta artiklar på svenska och därmed exkludera relevant information var större 

än risken att feltolka artiklar skrivna på engelska. Inga andra begränsningar gjordes för att 

minimera risken att missa relevanta artiklar för ämnet.  
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Begränsning till sökord kan enligt författarna till föreliggande studie ses som både en svaghet 

och styrka. Författarna till föreliggande studie kan se val av sökord som en svaghet då andra 

sökord hade kunnat ge ett annorlunda resultat. Om val av andra sökord med liknande 

betydelse hade inkluderats hade resultatet kunnat visat sig vara annorlunda eller vinklat. 

Styrkan med att avgränsa antalet sökord är att sökningen begränsas och chansen för att finna 

den mest relevanta forskningen för valt ämne ökar. Föreliggande resultat visar på att de 

sökord som valdes stämmer överens med syftet och anses därför vara väsentliga för studiens 

intention. Några av de använda sökorden togs fram med hjälp av MeSH termer. Sökorden 

skiljer sig i vissa fall i det svenska och engelska språket. Anpassning av ord har fått göras och 

föreliggande resultat kan ha påverkats av detta.  

 

En styrka är enligt Henricson (2012) användning av olika databaser vid artikelsökning. Detta 

ökar möjlighet att finna relevanta, för ämnet, artiklar och därmed stärka arbetets resultat utan 

att missa betydelsefull forskning. Val av databaser gjordes utifrån vad som anses vara 

relevant vid sökningar med fokus på omvårdnad. Databaserna PubMED, CINAHL, Psycinfo 

och MEDLINE användes i föreliggande studie för val av artiklar till resultat.  

Sökningsprocessen finns tydligt redovisad i Tabell 1 “Databassökning” där både databas, 

sökord och begränsningar finns redovisade, vilket ökar chansen för att återupprepa studien 

vid behov. Genom detta stärks validiteten för studien och anses vara en styrka i en 

litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

De valda artiklarna granskades och klassificerades utifrån bedömningsunderlag (Bilaga 

1).  Beroende på studiernas ansats har validitet, reliabilitet och generaliserbarhet alternativt 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet granskats efter författarnas bästa förmåga. Relativt 

ytliga kunskaper i kvalitetsgranskning av artiklar kan resultera i val av artiklar som författare 

till föreliggande studie, vid djupare kunskap om mät- och analysmetoder, skulle exkludera 

eller klassificera lägre. Detta kan ha påverkat arbetets resultat.  

 

En viktig aspekt som bör betraktas vid granskning av artiklarnas relevans är 

artikelförfattarnas objektivitet (Forsberg & Wengström, 2016). Fler av de valda artiklarna 

som presenteras i föreliggande studies resultatdel är skrivna av samma författare.  

Denna studies resultat kan således ha påverkats av att samma författare skrivit några av de 

inkluderade artiklarna. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska dock författare till 

vetenskapliga artiklar ha ett objektivt synsätt vilket ska vila på en ärlig och etiskt grund. 

Utifrån detta anser därför författarna till föreliggande studie att resultatet inte bör ha 

påverkats trots samma artikelförfattare. Oavsett författare till artiklarna ges olika perspektiv 

på resultatdelarna och de presenteras på olika sätt. Artiklarna bedömdes således ge relevant 

information för föreliggande studies resultat.  

 

Artikel skriven av Santos et al. (2017) används endast en gång under resultatdelen och bidrog 

med förhållandevis lite material. Författarna till föreliggande studie övervägde därför att 

exkludera ovan nämnda artikel. Utifrån bedömningsunderlag klassificerades artikeln ha hög 

kvalitet och kompletterade med relevant information till föreliggande studies resultat. 

Artikeln beslutades således att inkluderas.  

 

Enligt Friberg (2012) bör ett resultat utan författarnas egna tolkningar och på förhand 

utformade meningar eftersträvas. En av författarna har erfarenhet av nära arbete med kvinnor 

som är sjuka i olika typer av ätstörningar vilket kan ses som både styrka och svaghet. Den 

ursprungligt större kunskapen inom ämnet har underlättat sökning och granskning av fakta, 

vilket även kan ses som en nackdel då tidigare ställningstaganden och synpunkter kan ha 
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präglat val av artiklar och påverkat arbetets utformning. För att åstadkomma så objektivt 

resultat som möjligt har författarnas värderingar, tidigare erfarenheter och upplevelser 

diskuterats genom hela arbetets gång.  

 

Då föreliggande studie är skriven av två författare anses trovärdigheten öka i studiens 

resultatdel. Detta eftersom valda artiklar och skrivna delar ständigt har kontrollerats av två 

personer med olika erfarenheter och synsätt. Enligt Willman et al. (2011) minimeras risken 

för att studien blir partisk när två författare diskuterar och jämför resultat med varandra. Val 

av kategorier för föreliggande studies resultatdel gjordes efter att båda författarna läst och 

granskat de sjutton valda artiklarna och jämfört fynd. Detta bör således öka föreliggande 

studies tillförlitlighet. 

 

Författarna till föreliggande studie valde att beskriva de tre vanligaste ätstörningsdiagnoserna; 

AN, BN och BED, vilket gör att viktig data förbises då det finns fler än dem tre nämnda 

ätstörningstyperna. Begrepp “ED” användes som paraplybegrepp för att integrera de valda 

ätstörningar vilket för med sig en viss feltolkning av resultat. Vissa fynd gällde en eller två av 

ovannämnda ätstörningar men trots det sammanfattades det som “ED” i resultatdelen då det 

var samlingsbegreppet. Studier inriktade på enskilda ätstörningstyper skulle kunna ge annat 

resultat än det resultat som presenteras genom att studera flera huvudtyper samtidigt. Vissa 

studier behandlade delvis andra typer av ätstörningar än dem som författarna till föreliggande 

studie valde att beskriva. Då det inte alltid gick att exkludera irrelevant data presenterades 

även dessa studier under samlingsbegreppet “ED” vilket ger en viss försvagad reliabilitet för 

föreliggande studiens resultat. Att välja ED som samlingsbegrepp gjordes medvetet för att 

belysa ätstörningarnas effekt på graviditet och inte bara den enskilda ätstörningsdiagnosens 

påverkan. Genom att använda ED som ett samlingsbegrepp strävade författarna av 

föreliggande studie att belysa att ätstörningar påverkar såväl kvinnan som fostret och 

spädbarnet.  

