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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ätstörningar uppträder oftast hos kvinnor i reproduktiv ålder. Orsaker till 

ätstörning är svåridentifierade men sociala, psykologiska och biologiska processer verkar 

samverka. Ätstörningar kan vara svåra att behandla då många kvinnor är hemlighetsfulla 

kring sin ätstörning för att de skäms över sitt störda ätbeteende. Forskning tyder på att 

kvinnor med någon form av ätstörning löper risk för komplikationer under graviditeten och 

i samband med förlossningen samt vid övergång till moderskapet. Samtidigt som kvinnor 

med ätstörning ska hantera oro för fostrets/barnets välbefinnande försöker de hantera sin 

ätstörning, vilket kan göra dem sårbara. Det är betydelsefullt för mödravården att ha 

kännedom om hur ätstörningar påverkar graviditetsutfall för att kunna ge dessa kvinnor 

adekvat behandling och stötta dem på bästa sätt.  

Syfte: Att beskriva vilken effekt tidigare eller pågående ätstörning har på graviditetsutfall 

och övergång till moderskapet. 

Metod: En litteraturöversikt där sökning genomförts i databaserna Cinahl, Pubmed och 

PsycINFO. Tjugotvå vetenskapliga artiklar utgör resultatsammanställningen, varav 

sexton har kvantitativ ansats och sex kvalitativ ansats.  

Resultat: Pågående eller tidigare ätstörning hos gravida kvinnor påverkar kvinnans 

graviditet och graviditetsutfall genom ökad risk för depression och ångest under 

graviditeten och postnatalt samt för prematur födsel. Ätstörning ökar kvinnans sårbarhet 

under graviditeten och vid övergång till moderskapet på grund av hennes oro över 

viktuppgång och att inte bli eller vara en tillräckligt bra mamma. Pågående eller tidigare 

ätstörning hos mamman påverkar barnet genom ökad risk för låg födelsevikt och/eller 

SGA-barn. Kvinnor med ätstörning visar svårigheter i det interaktiva mönstret med barnet 

och har ofta svårt att känna igen barnets hunger och att kunna skilja på barnets hunger och 

dess behov av närhet. Kvinnor med ätstörning har ett ökat behov av stöd under graviditeten 

och postpartum. Motstridiga resultat framkom avseende prematur födsel, missfall, 

kejsarsnitt och instrumentell förlossning, inducerad förlossning, födelsevikt, SGA-barn, 

intrauterin tillväxthämning och Apgar-poäng. 

Slutsats: Denna litteraturöversikt visar att kvinnor med pågående eller tidigare ätstörning 

har högre risk för negativa utfall under graviditeten och perinatalt samt försämrade 

förutsättningar vid övergången till moderskapet. Flera studier visade på motstridiga 

resultat.  

Kliniska implikationer: Det är betydelsefullt att tidigt i graviditeten identifiera kvinnor 

med ätstörning för att kunna hindra eller lindra negativa utfall. Eftersom kvinnor med 

ätstörning ofta döljer sitt störda ätbeteende, försvåras identifieringen av dem. Ett enkelt 

verktyg som möjliggör screening av ätstörningar skulle möjligen underlätta upptäckten 

av ätstörning tidigt i en graviditet.  

 

Nyckelord: Graviditet, Graviditetsutfall, Perinatala utfall, Ätstörning. 

 

  



  

ABSTRACT 

Background: Eating disorders occur most frequently in women of reproductive age. 

Causes of eating disorders are elusive but social, psychological and biological processes 

seem to interact. Eating disorders can be difficult to treat because many women are 

secretive about their eating disorder since they are ashamed of their disordered eating 

behavior. Research suggests that women with some form of eating disorder are at risk 

for complications during pregnancy and during delivery and in the transition to 

motherhood. While women with eating disorder manage their anxiety about the well-

being of the fetus/child they also try to manage their eating disorder, which make them 

a vulnerable group. It is important for prenatal care to ascertain how eating disorders 

affect pregnancy outcomes in order to give these women adequate treatment and 

support them in the best way. 

Aim: To describe which impact past or current eating disorder has on pregnancy 

outcomes and the transition to motherhood. 

Methods: A literature review in which searches were conducted in databases Cinahl, 

Pubmed and PsycINFO. Twenty-two scientific papers represent the result compilation, 

of which sixteen articles have a quantitative approach and six have a qualitative 

approach. 

Results: Current or past eating disorder among pregnant women affects pregnancy and 

pregnancy outcomes through increased risk for depression and anxiety during 

pregnancy and postnatally and for premature birth. Eating disorder increases the 

woman’s vulnerability during pregnancy and in the transition to motherhood because of 

her concerns about weight gain and not to become or be a good enough mother. Current 

or past eating disorder in the mother affects the baby through increased risk of low birth 

weight and/or SGA-children. Women with eating disorder show difficulties in the 

interactive pattern with the baby and often have difficulty in recognizing the child’s 

hunger and being able to distinguish the child’s hunger from its need for proximity. 

Women with eating disorder have an increased need for support during pregnancy and 

postpartum. Conflicting results emerged regarding premature birth, miscarriage, 

cesarian and instrumental delivery, induced delivery, birth weight, SGA-children, 

intrauterine growth retardation and Apgar-score. 

Conclusion: This literature review shows that women with current or past eating 

disorder are at higher risk for adverse outcomes during pregnancy and perinatally and 

for worsened conditions in the transition to motherhood. Several studies showed 

conflicting results.  

Clinical implications: 

It is important to identify women with eating disorder early in the pregnancy in order to 

prevent or mitigate negative outcomes. Since women with eating disorder often hide 

their disordered eating behavior, the identification of them is aggravated. A simple tool 

that allows for the screening of eating disorders could possibly facilitate the detection of 

eating disorders in early pregnancy. 

 

Key words: Pregnancy, Pregnancy outcomes, Perinatal outcomes, Eating disorder. 
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INLEDNING  

Att föda barn och bli mamma är en stor och omvälvande händelse i en kvinnas liv, vilket 

kan innebära såväl stor lycka som oro och ångest. Ett orosmoln kan vara om kvinnan har 

eller har haft en ätstörning. Kvinnor med ätstörning har en ångestdriven besatthet av 

kroppsuppfattning, form och mat (Harris, 2010). Rådande forskning tyder på att 

ätstörningar har betydande effekter på graviditet, graviditetsutfall och neonatala utfall 

(Bulik et al., 1999; James, 2001; Lacey & Smith, 1987; Solmi, Sallis, Stahl, Treasure & 

Micali, 2014). Detta kan göra kvinnan extra sårbar under graviditeten och det tidiga 

moderskapet. Oro för barnets välbefinnande är central och ska hanteras samtidigt med 

kvinnans övergång till moderskapet (Berg, 2010). Det är av betydelse för barnmorskor och 

obstetriker att ha kännedom om ätstörningars påverkan på graviditetsutfall och på kvinnans 

övergång till moderskapet för att på bästa sätt kunna bemöta och stötta kvinnor med 

ätstörning. 

BAKGRUND 

Ätstörning  

Orsaker till ätstörning är svåridentifierade, såväl sociala, psykologiska som biologiska 

processer samverkar och står för en betydande del av orsakerna. Ätstörningar är svåra att 

behandla. Vissa personer motsätter sig aktivt försök att hjälpa dem (Fairburn & Harrison, 

2003).  

Anorexia nervosa och bulimia nervosa har en gemensam distinkt kärnpsykopatologi vilken 

till väsentliga delar är lika för män och kvinnor. Personer med denna psykopatologi 

övervärderar sin kroppsform och vikt. De flesta människor bedömer sig själva utifrån den 

uppfattning de har inom olika områden, exempelvis relationer, arbete, föräldraroll eller 

sportslig förmåga. Individer med anorexia nervosa eller bulimia nervosa, bedömer sitt 

egenvärde till stor del eller fullständigt utifrån sin kroppsform och vikt samt sin förmåga 

att kontrollera dessa. Andra särdrag såsom självsvält verkar vara sekundära till 

kärnpsykopatologin (Fairburn & Harrison, 2003).  

Polivy och Herman (2002) genomförde en litteraturöversikt för att få kunskap om vad som 

orsakar ätstörningar. De undersökte bland annat sociokulturella faktorer, vilket exempelvis 

kan handla om medias inverkan. Media, såsom modemagasin och TV-program som 

handlar om skönhet, beskylls ofta för incidensen av ätstörningar då media ofta idealiserar 

slanka kroppar. Författarna menar att det kan motivera eller till och med tvinga personer att 

försöka uppnå slankhet själva. Media anklagas också för att snedvrida verkligheten. Polivy 

och Herman (2002) kom fram till att den idealiserade bilden av slanka kroppar dock inte 

kan anses vara en direkt orsak till ätstörningar utan möjligen en bidragande orsak. Snarare 

kan den idealiserade bilden med slanka kroppar bidra till att individer, speciellt unga 

kvinnor, ger uttryck för missnöje över sin kroppsform och vikt. Detta missnöje har ofta 

övertoner av självförakt. Det är snarare självföraktet som kan vara en väsentlig del i 

orsaksbilden för ätstörningar. Ju starkare självförakt ju större risk att individen gör försök 

att minska i vikt. I kombination med andra faktorer kan dessa försök resultera i ätstörning.  

Eftersom alla tankar fokuserar på mat och kropp sker en isolering från omvärlden och 

personen känner sig ensam och instängd i sin kropp (Internetmedicin.se, 2015).  
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Då kroppsform och vikt är så viktiga för personer med anorexia nervosa och bulimia 

nervosa kan försök att kontrollera kroppen ge upphov till näringsbrist, undervikt eller 

övervikt (Socialstyrelsen, 2009).  

Definition av ätstörning 

I föreliggande litteraturstudie har författaren valt en definition av ätstörning som tagits 

fram av Fairburn och Walsh (2012). Deras definition av ätstörning har följande lydelse: 

A persistent disturbance of eating behavior or behavior intended to control 

weight, which significantly impairs physical health or psychosocial 

functioning. This disturbance should not be secondary to any recognized 

general medical disorder (e.g., a hypothalamic tumor) or any other 

psychiatric disorder (e.g., an anxiety disorder). (sid.171) 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) är ett klassificeringssystem 

för mentala störningar som publiceras av American Psychiatric Association [APA]. Den 

senaste versionen, DSM-5, publicerades år 2013. Indelningen av ätstörningar i DSM-IV 

omfattar tre kategorier, vilket utökats till åtta kategorier i DSM-5. I Diagnostiska kriterier 

enligt MINI-D 5 (APA, 2014) delas ätstörningar in i kategorierna pica, idisslande, 

undvikande/restriktiv ätstörning, anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning, 

andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom, ospecificerad ätstörning 

eller födorelaterat syndrom. Diagnostiska koder i de beskrivande diagnostiska kriterierna i 

DSM-5 härrör från World Health Organizations [WHO] klassifikationssystem avseende 

mentala störningar, International Classification of Diseases, 9
th

 revision, Clinical 

Modification [ICD-9-CM] (APA, 2014). 

Förekomst av ätstörning globalt 

Studier från olika delar av världen visar prevalens för anorexia nervosa med ett intervall på 

0,33-4,3 procent, bulimia nervosa 1,05-4,6 procent och hetsätningsstörning 0,6-3,5 procent 

(Favaro, Ferrara & Santonastaso, 2003; Hudson, Hiripi, Pope & Kessler, 2007; Qian et al., 

2013; Wade, Bergin, Tiggemann, Bulik & Fairburn, 2006). WHO (2004) anger att 

anorexia nervosa inträffar med 0,5-1 procent och bulimia nervosa med 0,9-4,1 procent 

bland unga kvinnor. Dessa siffror baserar sig på studier i hög- och medelinkomstländer och 

är troligen inte applicerbara för låginkomstländer, speciellt inte för länder som är drabbade 

av matbrist eller svält. Socialstyrelsen (2009) anger att 0,2-0,4 procent av unga svenska 

kvinnor har anorexia nervosa, ungefär en procent har bulimia nervosa och två till tre 

procent har hetsätningsstörning. Övriga former av ätstörningar är troligen tre till fyra 

gånger vanligare än de specifika syndromen. Enligt Socialstyrelsen (2013) räknar man med 

att 75 000-100 000 tonårsflickor och unga kvinnor i Sverige lider av någon form av 

ätstörning.  