Resultatdiskussion 

Flera studier kunde påvisa ett samband mellan rökning under graviditet och förekomst av ED. 

Studier av O’Brien, et al. (2017); Bulik et al. (2009); Micali et al. (2007); Easter et al. (2011) 

och Micali et al. (2016) fann att rökning under graviditet förekom i större omfattning när 

kvinnan hade en pågående ätstörning. Två studier kom fram till ett motsägande resultat där 

studien av Linna et al. (2014) konstaterade att kvinnor med ED röker mindre under graviditet 

medan studien av Eagles et al. (2012) fann ingen signifikant skillnad i rökning mellan 

kvinnor med och utan ED. I studien av Linna et al. (2014) där rökning förekom i mindre 

utsträckning har författare sammanfattat samtliga ätstörningsdiagnoser, AN, BN och BED, 

med ett samlingsnamn ED och därmed framlagt resultat som läsaren lätt kan missuppfatta. 

Endast kvinnor med BN har visat sig röka mindre under graviditet i denna studien, medan 

samband mellan rökning och diagnoserna AN och BED var inte statistiskt säkerställd. 

Studien av Eagles et al. (2012) fann ingen signifikans mellan rökning och ED dock granskade 

studien endast data omfattande kvinnor med diagnosen AN och därmed kan resultaten 

förhålla sig endast till denna grupp av ätstörningar. Flera studier har kopplat rökning under 

graviditet med samtidig förekomst av ED. Enligt Audrain-McGovern och Benowitz (2011) 

fungerar rökning aptitsupprimerande vilket kan förutsättas värderas högt hos kvinnor med 

ED. Rökning, dessutom, anses vara en vana relaterad till stress. Detta kan delvis förklara 

samband mellan ED och rökning under graviditet. Kawabata, Tomari och Takemura (2017) 

konstaterar att avsky mot sig själv samt rökning som ett sätt att lindra stress är två av 

grundfaktorer för rökinitiering. Då ätstörningar har ett signifikant samband mellan 
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depression, ångestsyndrom och personlighetsstörningar kan gravida kvinnor med en 

pågående ätstörning vara en sårbar grupp. Att sluta röka kan i sig vara en svårare utmaning 

för den gravida kvinnan med ätstörning då enligt Hendricks, Delucchi, Benowitz och Hall 

(2014) rökabstinens kan orsaka ångestpåslag, ökad sug efter mat samt framstående hunger.  

Trender vad gäller upprepade missfall hos kvinnor med ED kunde ses i resultatet. Risken för 

missfall var något som kunde ses med en signifikant skillnad hos kvinnor med ED jämfört 

med kvinnor utan ED. Detta bekräftades av ett flertal studier (Linna et al., 2013; Micali et al., 

2007; O’Brien et al., 2017) där de flesta kvinnor med ED rapporterade missfall i högre 

utsträckning än allmänna befolkningen. Dessa studier kunde inte se någon specifik orsak till 

varför kvinnor med ED var mer benägna att få missfall. Eagles et al. (2012) beskriver dock 

att missfall hos kvinnor med ED beror på att de vanligtvis är två år äldre när de blir gravida 

än kvinnor utan en bakgrund med ED. Vid granskning av studier där fokus varit på 

sambandet mellan kvinnans ålder och missfall kan en koppling ses (Frederiksen et al., 2018). 

Kvinnor som blivit gravida när de varit över 35 år gamla var mer benägna att få missfall. 

Frederiksen et al. (2018) tar även upp att kvinnor som rökt under sin livstid var mer benägna 

att få missfall än kvinnor som inte rökt. Det som bör diskuteras med denna information är 

huruvida ökningen av missfall hos kvinnor med ED beror på just ätstörningen, att de blir 

gravida i en högre ålder eller att de har rökt. I de studier där sambandet mellan ED och 

missfall visas framgår inte åldern på kvinnorna. Slutsatsen kring att enbart ED är orsaken till 

upprepade missfall kan därför inte dras.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att kvinnor med ED var mer sannolika att träffa en 

läkare för fertilitetsproblematik i jämförelse med kvinnor utan ED (Easter et al., 2011; 

Pasternak et al., 2012). Kvinnor exponerade för ED var tvungna att genomgå 

fertilitetsbehandlingar dubbelt så ofta som kvinnor utan ED. Föreliggande resultat bekräftas I 

en studie av Micali et al. (2014) där det konstaterades att kvinnor med ED var i större behov 

av fertilitetsbehandling än kvinnor utan ED. I denna studie föreslår Micali et al. (2014) att 

fertilitetsproblemen beror på ätstörningen. Kvinnor med andra psykiska störningar hade 

liknande resultat som kvinnor utan varken psykiskproblematik eller ätstörning där dessa 

grupper inte var i lika stort behov av fertilitetsbehandling som kvinnor med ED. Som nämnt i 

bakgrunden kan menstruation utebli vid en ätstörning (Hägglöf, 2002). Resonemang kan 

föras om kvinnor med ED som har utebliven menstruation således inte uppfattar sig själva 

som fertila och därför söker sig mer för fertilitetsproblem på grund av utebliven menstruation 

än de kvinnor utan ED som har en regelbunden menstruation. Författarna till föreliggande 

studie reflekterar även över om kvinnor med ED därför blir gravida under en senare ålder i 

sitt liv då menstruationen har uteblivit tidigare. Detta kan i sin tur vara en orsak till att 

kvinnor med ED oftare får missfall då de är i en högre ålder vid bekräftad graviditet.  