I Australien genomfördes en studie med syftet att jämföra bland annat prevalens av 

ätstörningar utifrån kriterierna i DSM-IV respektive DSM-5 (Allen, Byrne, Oddy & 

Crosby, 2013). Studien visade att prevalensen var signifikant högre för kvinnor när man 

diagnosticerade utifrån kriterierna i DSM-5 jämfört med kriterierna i DSM-IV. 

Sjuhundratrettionio gravida kvinnor undersöktes i en studie i Storbritannien för att få en 

uppfattning om hur vanligt det är med ätstörning bland gravida. Studien visade att 7,5 

procent av de inkluderade kvinnorna uppfyllde kriterierna för ätstörning (Easter et al., 

2013).  
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I en annan studie i Storbritannien som omfattade 12 254 gravida kvinnor rapporterades att 

fyra procent av kvinnorna hade eller hade haft någon form av ätstörning (Micali, Treasure 

& Simonoff, 2007a). I en studie från USA fick 54 kvinnor svara på en enkät om 

ätstörningar innan de lämnade sjukhuset efter förlossningen. Femton av dessa kvinnor 

(27,8 %) visade att de hade psykiska och beteendemässiga drag som associeras med 

ätstörning. Endast en av de 15 kvinnorna hade behandlats för ätstörning (Broussard, 2012). 

Olika former av ätstörning 

Anorexia nervosa 

Detta är ett tillstånd av självförvållad viktminskning. Anorexia nervosa är vanligast bland 

flickor i tonåren och unga kvinnor och är mindre vanlig hos prepubertala barn och 

medelålders kvinnor. Sjukdomen har varit känd inom medicinen i mer än 150 år men har 

under största delen av den tiden begränsats till överflödssamhället som omfattar 

västvärldens kulturella ideal. Numera identifieras anorexia nervosa inom alla 

socioekonomiska grupper. Tre relaterade särdrag har föreslagits som diagnostisk 

utgångspunkt: en intensiv upptagenhet av vikt och form, beteenden riktade mot en 

obeveklig strävan efter slankhet, de fysiska konsekvenserna av dessa beteenden, såsom 

avmagring, störda endokrina funktioner och andra näringsmässiga abnormiteter (Beumont, 

2002).  

Anorexia nervosa är den allvarligaste formen av ätstörning och kan leda till kroppsliga 

besvär såsom mag- och tarmproblem, menstruationsbortfall och trötthet samt tillstånd som 

kan bli livshotande, exempelvis om självsvälten går för långt (Socialstyrelsen, 2009). 

Överdödligheten vid anorexia nervosa är niofaldig (Internetmedicin.se, 2015). Enligt 

Socialstyrelsen (2009) är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor med anorexia nervosa 

självmord men också självsvält och drogmissbruk kan vara dödsorsaker för dessa kvinnor. 

Även om de flesta insjuknar i tonåren är dödligheten störst bland dem som lagts in på 

sjukhus för sin ätstörning första gången i 20-30-årsåldern.  

Hos personer med anorexia nervosa finns det en ihållande och beslutsam strävan att gå ner 

i vikt och denna strävan ses som framgångsrik när en mycket låg vikt uppnås. Personerna 

ser sin låga vikt som en prestation och inte som en åkomma. Av det skälet har de 

begränsad motivation till förändring. Den låga vikten uppnås genom svår och selektiv 

restriktion av matintaget. Sådan restriktion av matintaget kan också motiveras av andra 

psykiska processer inklusive avhållsamhet, konkurrens eller en önskan att straffa sig själv. 

Andra sätt att uppnå låg vikt kan vara överdriven träning, självframkallade kräkningar eller 

missbruk av laxermedel eller diuretika. Ibland tappar personen kontrollen över matintaget 

men trots det är deras matintag inte stort (Fairburn & Harrison, 2003). 

Anorexia nervosa åtföljs ofta av andra symtom, exempelvis är depressions- och 

ångeststörningar, humörsvängningar, irritation, försämrad koncentrationsförmåga, förlust 

av sexuell lust och överdrivna tvångsmässiga särdrag, vanliga följeslagare. Dessa särdrag 

blir svårare ju större viktnedgången är men å andra sidan förbättras de när vikten ökar. 

Intresset för omvärlden minskar när personen blir underviktig, vilket kan resultera i att de 

flesta blir socialt tillbakadragna och isolerade. Även dessa drag ökar eller minskar 

beroende på viktnedgång respektive viktuppgång (Fairburn & Harrison, 2003). 

Diagnostiska kriterier för anorexia nervosa enligt MINI-D 5 (APA, 2014) (Bilaga I). 
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Bulimia nervosa 

Detta är inte en variant av anorexia nervosa, inte heller en särskilt svår åkomma. Dock 

delar sjukdomen många drag med anorexia nervosa. En väsentlig skillnad är att 

personer med bulimia nervosa bibehåller en till synes normal vikt (Beumont, 2002). 

I motsats till anorexia nervosa har bulimia nervosa kommit till medicinsk kännedom 

först på senare tid men är mer vanlig än anorexia nervosa. Det har hävdats att bulimia 

nervosa ofta härrör ur en tidigare anorexia nervosa. Noggranna uppföljningsstudier av 

svårt sjuka anorektiker visar dock att väldigt få av dessa övergår till bulimia nervosa 

(Beumont, 2002). 

Precis som hos personer med anorexia nervosa finns en strävan att kontrollera 

kroppsform och vikt men till skillnad mot personer med anorexia nervosa undermineras 

denna strävan av frekventa perioder av okontrollerat överätande, vilket ofta medför att 

personen beskriver sig som en misslyckad anorektiker. För de flesta följs överätningen 

av självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel. Kombinationen av 

restriktivt ätande och överätande medför att kroppsvikten blir opåverkad (Fairburn & 

Harrison, 2003). 

Kärnpsykopatologin för bulimia nervosa har även andra yttringar, exempelvis etiketterar 

många personer med bulimia nervosa vissa negativa psykiska och emotionella tillstånd 

som att de känner sig feta och andra granskar oupphörligt olika aspekter av sin 

kroppsform vilket kan bidra till att de övervärderar sin kroppsform. Depression och 

ångest är vanligt förekommande hos personer med bulimia nervosa precis som vid 

anorexia nervosa. En annan likhet är att en del personer med bulimia nervosa 

missbrukar droger eller självskadar sig eller både och (Fairburn & Harrison, 2003). 