 

Frekvens av oplanerade graviditeter har visat sig vara högre hos kvinnor med pågående ED 

än kvinnor utan ED (Easter et al., 2011; Taborelli et al., 2016). Kroppen berörs på olika 

nivåer av en ED. Vid AN påverkas bland annan hypotalamisk och hypofysär funktion, 

thyroideafunktion och ovarier. Menstruationen kan utebli och kommer tillbaka först när 

kvinnan ökar i vikt. Vid BN kan menstruationsmönstret vara normalt men menstruationer kan 

även utebli. Även vid BED kan kraftig övervikt orsaka hormonrubbningar som kan resultera i 

oregelbundna eller glesa menstruationer (Fairburn, 2017). Detta kan inge falsk trygghet om 

uteblivna ägglossningar och oförmågan att bli gravid. Det blir svårare att följa sin 

menstruationscykel vilket kan resultera i oplanerade graviditeter. Det har även visats att 

kompensatoriska beteenden i form av kräkningar inte är ovanliga under pågående graviditet 

och ED (Burton et al., 2015; Tierney et al., 2011; O’Brien et al., 2017). Om kvinnan 
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använder p-piller som metod för kontraception kan kräkningar i samband med tablettintag 

leda till graviditet. Vikten av regelbundet tablettintag är väsentlig för att befruktningen inte 

ska ske.  

 

Easter et al. (2011); Taborelli et al. (2016) och Burton et al. (2015) konstaterade att plötslig 

upptäck av pågående graviditet associerades med uppkomst av negativa känslor och känslor 

av kontrollförlust. Taborelli et al. (2016) och Tierney et al. (2011) pekar även på ängslan 

inför kommande viktökning och förändring av kroppsform. Då graviditeten oundvikligen för 

med sig en viktökning kan det uppfattas som hot mot kvinnans identitet präglat av 

ätstörningen. Starka band till sin ätstörningsidentitet kan göra det svårt att ta till sig den nya 

identiteten som mamma. Självskador, kräkningar, träning, restriktivt matintag kan göra det 

svårt att sätta det framtida barnet i första hand och att undvika knyta an till barnet kan därför 

göras medvetet. Burton et al. (2015), Easter et al. (2011), Taborelli et al. (2016) och Tierney 

et al. (2011) konstaterar att det fanns en rädsla att skada det blivande barnet genom beteenden 

som förekom i samband med ätstörningen. Resultaten av denna litteraturöversikt visade att 

kompensatoriska beteenden var vanligt förekommande som ett sätt att återta kontrollen och 

hantera ångesten över den ökande vikten (Burton et al., 2015; Taborelli et al., 2016). Att 

avsiktligen distansera sig från fostret kan göra det lättare att upprätthålla dem ätstörda 

beteenden trots vetskap om potentiellt skadliga effekter. Prenatal anknytning hos kvinnor 

med ED kan vara en mer komplex process jämfört med kvinnor utan ätstörning.  

 

Micali et al. (2011), O´Brien et al. (2017), Santos et al. (2017) och Tierney et al. (2011) fann 

ett samband mellan ED och förekomst av ångest- och depressionssymtom såväl under 

graviditet som postpartum. Detta bekräftas även i ett flertal andra studier (Koubaa, Hällström 

& Hirschberg, 2008; Lai, Tang & Tse, 2006; Mazzeo et al., 2006; Meltzer-Brody et al., 2014; 

Morgan, Lacey och Chung, 2006). ED i sig har ett starkt samband till förekomst av ångest 

och depression vilket kan förstärkas av känslor som kontrollförlust i samband med graviditet, 

rädslan för ökad kroppsvikt och förändrad kroppsform samt rädslan av otillräcklighet efter 

barnets födelse. Easter et al. (2011), Taborelli et al. (2016) och Tierney et al. (2011) 

konstaterade att kvinnor med ätstörningar hade en vilja att vara en perfekt mamma inte bara 

för sitt barn men även för omgivningen. Detta framkommer även i studien av Rörtveit, 

Åström och Severinsson (2009). Det har visats att kvinnor med ätstörningar har 

perfektionism som utmärkande drag (Tierney et al., 2011) vilket kan göra att eventuella 

svårigheter i föräldrarlivet för med sig ångest och genomgripande känslor av självkritik. 

Kvinnor med ED löper en ökad risk att utveckla postpartum depression och få problem med 

att knyta an till barnet. Även studien av Fitelson, Baker & Leight (2010) konstaterar att 

depression har en negativ påverkan när kvinnan ska knyta an till sitt barn.  

 

I föreliggande arbetes resultat framgår att kvinnor med ED upplevde en stark oro inför den 

kommande viktökning och förändring av kroppsform som sker i samband med graviditet. Det 

framkom även att dessa kvinnor, på grund av påtaglig rädsla för förändring, jämförde sig 

konsekvent med andra kvinnor vad gäller kroppsform och vikt (Taborelli et al., 2016; Tierney 

et al., 2011). Som nämnts i bakgrunden (American Psychiatric Association. DSM-5 Task 

Force, 2013) i denna litteraturöversikt är ett kriterium för AN att personen har viktfobi där 

kompensatoriska beteenden förekommer för att motverka viktuppgång trots undervikt. Denna 

undervikt innebär att vikten ej når upp till lägsta gränsen för normalvikt och sträcker sig ner 

till ett BMI <15 kg/m². Det har även beskrivits att ett av kriterierna för BM var att personen 

gjorde allt för att förhindra viktuppgång genom att kräkas, missbruk av laxerande eller 

vätskedrivande medel, överdriven motion samt extrem bantning och fasta. Kvinnor med ED 

har således oberoende av ätstörningens typ någon form av kompensatoriskt beteende för att 
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motverka viktuppgång. Att rädsla och oro fanns hos kvinnorna med ED inför och under 

graviditet gällande viktuppgång stämmer överens med det som nämndes i tidigare vad gäller 

viktfobi. Vidare bekräftas att ångest och oro var associerat med att behöva gå upp i vikt mer 

än nödvändigt under graviditeten av Abraham et al. (2001). Denna ångest var också kopplad 

till att inte kunna lägga fullt fokus på graviditeten utan att istället behöva tänka på hur mycket 

kvinnan var tvungen att ta till kompensatoriska beteenden under graviditeten för att inte öka i 

vikt. I bakgrunden beskrivs även att viktuppgång är något som är oundvikligt vid graviditet 

då både bröst och livmoder växer samt att blodvolymen hos kvinnan ökar (Friden et al., 2011; 

Tanentsapf et al., 2011). Sammantaget finns ett beteende hos kvinnor med ED att ständigt 

kompensera för viktuppgång vilket är ofrånkomligt i samband med en graviditet. 