Många personer med bulimia nervosa är stressade över förlusten av kontrollen över sitt 

ätande och skäms över det. Detta kan medföra att det är lättare att övertyga dem om att 

de bör söka hjälp. Ändå kan det dröja många år innan de verkligen söker hjälp (Fairburn 

& Harrison, 2003). 

Diagnostiska kriterier för bulimia nervosa enligt MINI-D 5 (APA, 2014) (Bilaga II). 

Hetsätningsstörning 

I upplaga fem av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 

gjordes en del förändringar jämfört med upplaga fyra (DSM-IV), bland annat 

identifierades hetsätningsstörning som en egen kategori (APA, 2013). 

Vid jämförelse av hetsätningsstörning med anorexia nervosa och bulimia nervosa 

framträder en likhet med bulimia nervosa vad gäller överätande. I övrigt är det 

begränsade likheter med andra ätstörningsvarianter. Hetsätningsstörning verkar primärt 

drabba en äldre åldersgrupp och den är ungefär lika fördelad mellan könen. Överätandet 

förknippar ofta hetsätningsstörning med fetma (Fairburn & Harrison, 2003). I en studie i 

Italien undersöktes 344 personer med ett BMI >30 kg/m² för att avgöra hur stor del av 

denna grupp som hade hetsätningsstörning. Resultatet visade på en prevalens för 

hetsätningsstörning på 7,5 procent i gruppen. Personerna med hetsätningsstörning hade 

ett högre BMI jämfört med de överviktiga utan hetsätningsstörning (Ricca et al., 2000). 

Diagnositska kriterier för hetsätningsstörning enligt MINI-D 5 (APA, 2014) (Bilaga 

III). 
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Andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom 

I upplaga fyra (DSM-IV) av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(APA, 1994) samlades ätstörningar andra än anorexia nervosa och bulimia nervosa i en 

kategori för övriga ätstörningar, Eating Disorders Not Otherwise Specified (EDNOS) 

(APA, 2014). I upplaga fem (DSM-5) har EDNOS ersatts av kategorierna pica, 

idisslande, undvikande/restriktiv ätstörning, hetsätningsstörning, andra specificerade 

ätstörningar eller fördorelaterade syndrom samt ospecificerade ätstörningar eller 

fördorelaterade syndrom. Den sistnämnda kategorin kan användas när klinikern väljer 

att inte ange specifika skäl till varför den kliniska bilden inte motsvarar kriterierna för 

någon specifik diagnos eller då den kliniska informationen är otillräcklig för att ställa en 

mer specifik diagnos (APA, 2014). 

Allen et al. (2013) visade i sin studie att ospecificerade/andra ätstörningar var 

signifikant mindre förekommande vid användande av DSM-5 jämfört med DSM-IV 

men stod fortfarande för 15-30 procent av alla DSM-5 fall. 

Diagnostiska kriterier för andra ätstörningar eller födorelaterade syndrom enligt MINI-

D 5 (APA, 2014) (Bilaga IV). 

Graviditet vid ätstörning 

Enligt forskning löper kvinnor med någon form av ätstörning större risk för 

komplikationer under graviditeten och i samband med förlossningen än kvinnor utan 

ätstörning (Bulik et al., 1999; James, 2001; Solmi et al., 2014). Cantrell, Kelley och 

McDermott (2009) framhåller att de flesta kvinnorna som har eller har haft en ätstörning 

inte drabbas av några komplikationer under graviditeten, förlossningen eller postpartum. 

James (2001) påpekar att för kvinnor med ätstörning drabbas ungefär en procent av 

komplikationer under graviditeten. Under graviditeten ökar näringsbehovet vilket kan 

bli en extra börda för kvinnor med ätstörning. Om de inte kan få behandling och inte 

ändrar sitt destruktiva ätbeteende ökar risken för negativa hälsoutfall (Cantrell et al., 

2009). 

Fertilitetsproblem och oplanerad graviditet 

Om en kvinna har svårt att bli gravid kan en orsak vara att hon har en ätstörning. Micali 

et al. (2014) genomförde en studie i Nederländerna där man jämförde kvinnor med olika 

former av ätstörning, anorexia nervosa eller bulimia nervosa eller en kombination av 

båda dessa ätstörningsformer, med en kontrollgrupp. Kvinnor med bulimia nervosa 

visade ökad risk att ha genomgått fertilitetsbehandling för att bli gravida jämfört med 

kontrollgruppen. En studie i Storbritannien (Easter, Treasure & Micali, 2011) kom fram 

till att ätstörningar är associerade med fertilitetsproblem. Studien visar att kvinnor som 

hade både anorexia nervosa och bulimia nervosa hade en ökad risk för 

fertilitetsproblem. Sannolikheten var stor att det tog mer än sex månader för dessa 

kvinnor att bli gravida. 

Ätstörningar uppträder oftast hos kvinnor i reproduktiv ålder, och kvinnor med 

ätstörning kan bli gravida antingen spontant eller via fertilitetsbehandling. I Norge 

genomfördes en studie av Bulik et al. (2010) där de jämförde frekvensen för hur ofta 

oplanerade graviditeter inträffade hos kvinnor med anorexia nervosa jämfört med 

kvinnor utan ätstörning. Signifikant fler kvinnor med ätstörning hade en oplanerad 

graviditet (50 %) jämfört med kvinnor utan ätstörning (18,9 %).  
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Dessutom var inducerad abort signifikant mer vanlig hos kvinnor med anorexia nervosa 

än hos kvinnor utan ätstörning. Att en större risk för oplanerad graviditet förekommer 

hos kvinnor med anorexia nervosa än hos kvinnor utan ätstörning har visat sig i andra 

studier (Easter et al., 2011; Micali et al., 2014). Denna risk kan vara förknippad med att 

kvinnan upplever en minskad risk för graviditet vid frånvaro av eller en oregelbunden 

menstruation och därför inte följer råd om preventivmedel (Bulik et al., 2010). 

Graviditetens inverkan på ätstörningen 

För kvinnor som haft en ätstörning ökar risken för återfall under graviditeten. Kvinnor 

som redan har en ätstörning vid ingången i graviditeten kan få förvärrade symtom. Dock 

kan graviditeten innebära att kvinnan mår bättre och tillfrisknar. Troligen beror detta på 

att kvinnan upplever graviditeten positivt och att det känns bra när de ser att kroppen 

fungerar. Ett psykiskt bättre välmående kan även bero på graviditetshormoner (1177 

Vårdguiden, 2015). Oron för viktökning under graviditeten kan vara stor hos kvinnor 

med ätstörning jämfört med kvinnor utan ätstörning. De senare oroade sig snarare för att 

viktökningen skulle bli för stor eller att barnet skulle väga för mycket (Swann, Von 

Holle, Torgersen, Gendall, Reichborn-Kjennerud & Bulik, 2009). Det är vanligt att 

ätstörningarna genomgår en förbättring under graviditeten men att de efter graviditeten 

återgår till samma situation som före graviditeten eller att ätstörningen förvärras (Blais 

et al., 2000; Crow, Agras, Crosby, Halmi & Mitchell, 2008). 

För en del kvinnor med ätstörning av typen hetsätning och självrensning kan symtomen 

upplevas som tillåtande, eftersom illamående är vanligt under graviditeten. Kvinnan kan 

då komma fram till att hon kan äta vad hon vill under graviditeten utan att bli tjock och 

det ger ökad självkänsla (Jeppson, Scott Richards, Hardman, & Mac Granley, 2003). Å 

andra sidan kan graviditetsillamående och kräkningar, som ju är vanligt under 

graviditeten, upplevas som extra besvärliga eftersom de påminner om ätstörningen 

(1177 Vårdguiden, 2015). 

Övergång till moderskap 

Övergången till moderskapet är en större utvecklingshändelse i livet. Att bli mamma 

innebär att röra sig från en befintlig känd verklighet till en ny okänd verklighet (Mercer, 

2010). Övergången till graviditet och moderskap kan förhöja en kvinnas sårbarhet. 

Förberedelser kan dock underlätta övergången. Sådana förberedelser innefattar exempelvis 

kunskap om vad som kan förväntas under övergången och vilka strategier som kan vara till 

hjälp i att hantera den. En graviditet som inte är planerad eller om kvinnan har en historia 

med missfall och/eller sjukdom kan det försena processen att utveckla identitet som 

mamma (Meleis et al., 2000). En kvalitativ studie inkluderande förstagångsmammor 

avslöjade ett gap mellan kvinnornas förväntningar och deras verkliga erfarenheter av 

moderskapet. Det ibland hårda och utmattande arbetet att vårda ett nyfött barn kan göra 

kvinnan förvirrad och ambivalent avseende sin förmåga som mamma (Miller, 2011). Även 

om föräldrarna förberett sig väl för föräldraskapet kan det bli krävande att ställa om sig 

från det hektiska livet i det moderna samhället till att vara helt ansvarig för det hjälplösa 

spädbarnet (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014).  

Anknytning innebär en relationsspecifik process mellan förälder och barn under 

spädbarnsåret. Under spädbarnets första månader är barnet för sin överlevnad helt 

beroende av att vuxna värmer, matar och beskyddar dem (Broberg, Risholm Mothander, 

Granqvist & Ivarsson, 2013).  
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De första dagarna och veckorna använder spädbarnet alla sina sinnesförmågor såsom syn, 

hörsel, lukt, smak och känsel för att lära känna föräldrarna, andra nära personer och sin 

omgivning (Broberg et al., 2013). En studie visade att hud mot hud kontakt direkt efter 

förlossningen är ett effektivt sätt att förbättra barnets sugförmåga samt att förbättra 

mammans välbefinnande (Srivastava, Gupta, Bhatnagar & Dutta, 2014). Även andra 

studier visade att tidig hud mot hud kontakt mellan mamman och barnet märkbart 

förbättrade framgången med amningen och gav en fortsatt förlängd exklusiv amning 

(Bramson et al., 2010; Mahmood, Jamal & Kahn, 2011; Marin Gabriel et al., 2010).  

Hud mot hud kontakt minskade också tiden att påbörja den första amningen och tiden att 

uppnå effektiv amning (Mahmood et al., 2011). En naturlig fortsättning på graviditeten är 

att efter födseln ge barnet närhet till mammans kropp. Hud mot hud kontakt är en 

betydelsefull vårdform som medför att barnet under sina första levnadsdagar lättare kan 

hålla temperaturen, ha en jämnare blodsockernivå, uppleva mindre stress och att barnet 

skriker mindre (Kylberg et al., 2014).  

Postnatal depression kan ge negativa effekter på anknytningen mellan mamman och barnet 

och på barnets utveckling. Även om det finns passande mediciner för att lindra postnatal 

depression måste det vägas mot medicinens effekter på amningen av barnet (Fitelson, Kim, 

Baker & Leight, 2010). 

Transitionsteori 

Transition kommer från det latinska transitio som betyder övergång 

(Nationalencyklepedin, 2015). Meleis transitionsteori beskriver transition som en process 

där individen går från ett tillstånd till ett annat. Övergångsprocessen har alltid en början 

och ett slut. Beroende på hur individen hanterar förändringarna i sitt liv kan processen pågå 

över en obestämd tid. Utlösande faktorer kan vara kritiska händelser eller förändringar i 

individens liv eller miljö. Övergången karakteriseras av olika dynamiska stadier, milstolpar 

och vändpunkter (Meleis, 2010). Upplevelser i samband med sjukdom, att vara gravid eller 

att bli förälder är exempel på transition. Oberoende av hur förändringen i hälsostatus yttrar 

sig, ger det upphov till en övergångsprocess (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & 

Schumacher, 2000). 

Barnmorskans roll 

Barnmorskans verksamhetsfält 

Den svenska barnmorskans arbete har betydelse för folkhälsan i Sverige. Barnmorskans 

arbete är hälsofrämjande, förebyggande och/eller behandlande och hon handlägger 

självständigt den normala graviditeten, förlossningen och eftervården. Barnmorskan 

möter kvinnor under hela deras livscykel från den unga skolflickan och upp genom åren 

i sitt arbete med sexuell och reproduktiv hälsa (Svenska Barnmorskeförbundet, 2014). 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen, 2006) beskriver 

tre huvudområden som har betydelse för barnmorskans arbete. Dessa är sexuell och 

reproduktiv hälsa, forskning, utveckling och utbildning, samt ledning och organisation. 