 

Det framkom i föreliggande studies resultat att kvinnor med ED upplevde en rädsla över att 

skada sitt väntade barn med sin ätstörning och att således inte framstå som en bra mamma. 

Kvinnan kände sig misslyckad då förmågan att amma eller trösta sitt ledsna barn inte fanns 

vilket ledde till isolation i hemmet (Easter et al., 2011; Taborelli et al., 2016; Tierney et al., 

2011). Ångesten kvinnor med ED kände över att inte kunna ta hand om sitt barn på bästa 

möjliga sätt utan att låta ätstörningen ta över bekräftas även i fler studier (Mazzeo et al., 

2006; Rörtveit et al., 2009). De kompensatoriska beteenden som förekom i samband med ED 

var enligt Burton et al. (2015) och Tierney et al. (2011) ett sätt att ha kontroll och hantera 

ångest. Majoriteten av kvinnor med ED upplevde också att graviditet var något som ledde till 

avsaknad av kontroll (Burton et al., 2015; Taborelli et al., 2016). Upplevelsen av att inte ha 

kontroll över sin egen kropp i samband med graviditet kompenserades med det kvinnan 

kunde ha kontroll över, sin ätstörning. Viktuppgången som uppstår i samband med 

graviditeten är något kvinnan inte kan kontrollera och ångest uppstår över de förändringar 

som sker med kroppen. Likväl den uppgivenheten och känsla av att inte kunna trösta sitt barn 

skapar ångest då kvinnan upplever att hon inte passar i rollen som mamma. Fundering finns 

om kvinnor tenderar att återfalla tillbaka till sina ätstörda beteenden då dessa är något 

kvinnan har kontroll över och är bra på.  

 

Motstridiga resultat kunde ses när det gäller koppling mellan ED och förtidsbörd. Studier av 

Bansil et al. (2008), O’Brien et al. (2017) och Pasternak et al. (2012) konstaterade att det 

fanns signifikanta skillnader i prematur födsel med en samtidig förekomst av ED i jämförelse 

med kvinnor utan ED. Micali et al. (2007) och Micali et al. (2012) har dock inte kunnat 

statistiskt säkerställa något samband. Däremot i en senare studie av Micali et al. (2016) har 

signifikansen i relation mellan ED och prematura födslar kunnat bekräftas. I studierna av 

Micali et al. (2016) samt O’Brien et al. (2017) kunde ett samband ses mellan ED och 

förtidsbörd där även ett samband mellan rökning under graviditet och ED var funnet. Berlin 

och Oncken (2018) och Sealock och Sharma (2018) konstaterar att risk för förtidsbörd ökar 

vid rökning under graviditet. För tidig födsel kunde delvis orsakas av rökning och inte enbart 

av ED. Författarna till föreliggande studie ifrågasätter alltså signifikansen av Micali et al. 

(2016) och O’Brien et al. (2017) fynd. Vissa studier fann att risk för förtidsbörd endast 

föreligger hos enskilda typer av ätstörningar. Linna et al. (2014) menar att endast kvinnor 

med AN och BN löper större risk att föda prematurt dock finner studien signifikansen för 

endast mycket prematura födslar. Det är värt att nämna att antal mycket prematura födslar var 

liten, tre personer med AN och tre personer med BN. Ingen signifikans var påvisad mellan 

ED och “normalt” prematura födslar. Bulik et al. (2009) konstaterar att endast kvinnor med 

BED befinner sig i riskgruppen. Mer forskning krävs för att med säkerhet konstatera om 

samband mellan ED och förtidsbörd föreligger.  
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Resultatet i denna litteraturöversikt visade ett motstridigt resultat gällande kejsarsnitt, det vill 

säga att det inte alltid fanns någon koppling mellan ED hos kvinnan och kejsarsnitt i samband 

med en förlossning. Flera studier i resultatet pekade på att kvinnor med ED var tvungna att 

genomgå kejsarsnitt i samband med förlossning, att en koppling mellan ED och kejsarsnitt 

fanns (Bulik et al., 2009; Linna et al., 2014; Watson et al., 2017). Dock pekade endast en 

studie på motsatsen, det vill säga att kejsarsnitt och ED hos kvinnan inte hade en koppling 

(Bansil et al., 2008). I tidigare studier bekräftas även där ett samband mellan kejsarsnitt och 

ED (Franko et al., 2001). Då endast en studie pekade på att det var lika vanligt för kvinnor 

med ED som för kvinnor utan ED att genomgå kejsarsnitt i samband med förlossning valde 

författarna till föreliggande studie att dra en slutsats. Sammanfattningsvis tyder resultatet på 

att kvinnor med ED har en ökad risk att föda barn med hjälp av kejsarsnitt. Kejsarsnitt hör till 

den komplicerade förlossningen vilket nämns i föreliggande arbetes bakgrund (Deans, 2008). 

Om ED då kan kopplas till en påverkande faktor att behöva genomgå kejsarsnitt vid 

förlossning krävs således att barnmorskan fångar upp kvinnan med ED i tidig graviditet för 

att minimera risken för komplicerad förlossning. 

 

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen, 2006) tas upp i 

föreliggande arbetes bakgrund för att kartlägga några av de områden en barnmorska i Sverige 

är verksam inom. Att kunna identifiera kvinnor med speciella behov av stöd och vård nämns i 

Kompetensbeskrivningen. Burton et al. (2015) och Taborelli et al. (2016) nämnde att kvinnor 

med ED använde sig av kompensatoriska beteenden i samband med graviditet för att hantera 

ångest och återta kontroll över sin kropp. De beteenden som nämnts tidigare var restriktivt 

matintag, intensiv träning samt självframkallande kräkningar, även självskadebeteenden 

utfördes. Barnmorskan ska således enligt kompetensbeskrivningen ha kunskap kring att 

identifiera dessa kvinnor och fånga upp deras beteenden för att kunna ge bästa möjliga stöd 

och vård (Socialstyrelsen, 2006). Tierney et al. (2011) fann att graviditeten kunde fungera 

som en katalysator för ätstörningen där kvinnan la sitt fokus på barnet, alltså tog kvinnan en 

paus från sin ED. Några månader efter förlossningen var det dock inte ovanligt att kvinnan 