Alla områdena är viktiga oavsett vilken verksamhet eller vårdform som är aktuell. De 

tre huvudområdena är indelade i olika delkompetenser. Samtliga kompetensområden 

ska genomsyras av helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt.  
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Detta innebär bland annat att ha en humanistisk människosyn; visa respekt för 

patientens autonomi, integritet och värdighet; visa respekt för olika värderingar eller 

trosuppfattningar; genom teamverksamhet bidra till en helhetssyn på patienten 

(Socialstyrelsen, 2006). 

Etisk kod för barnmorskor 

International Confederation of Midwives (ICM) är en internationell sammanslutning för 

barnmorskor. De har tagit fram en internationell etisk kod för barnmorskor som har 

översatts av Svenska Barnmorskeförbundet (1999). Den etiska koden omfattar fyra 

huvudområden, nämligen barnmorskans professionella relation, barnmorskans 

verksamhetsområde, barnmorskans professionella ansvar, samt utveckling av 

barnmorskans kunskaps- och arbetsområde (Svenska Barnmorskeförbundet, 1999). 

Barnmorskan och bemötande 

Kärnan i hälso- och sjukvårdslagen är en jämlik och rättvis vård. Jämlik hälso- och 

sjukvård innebär att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor och med gott 

bemötande till alla oberoende av exempelvis personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, 

funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell 

läggning. Tillgången på god vård är en mänsklig rättighet. Nationella patientenkäter har 

visat att personer med invandrarbakgrund ger sämre omdömen om bemötande, information 

och delaktighet i vården jämfört med personer födda i Sverige. Språkliga och andra 

barriärer kan försvåra tillgången på information om hälso- och sjukvården, vilket 

sjukvårdens hälsofrämjande verksamhet bör ta hänsyn till. Många skillnader i bemötande 

och vård mellan olika grupper kan bero på omedvetet agerande men även uttalad 

diskriminering förekommer inom vården. Behovet av hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser är oftast störst hos dem med sämst förutsättningar för en 

god hälsa (Socialstyrelsen, 2011). 

Konceptet patientfokuserad vård brukar avse bemötande, delaktighet i planering av vård 

och kontinuitet. Kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet är mötet mellan vårdare och 

patient och det är i dessa möten som vårdens centrala uppdrag utförs. Det kan handla om 

att bota eller kanske oftare att främja hälsa och förebygga sjukdom och att lindra. Det är i 

samspelet mellan patient och vårdpersonal som vårdbehovet identifieras och besluten om 

diagnostik, behandling och rehabilitering fattas (Socialstyrelsen, 2011). 

På grund av svårighetsgraden av ätstörningar under graviditeten och de allvarliga 

konsekvenserna av bristande näring för både mamman och fostret är tidig upptäckt och 

behandling ovärderlig (Cantrell et al., 2009). Kvinnor med ätstörning är ovilliga att 

berätta om sina symtom för vårdpersonalen. Därför är det viktigt att barnmorskor och 

gynekologer är medvetna om vilka varningssignaler och vilken bedömningsteknik de 

ska använda för att identifiera dem som kan ha ätstörning men inte berättar det (Franko 

& Spurell, 2000). Så snart en ätstörning har diagnosticerats eller avslöjats bör 

barnmorskan erbjuda fortsatt stöd som är medkännande och icke-dömande (Cantrell et 

al., 2009). I Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen, 2006) 

nämns att barnmorskan ska ha förmågan att identifiera och förebygga hälsorisker och 

om behov finns kunna motivera till förändrade livsstilsfaktorer i ett livscykelperspektiv 

och kunna identifiera kvinnor med speciella behov av vård och stöd.  
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Alla förändringar i identiteter, roller, relationer, förmågor och beteendemönster utgör en 

transition, exempelvis övergången till graviditet, moderskap och förändrat 

sjukdomstillstånd. Tillstånd som kan påverka kvalitén på övergången och dess resultat 

är exempelvis meningsfullhet, erfarenhet, kunskapsnivå och förmåga, miljö, 

omfattningen av planeringen samt känslomässigt och fysiskt välmående (Schumacher & 

Meleis, 1994). Sjuksköterskan är oftast den primära vårdgivaren som förbereder 

patienterna inför nära förestående förändringar och som underlättar processen att lära 

nya färdigheter relaterade till patientens hälso- och sjukdomserfarenheter. En patient 

kan samtidigt genomgå flera transitioner och då måste sjuksköterskan kunna ta hänsyn 

till alla signifikanta förändringar som patienten genomgår. Faktorer som kan hindra en 

hälsosam övergång för den gravida och födande kvinnan är exempelvis otillräckliga 

resurser för att stödja graviditet och moderskap, inadekvat stöd, oönskade eller negativa 

råd, otillräcklig eller motsägande information, att möta negativa signaler från andra eller 

att bli behandlad som offentlig egendom. Kunskap och förståelse för 

transitionsprocessens beståndsdelar kan hjälpa sjuksköterskan att främja hälsosamma 

utfall av dessa förändringar (Meleis et al., 2000).  

I en Svensk studie tillfrågades tio kvinnor med förlossningar som innefattade 

komplikationer av olika slag om hur de upplevt förlossningen. Resultatet visade att den 

mest väsentliga betydelsen i kvinnornas upplevelse av förlossningen handlade om en 

önskan att bli sedda och bekräftade som en individ. Om de behandlades på ett sådant 

sätt kände de sig accepterade som gravida kvinnor och som blivande mammor (Berg & 

Dahlberg, 1998). Den relation som utvecklas mellan kvinnan och barnmorskan utgör 

basen för att kunna skydda kvinnans värdighet. En värdighetsbevarande vårdrelation 

omfattar fem delar som är beroende av varandra: ömsesidighet; tillit; fortgående dialog; 

delat ansvar; kontinuerlig närvaro (Berg, 2010). 

En studie genomfördes i USA av Leddy, Candace Jones, Morgan och Schulkin (2008) 

med avsikt att ta reda på barnmorskors och gynekologers ätstörningsrelaterade 

kunskaper och deras inställning till ansvarsfrågan rörande screening för ätstörning. 

Totalt 504 enkäter analyserades. Trots att de flesta barnmorskor och gynekologer kände 

till att ätstörning kan påverka en graviditet negativt, ansåg endast omkring hälften av 

dem att det var deras ansvar att undersöka om ätstörning förelåg. 