återupptog sin ED och föll tillbaka i sina kompensatoriska beteenden. I en studie av Coker, 

Mitchell-Wong och Abraham (2013) undersöktes huruvida en graviditet kan vara ett sätt att 

tillfriskna från sin ED. Studien kom fram till att graviditet inte är associerat med 

tillfrisknande från ED utan det kvinnan behöver är stöttning innan, under och efter 

graviditeten. Kvinnan med ED behöver någon som ger stöd under graviditeten snarare än att 

någon talar om för kvinnan att hennes ED kommer att försvinna eller underlättas. Vidare 

beskriver Coker et al. (2013) att kvinnor med ED skulle dra nytta av att få såväl individuell 

rådgivning som gruppvård för att kunna hantera sin graviditet både innan, under och efter. 

Coker et al. (2013) nämner också vikten av att ge kvinnan ett medkännande i sitt tillstånd och 

inte döma kvinnan i sin situation. Barnmorskan ska såväl vara medveten om de 

varningssignaler som kan finnas hos kvinnan samt vilka metoder som ska tas till för att 

identifiera kvinnan med ED när hon själv inte medger sin ätstörning (Franko & Spurrell, 

2000). Sammanfattningsvis är graviditet inte ett sätt att tillfriskna helt från sin ED utan kan 

vara ett sätt att tillfälligt ta distans från ätstörningen. Barnmorskan ska således kunna 

identifiera kvinnans behov och ge stöttning utifrån detta.  
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Slutsats 

Denna litteraturöversikt tyder på att ätstörning under en graviditet kan ha negativ påverkan på 

fostret och spädbarnet samt högre risk för ogynnsamma utfall vad gäller kvinnans fysiska och 

psykiska hälsa. Litteraturöversikten gav motstridiga resultat gällande ätstörningarnas 

påverkan på kvinnan och barnet, det krävs således mer forskning inom ämnet för att fastställa 

eventuella risker och komplikationer. 

Klinisk tillämpbarhet 

Det är av vikt att kunskap om hur en ätstörning påverkar graviditeten finns för att kunna ge 

adekvat stöd såväl innan förlossning som under och efter för både kvinnan, fostret och 

spädbarnet. Tidig identifiering av gravida kvinnor med en ätstörning är viktigt för att 

förhindra komplikationer som kan uppstå både under och efter graviditeten. Denna 

identifiering kan vara svår då kvinnor med ätstörningar ofta döljer sitt beteende. Resultaten 

tyder på att kvinnan kan behöva vägledning gällande såväl nutrition som psykologisk 

omvårdnad. Kvinnor som befinner sig i riskgruppen bör tillgodoses med adekvat rådgivning 

och uppföljning av ansvarig barnmorska.  

Förslag på fortsatt forskning  

Vidare forskning krävs för att få en bredare kunskap om de risker som kan orsakas av att leva 

med en ätstörning under graviditet. Medvetenhet om risker är av vikt för både vårdpersonal 

för att kunna fånga upp den gravida kvinnan med ätstörning men även för kvinnan själv för 

att öka vetskap om de komplikationer som det ätstörda beteendet kan medföra. För att finna 

verktyg som möjliggör identifiering av de kvinnor som befinner sig i riskgruppen krävs 

ytterligare forskning. 
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                BILAGA 1. 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 
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BILAGA 2. 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Bansil, 

Kuklina, 

Whiteman, 

Kourtis, 

Posner, 

Johnson, 

Jamieson 

2008 

USA 

Eating disorders 

among delivery 

hospitalizations: 

prevalence and 

outcomes 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

tendens av 

ätstörningarnas 

förekomst vid 

förlossningshospitalis

eringar i USA mellan 

1994–2004 samt att 

jämföra sjukhus, 

demografiska och 

obstetriska utfallen 

bland kvinnor med 

och utan ätstörningar. 

Sjukhusutskrivningsdata 

mellan 1994 och 2004 från 

Nationwide Inpatient Sample 

(NIS) användes för att 

bedöma sambandet mellan 

ätstörningar (anorexia 

nervosa och bulimia nervosa) 

och obstetriska 

komplikationer. Analyser var 

begränsade till 

förlossningsrelaterade 

sjukhusvistelser. 

N =1668 Det uppskattades 1668 inläggningar med 

en ätstörningsdiagnos i USA under 11-

årsperioden, vilket ger 0,39 per 10 000 

gravida. Untrauterin tillväxthämning, 

prematuritet, anemi, urinvägsinfektioner 

och behov av igångsättning var utfallen 

betydligt mer sannolika hos kvinnor med 

en ätstörning.    

     I 

    R 
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Bulik, Von 

Holle, Siega-

Riz, 

Torgersen, 

Lie 

2009 

Norway  

 

Birth outcomes 

in women with 

eating disorders 

in the 

Norwegian 

Mother and 

Child cohort 

study (MoBa) 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka effekterna 

av ätstörningar på 

födelseutfall i den 

norska mor- och 

barnkohortstudien. 

Kvinnor som ingick i den 

norska mor- och 

barnkohortstudien med 

rapporterad ätstörning under 

sex månader före eller under 

graviditet jämfördes med 

kvinnor utan ätstörning.  

N= 1187 

Med ätstörning 

N= 33 742 

kvinnor utan 

ätstörning. 

Kvinnorna med en ätstörning hade en ökad 

gestationsviktökning och rökning var 

förhöjd i alla ätstörningsgrupper. BED-

mammor hade högre födelseviktsbebisar, 

lägre risk för en för liten bebis i 

förhållande till graviditetsålder och högre 

risk för större barn i förhållande till 

graviditetsåldern. Kejsarsnitt förekom i 

större utsträckning hos kvinnor med 

ätstörning.  

 

     I 

  CCT 

Burton, 

Hands, 

Bulsara 

2015 

Australia  

Metaphors used 

by women with 

eating disorders 

to describe their 

experience of 

being pregnant 

Forskningen syftade 

till att beskriva och 

tolka erfarenheter av 

graviditet hos kvinnor 

som har en 

diagnostiserad 

ätstörning. 

En fenomenologisk 

kohortstudie av 20 kvinnor 

med diagnostiserad ätstörning 

som fött under de senaste 12 

mån intervjuades. Data 

samlades genom 

halvstrukturerade intervjuer 

som analyserades med hjälp 

av Colaizzi (1978) -metoden. 

 

 

 

 

N= 20 Fyra teman framkom i de metaforer som 

användes av deltagarna. Teman handlade 

om den upplevda otryggheten, förekomst 

av en strid eller en kamp, den oändliga 

dilemman och den ovälkomna återkomsten 

av ätstörningen.  

      I  

     K 
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Eagles, Lee, 

Raja, Millar, 

Bhattacharya

2012 

Scotland 

Pregnancy 

outcomes of 

women with and 

without a history 

of anorexia 

nervosa 

Syftet med denna 

studie var att jämföra 

graviditetsutfallen 

hos kvinnor med och 

utan en historia av 

AN.  

Kvinnor med en bekräftad 

diagnos av AN med kontakt 

hos psykiatrin år 1965 till 

2007 samt listade hos 

Aberdeen Maternal och 

Neonatal Databank (AMND) 

matchades gällandes ålder, 

paritet och födelseår för deras 

första barn med fem kvinnor 

från AMND utan AN-

historia. Graviditetsutfall 

jämfördes mellan dessa två 

grupper av kvinnor.  

Totalt 134 

kvinnor med en 

historia av AN 

och 670 kvinnor  

i kontrollgrupp. 

Mödrar med AN födde barn med lägre vikt 

dock försvann denna skillnad efter 

justering för moderns ursprungliga 

kroppsmassindex (BMI). Kvinnor med AN 

hade högre risk att få antepartum 

haemorrhage samt barn med 

tillväxthämningar.  

      I 

     R 

Easter, 

Treasure, 

Micali 

2011 

UK 

Fertility and 

prenatal attitudes 

towards 

pregnancy in 

women with 

eating disorders: 

results from the 

Avon 

Longitudinal 

Study of Parents 

and Children. 

Syftet med denna 

studie var att studera 

effekterna av 

ätstörningar på 

fertilitet och attityder 

till graviditet. 

Fertilitetsproblem, 

befruktningstid och attityder 

till 

graviditet undersöktes hos 

kvinnor med AN, BN och AN 

+ BN, 

jämfört med det återstående 

provet (allmän befolkning). 

Långitudinell, kohortstudie på 

gravida kvinnor som 

förväntades leverera sina barn 

mellan 1 april 1991 och 31 

december 1992. Data erhölls 

på 14 472 kvinnor via 

postformulär. 

 

 

 

Totalt  

n= 14 663  

 

Livslång AN  

n = 171  

 

Livslång BN 

n = 199 

 

Livslång AN + 

BN  

n = 82 

 

Allmän 

befolkningen  

n = 10 636. 

Kvinnor med AN och kvinnor med AN + 

BN var mer benägna att ha sett en läkare 

för fertilitetsproblem och kvinnor med AN 

+ BN var också mer benägna att 

ta längre tid än sex månader för att bli 

gravida. Oplanerade graviditeter var 

vanligare i AN-gruppen jämfört med den 

allmänna befolkningen. Alla ED 

grupper upplevde oftare negativa känslor 

vid upptäckten av graviditeten, känslor 

som inte antog vid 18 veckors graviditet 

vilket det oftast gjorde hos kvinnor utan 

ED.  

      I 

   CCT 

  



5 
 

Linna, 

Raevuori, 

Haukka, 

Suvisaari, 

Soukas, 

Gissler 

2013 

Finland 

 

Reproductive 

health outcomes 

in eating 

disorders 

Syftet med denna 

studie var att bedöma 

hur ätstörningar är 

relaterade till 

reproduktiva 

hälsoutfall 

Kvinnor som behandlades på 

The Eating Disorder Clinic of 

Helsinki University Central 

Hospital från 1995 till 2010 

var jämförda med kvinnor 

utan en ätstörning. Dessa 

kvinnor var randomiserat 

valda från 

befolkningsregistret.  

Kvinnor med 

ED n=2257 

Kvinnor utan 

ED n=9028 

Kvinnor med en ätstörning hade större risk 

för missfall. Graviditet och barnafödande 

var mer ovanligt hos kvinnor med 

ätstörning.  

 

     I 

    R 

Linna, 

Raevuori, 

Haukka, 

Suvisaari, 

Soukas, 

Gissler 

2014 

Finland  

Pregnancy, 

obstetric, and 

perinatal health 

outcomes in 

eating disorders 

Syftet med denna 

studie var att bedöma 

graviditet, obstetriskt 

och perinatalt 

hälsoutfall och 

komplikationer hos 

kvinnor med en 

livslång ätstörning 

Kvinnor som behandlades på 

The Eating Disorder Clinic of 

Helsinki University Central 

Hospital från 1995 till 2010 

var jämförda med kvinnor 

utan en ätstörning. Dessa 

kvinnor var randomiserat 

valda från 

befolkningsregistret.  

Kvinnor med 

ED n=2257 

Kvinnor utan 

ED n=9028 

Kvinnor med anorexia nervosa och bulimia 

nervosa fick barn med lägre födelsevikt, 

kvinnor med hetsätning fick barn med 

signifikant högre födelsevikt än normalt. 

Anorexia nervosa under graviditeten var 

relaterat till anemi, långsam utveckling hos 

fostret, tidiga sammandragningar, 

prematura barn och fosterdöd.  

     I 

    R 
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Micali, 

Stemann 

Larsen, 

Strandberg-

Larsen, 

Nybo, 

Andersen 

2016 

Denmark 

Size at birth and 

preterm birt h in 

women with 

lifetime eating 

disorders: a 

prospective 

popula tion-

based study. 

 

Syfte med denna 

studie var att 

undersöka om 

ätstörningar är 

associerade med lägre 

vikt vid födseln, 

tillväxthämning och 

prematur födsel; och 

om graviditetsrökning 

kan förklara samband 

mellan AN och 

graviditetsutfall.  