Problemformulering 

Såväl pågående som tidigare ätstörning kan ha betydande effekter på graviditet och 

graviditetsutfall (Bulik et al., 1999; James, 2001; Lacey & Smith, 1987; Solmi et al., 

2014) samt vid övergång till ett moderskap (Lai, Tang & Tse, 2006; Meleis et al., 2000; 

Stapleton, Fielder & Kirkham, 2009; Woodside & Shekter-Wolfson, 1990). 

Ätstörningar uppträder ofta under ungdomsåren eller hos unga kvinnor, det vill säga 

under den period som kvinnan är i barnafödande ålder (Bulik et al., 2010; Micali et al., 

2014). Flera studier visar på en hög prevalens för ätstörningar bland gravida kvinnor 

(Broussard, 2012; Easter et al., 2013; Micali et al., 2007a). Dessa kvinnor är ofta sårbara 

och det är vanligt att de är hemlighetsfulla kring sitt störda beteende (Cantrell et al., 

2009; Franko & Spurell, 2000). Det är därför betydelsefullt att identifiera kvinnor med 

ätstörning tidigt under graviditeten för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad med 

målsättningen att förhindra eller minska riskerna för negativa utfall för så väl kvinnan 

som barnet. Barnmorskor och obstetriker måste ha kunskap om vilken påverkan 

ätstörningar kan ha på graviditet, graviditetsutfall och vid övergång till ett moderskap.  
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Föreliggande studie kan bidra till att öka kunskapen om huruvida risker föreligger för 

negativa utfall och om så är fallet vilka dessa risker är. Om risker föreligger och 

kunskap om dessa finns, har barnmorskor och obstetriker möjlighet att stödja och hjälpa 

gravida kvinnor med ätstörning genom att tillhandahålla adekvat omvårdnad. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva vilken effekt tidigare eller pågående ätstörningar har på 

graviditetsutfall och vid övergång till moderskapet. 

Frågeställningar: 

Vilka komplikationer kan uppstå under en graviditet och/eller postpartum för en kvinna 

som har eller har haft någon form av ätstörning? 

Vilka komplikationer kan uppstå under en graviditet och/eller postpartum för fostret/barnet 

där modern har eller har haft någon form av ätstörning? 

Hur upplever kvinnor med ätstörning en graviditet och övergång till moderskap med tanke 

på de kroppsliga förändringar en kvinna genomgår under en graviditet? 

 

Hur upplever kvinnor med ätstörning att de blir bemötta inom mödravården? 

METOD 

Val av metod 

Föreliggande studie genomfördes som en litteraturöversikt med syftet att frambringa en 

syntes av data från tidigare utförda empiriska studier där litteraturen fungerar som 

informationskälla (Forsberg & Wengström, 2013). Metoden innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett bestämt område. För att uppnå en 

studie av god kvalitet är det helt avgörande att identifiera studier som besvarar studiens 

syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Föreliggande litteraturöversikt omfattar såväl 

kvantitativa som kvalitativa studier.  

Inom omvårdnadsforskning är det viktigt att inkludera resultat från forskning genomförd 

med olika metoder (Forsberg & Wengström, 2013; Pearson, Wiechula, Court & 

Lockwood, 2007; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Det är angeläget att barnmorskor 

och obstetriker har kunskap om vilken påverkan en pågående eller tidigare ätstörning kan 

ha på graviditet, graviditetsutfall och vid övergång till moderskapet för att kunna 

tillhandahålla adekvat vård om risk för negativa utfall föreligger. Genom en 

litteraturöversikt införskaffas aktuell kunskap om forskningsläget inom det aktuella 

problemområdet så att evidensbaserad vård kan bedrivas i mötet med gravida kvinnor med 

ätstörning (Rosén, 2012).  

Urval 

En litteraturöversikt ska innehålla tydliga inklusions- och exklusionskriterier enligt Polit 

och Beck (2012) samt Rosén (2012). För att begränsa urvalet vetenskapliga artiklar 

valdes ett antal inklusions- och exklusionskriterier som motsvarar syftet med 

föreliggande studie.  
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För att uppnå tillförlitlighet inkluderas enbart vetenskapliga original artiklar, det vill 

säga primärkällor, vilket innebär att de har utsatts för granskning av andra forskare, så 

kallad Peer-reviewed (Friberg, 2012), och artiklar med Abstract. I vissa sökningar 

gjordes även avgränsningen Full text. Om artikeln finns tillgänglig i Full text kan 

artikeln läsas direkt. Dock kan fler artiklar nås om inte Full Text inkluderas. På så sätt 

kan titlar och abstract hittas för artiklar som kan beställas i Full text. 

Inkluderade vetenskapliga artiklar skulle ha presenterade etiska överväganden och/eller 

vara godkända av etisk kommitté. Målsättningen var att endast använda artiklar i 

resultatet som publicerats de senaste tio åren, för att vara så aktuella som möjligt. 

Sökningarna gjordes dock med tidsspannet 2001-2015 och slutligen valdes även två 

artiklar som var äldre än tio år, en från 2001 och en från 2004. Detta eftersom artiklarna 

var av intresse för syftet med föreliggande studie och de bara var obetydligt äldre än det 

tänkta urvalet. Endast engelskspråkiga artiklar inkluderades eftersom det är dels det 

språk som oftast används när studier publiceras och dels är det språk författaren 

behärskar. Inkluderade artiklar skulle också uppnå klassificeringsgrad I eller II enligt 

bedömningsunderlag (Bilaga V). Detta eftersom artiklar i en litteraturöversikt ska ha 

god kvalitet. Klassificeringsgrad I innebär hög kvalitet och klassificeringsgrad III 

innebär låg kvalitet. Klassificeringsgrad II innebär att artikeln inte har hög kvalitet men 

att den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; 

Willman et al., 2011). Exklusionskriterier var översiktsartiklar, så kallade review 

articles, vilka sammanställer andras resultat. 

Genomförande 

Sökningar gjordes i databaserna Medline (Medical Literature On-Line), Cinahl 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litteratur) och PsycINFO (Psychology 

Information) eftersom dessa databaser är särskilt användbara för omvårdnad (Polit & 

Beck, 2012).  

Medline är en bred databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi. Den 

innehåller huvudsakligen vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

PubMed är en gratisversion av Medline och innehåller även en del material som ännu 

inte lagts in i Medline (Karlsson, 2012).  