DNBC är en longitudinell 

kohort på 100 418 

graviditeter som rekryterats 

från 1996 till 2002 i 

Danmark. Data samlades via 

telefonintervjuer i tidig 

graviditet. Kvinnor 

intervjuades vid 16 till 17 

veckors graviditet. Kvinnorna 

ställdes frågor om förekomst 

av ätstörningar och deras 

BMI före graviditet.  

Data om barnets födelsevikt, 

längd, bukomfång och 

huvudomkretsen togs från det 

danska patientregistret. 

 

n = 83 826 

Kvinnor med 

AN n=1609, 

BN n=1693, 

AN+BN n=634, 

kvinnor utan 

ätstörning n=76 

24 

 

   

Kronisk form av AN samt AN+BN var 

associerade med begränsad fostertillväxt 

och högre risk för SGA jämfört med 

kvinnor utan ED. Pågående AN 

associerades med lägre födelsevikt, längd, 

huvudomfång och bukomkrets samt 

högre risk för SGA barn och prematur 

födsel jämfört med kvinnor utan ED. 

Graviditets rökning endast delvis 

Förklarade samband mellan AN och 

negativa graviditetsutfall.  
 

     I 

  CCT 

Micali, 

Simonoff, 

Treasure  

2007 

UK 

Risk of major 

adverse perinatal 

outcomes in 

women with 

eating disorders. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om kvinnor 

med tidigare 

ätstörningar har högre 

risk för negativa 

perinatala utfall.  

Graviditetsutfall jämfördes 

mellan kvinnor med 

ätstörningar. En longitudinell, 

kohortstudie av gravida 

kvinnor som förväntades 

leverera sina barn mellan 1 

april 1991 och 31 december 

1992. Data erhölls på 14 472 

kvinnor via postformulär. 

Totalt 14 663 

livslång AN; n 

= 171; livslång 

BN; n = 199, 

livslång AN + 

BN; n = 82; och 

den allmänna 

befolkningen n 

= 10 636 

 

 

Kvinnor med bulimia nervosa hade 

signifikant högre frekvens av tidigare 

missfall. Kvinnor med anorexia nervosa 

födde spädbarn med signifikant lägre 

födelsevikt än dem barn som föddes hos 

friska kvinnor. Det fanns ingen signifikant 

skillnad i antal för tidigt födda barn mellan 

grupperna. 

     I  

  CCT  
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Micali, 

Simonoff, 

Treasure 

2011 

UK 

Pregnancy and 

post-partum 

depression and 

anxiety in a 

longitudinal 

general 

population 

cohort: The 

effect of eating 

disorders and 

past depression 

Denna studie syftade 

till att undersöka 

påverkan av pågående 

vs tidigare ED samt 

tidigare depression på 

risken för att få ångest 

och depression under 

graviditet och 

postpartum. 

Ångest och depression 

uppmättes under och efter 

graviditeten hos 10,887 

kvinnor med hjälp av Crown-

Crisp Experiential Inventory 

och Edinburgh Postnatal 

Depression Scale. Depression 

och ångest jämfördes mha 

“linear mixed-effect 

regression models”. 

Tidigare ED 

med depression 

n = 123, tidigare 

ED utan 

depression n = 

50, grav med 

pågående ED 

och depression 

n = 77, grav 

med pågående 

ED utan tidigare 

depression n = 

159, tidigare 

depression utan 

ED n = 818 

kontrollgruppen 

n = 9,660. 

 

 

Kvinnor med både tidigare depression och 

tidigare / nuvarande ED hade höga ångest 

och depression värden under graviditet och 

postpartum. Detta var mest märkt i 

gruppen “gravida med pågående ätstörning 

och tidigare depression”, särskilt vid åtta 

månader efter postpartum. Vid 18 veckors 

graviditet hade alla kvinnor (förutom dem 

med tidigare ED) hade en högre risk för en 

sannolik depressiv och ångeststörning 

jämfört med kontroller.  

     I   

   CCT  
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Micali, De 

Stavola, dos-

Santos-Silva, 

Steenweg-de 

Graaff, 

Jansen, 

Jaddoe, 

Hofman, 

Verhulst, 

Steegers, 

Tiemeier 

2012 

Netherlands 

Perinatal 

outcomes and 

gestational 

weight gain in 

women with 

eating disorders: 

a population-

based cohort 

study 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka negativa 

perinatala utfall och 

gestationsvikt hos 

kvinnor med livslång 

(nuvarande/tidigare) 

ätstörning  

 

Perinatala resultat och 

gestationsvikts ökningen 

erhölls från obstetriska och 

barnmorskeregistret, 

självrapportering och 

objektiva mätningar. Kvinnor 

med ätstörning jämfördes 

med kvinnor utan ätstörning 

inom kohorten med 

användning av linjär, 

logistisk regression och 

blandade modeller. 

N= 5256  

(n=1237) 

Maternal AN var associerad med 

misstänkta fosterskador. Inga skillnader 

hittades i genomsnittlig födelsevikt, 

förekomsten av att barnet var för litet eller 

föddes för tidigt.  I förhållande till 

oexponerade kvinnor hade kvinnor med 

AN i genomsnitt en lägre kroppsvikt men 

en högre viktökning efteråt; medan 

kvinnor med BN hade högre kroppsvikt 

men en lägre viktökning. 

 

      I 

      R 

O´Brien, 

Whelan, 

Sandler, 

Hall, 

Weinberg 

2017 

France 

 

 

 

Predictors and 

long-term health 

outcomes of 

eating disorders 

Syftet med denna 

studie var att se 

långsiktiga hälsoutfall 

av ätstörningar 

 

Kvinnor blev till en början 

intervjuade per telefon där 

frågor kring hälsa och livsstil 

togs upp. Därefter gjordes 

hembesök där man tog 

kroppsmått på kvinnorna och 

enkäter delades ut. De 

kvinnor som inte svarade på 

att ha lidit av en ätstörning 

exkluderades.  

 

N= 967 Kvinnor med en ätstörning fick signifikant 

mer illamående och kräkning under 

graviditeten. Det var vanligt att dessa 

kvinnor fick missfall eller blödde kraftigt i 

slutet av graviditeten. Barnen föddes 

prematurt.  

     I 

    K 
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Pasternak, 

Weintraub, 

Shoham-

Vardi, 

Sergienko, 

Guez, 

Wiznitzer, 

Sheiner 

2012 

Israel 

Obstetric and 

Perinatal 

Outcomes in 

Women with 

Eating 

Disorders. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om kvinnor 

med tidigare 

ätstörningar har ökad 

risk för negativa 

obstetriska och 

perinatala utfall. 

En retrospektiv studie som 

jämförde 

graviditetskomplikationer hos 

patienter med och utan 

ätstörningar. Förlossningar 

skedde under åren 1988 till 

2009 på ett sjukhus. Kvinnor 

utan prenatal vård och flera 

graviditeter uteslöts från 

studien. Stratifierade analyser 

utfördes med användning av 

multivariabla 

logistiskaregressions-

modeller.  

 

 

 

 

N= 117 875 

varav 

N= 122 med en 

ätstörning 

Ätningsstörningar var signifikant 

associerade med fertilitetsbehandlingar, 

intrauterin tillväxthämning, låg 

födelsevikt, prematuritet samt behov av 

kejsarsnitt.  

     I 

     R 

  

Santos, 

Benute, 

Santos, 

Nomura, 

Lucia, 

Francisco 

2017 

Brazil 

Presence of 

eating disorders 

and its 

relationship to 

anxiety and 

depression in 

pregnant 

women. 

Syftet med denna 

studie var att markera 

komplexiteten mellan 

graviditet och 

ätstörningar och 

utvärdera ED och dess 

samband med ångest 

och depression vid 

högrisk graviditeter. 

Detta är en tvärsnitts- och 

prospektiv studie. 913 blev 

inbjudna att delta i studien i 

2: a och 3:e trimestern. 

Strukturerade intervjuer 

genomfördes och de 

strukturerade kliniska 

intervjuerna för DSM-

störningar samt sjukhusets 

ångest och depressionskala 

tillämpades. 

 

 

 

N = 913 Förekomsten av ätstörning (ED) under  

graviditeten var 7,6% (n = 69). 

Man såg en statistiskt signifikant skillnad 

mellan ångest och depressiva symtom hos  

gravida kvinnor med ätstörning. 

    I  

    K 
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Taborelli, 

Easter, 

Keefe, 

Schmidt, 

Treasure, 

Micali 

2016 

UK 

Transition to 

motherhood in 

women with 

eating 

disorders: A 

qualitative study 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

erfarenheter av 

övergång från 

graviditet till 

moderskap bland 

kvinnor med pågående 

ätstörning, med fokus 

på skillnader mellan 

den första och 

påföljande 

graviditeter.  

12 kvinnor med svår ED 

under graviditet intervjuades. 

Analys av berättelser gjordes 

med hjälp av tolknings-

fenomenologisk analys.  

N = 12 Våra resultat tyder på att graviditetens 

erfarenheter varierar mellan 

graviditetsstadier och första graviditeten 

jämfört med efterföljande graviditeter. 

Under sin första graviditet verkar kvinnor 

med en ED uppleva en inre konflikt och 

ifrågasätter kontinuerligt deras ED-

identitet vilket gör att de är mer öppna för 

förändring. 

    II 

    K 

Tierney, 

Butterfield, 

Stringer, 

Furber 

2011 

UK 

 

Treading the 

tightrope 

between 

motherhood and 

an eating 

disorder: A 

qualitative 

study. 

Syfte var att förstå 

kvinnors erfarenheter 

av graviditet och 

moderskap vid en 

pågående/ tidigare 

ätstörning samt 

utforska effekten av 

detta. Artikeln syftade 

även till en djupare 

förståelse av kvinnors 

uppfattning kring stöd 

under graviditet och 

de första månaderna 

av ett barnets liv. 

 

 

 

Semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes med åtta 

kvinnor som var eller nyligen 

hade varit gravida. Alla hade 

en ätstörningshistoria. Med 

hjälp av ramanalys 

undersökte man hur 

moderskap har påverkat deras 

tankar och praktisk relation 

till vikt. 

 

 

 

N = 8 Deltagarna upplevde delade meningar 

mellan att sätta sitt barn först och bortse 

från ätstörningen. Tolkning av data 

resulterade i att forskargruppen 

identifierade fyra huvudteman: rädsla för 

misslyckande, kroppstransformation och 

ätande, osäkerhet om barnets vikt och form 

samt emotionell reglering. 

    II 

    K 
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Watson, 

Zerwas, 

Torgersen, 

Gustavson, 

Diemer, 

Knudsen, 

Bulik 

2017 

Norway  

Maternal Eating 

Disorders and 

Perinatal 

Outcomes: A 

Three-

Generation 

Study in the 

Norwegian 

Mother and 

Child Cohort 

Study 

 

Syftet med studien var 

att undersöka om 

mödrarnas BMI innan 

graviditet samt deras 

vikt under graviditet 

påverkar 

graviditetsutfall.  

 

Studie baserad på MoBa-

studien gjord av det norska 

folkhälsoinstitutet MoBa. 

Deltagare rekryterades i hela 

Norge 1999 till 2008 via 

postinbjudan i samband med 

en rutinmässig 

ultraljudsundersökning som 

erbjuds alla gravida kvinnor i 

Norge vid 17 till 18 veckors 

graviditet. Kohorten 

omfattade 114 500 barn, 95 

200 mödrar och 75 200 fäder. 

Uppföljningsundersökningar 

gjordes med jämna 

mellanrum med hjälp av 

nationella hälsoregister, 

inklusive Norges Medicinska 

födelseregister. 

N= 52 348 

 

Kvinnor med ED hade en högre förekomst 

av perinatala komplikationer. Till exempel 

var AN omedelbart före graviditeten 

förknippad med kortare födelselängd, BN 

med inducerat förlossning och BED med 

flera förlossningskomplikationer så som 

längre födelselängd och LGA barn. 

Samband kunde ses mellan mödrarnas 

BMI innan graviditet samt graviditetsvikt 

och graviditetsutfall.  
 

     I 
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