Cinahl täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi och innehåller vetenskapliga 

tidskriftsartiklar, monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt samt 

tidskrifter som inte finns i Medline (Forsberg & Wengström, 2013). PsycINFO är en 

bred databas som täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra 

närbelägna områden. Databasen omfattar vetenskapliga tidskriftsartiklar, böcker, 

forskningsrapporter och avhandlingar (Forsberg & Wengström, 2013).  

I Pubmed går det inte att söka med Peer reviewed. Om en artikel som besvarat 

föreliggande studies syfte hittats i Pubmed har samma artikel sökts i Cinahl eller 

PsycINFO med kriteriet Peer reviewed. Om artikeln inte fanns tillgänglig där söktes 

uppgift om Peer reviewed på respektive tidskrifts hemsida. 

De flesta databaserna har fält för författare och titel men även för så kallade ämnesord, 

ord som beskriver innehållet i en artikel eller bok. En sökning blir mer exakt om 

ämnesord används eftersom sökning då endast sker på de ord som beskriver artikelns 

innehåll. Ämnesorden benämns olika i de olika databaserna. I Cinahl kallas systemet 

med ämnesord för Cinahl Headings. I Pubmed kallas systemet för Medical Subject 
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Headings (MeSH). Det finns en Svensk version av MeSH som kallas Svensk MeSH. 

Den är framtagen av Karolinska Institutet. Ämnesorden är till 70 procent desamma i 

MeSH och Cinahl Headings (Karlsson, 2012). Fritextsökning kan göras med hjälp av 

booleska operatorer. I Cinahl och PsycINFO användes den booleska operatorn AND. I 

PubMed är operatorn AND default i fritextsökningen. Operatorn AND gör sökningen 

mer specifik, eftersom alla sökorden finns med i träffen (Karlsson, 2012).  

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO under 

perioden januari-april 2015. Följande sökord i olika kombinationer användes: eating 

disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating, pregnancy, pregnancy 

outcomes, pregnancy complications, obstetric complications, childbirth, perinatal 

outcomes, motherhood, maternal adjustment, midwifery. 

Alla sökningar har inkluderat Abstract, tidsspannet 2001-2015 och i Cinahl och 

PsycINFO även Peer reviewed. Sökresultatet redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Resultatredovisning av artikelsökning. 

 

Databearbetning 

Ur litteratursökningen valdes 24 artiklar för vidare bearbetning. Vid kvalitetsgranskning av 

dessa artiklar befanns en artikel inte stämma med urvalskriterierna och en artikel bedömdes 

ha klassificeringsgrad III enligt bedömningsunderlag (Bilaga V), det vill säga låg kvalitet, 

varför dessa båda artiklar inte inkluderades. För studier med kvantitativ design undersöktes 

tillämpningen av termerna validitet och reliabilitet och för studier med kvalitativ design 

undersöktes trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet, vilka är 

indikatorer på god vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012).  

Databas 

 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

Full Text 

eating disorders (MW) AND 

pregnancy (MW) 

31 7 4 4 

Cinahl eating disorders (MW) AND 

pregnancy (MW) 

82 13 6 6 

Cinahl anorexia nervosa (MW) AND 

pregnancy outcomes (MW) 

8 5 3 3 

Cinahl Titel som hittats i referenslistan till 

annan artikel 

1 1 1 1 

PsycINFO 

Full Text 

eating disorders AND motherhood 4 2 2 2 

PsycINFO anorexia nervosa AND pregnancy 55 4 1 1 

PubMed 

Full Text 

eating disorders pregnancy 

midwifery 

8 4 1 1 

PubMed 

Full Text 

eating disorders perinatal outcomes 17 2 1 1 

PubMed 

Full Text 

eating disorders childbirth 28 5 1 1 

PubMed 

Full Text 

anorexia nervosa pregnancy 

complications 

76 9 2 2 

Totalt 310 52 22 22 
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Därefter lästes de återstående 22 artiklarna igenom noggrant ännu en gång med tonvikt på 

att besvara föreliggande studies syfte och en resultatmatris togs fram (Bilaga VI). 

Föreliggande litteraturöversikt omfattar både studier med kvantitativ ansats och studier 

med kvalitativ ansats. De kvantitativa studierna analyserades för sig och de kvalitativa för 

sig för att sedan sammansmältas i resultatbeskrivningen.  

Dataanalysen utgick från föreliggande studies syfte och dess frågeställningar (Wallengren 

& Henricson, 2012). Först analyserades de 16 studierna med kvantitativ ansats. För 

respektive studie noterades huruvida ätstörning påverkat graviditeten, graviditetsutfallet 

eller det neonatala utfallet. Såväl positiva som negativa utfall noterades och likheter och 

skillnader analyserades för resultatpresentationen (Forsberg & Wengström, 2013). Därefter 

analyserade de sex studierna med kvalitativ ansats. Artiklarnas resultat genomlästes 

noggrant och alla aspekter som var relevanta för den föreliggande studiens syfte och 

frågeställningar noterades. Därefter tog syntesarbetet vid, det vill säga arbetet med att föra 

samman de aspekter som hör ihop till olika teman.  

Sex teman identifierades: Balansgång mellan barnets behov och egna behov, 

Anknytningen mellan mamman och barnet, Bekymmer att bli bedömda som dåliga 

mammor av utomstående, Ny kropp, Ny identitet, Bemötande från mödravården. En 

ytterligare genomgång gav slutligen tre huvudteman: Oro över att inte vara en tillräckligt 

bra mamma, Övergång till ett annat jag, Bemötande från mödravården (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

Forskningsetiska överväganden 

Inom all forskning är trovärdighet och kvalitet starkt sammankopplat med de etiska 

riktlinjer som innefattas i god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). En bedömning har 

gjorts att studien är etiskt motiverad då forskningsfrågan har ett värde för den utvalda 

gruppen, det vill säga kvinnor med befintlig eller nuvarande ätstörning som är gravida eller 

fött barn (Kjellström, 2012). Föreliggande litteraturöversikt redogör öppet för vilka 

metoder och urval som gjorts enligt Vetenskapsrådets rekommendationer 

(Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga artiklar i denna litteraturöversikt har redovisat antingen 

godkännande av etisk kommitté och/eller fört etiska resonemang och alla ingående artiklar 

är kollegialt granskade enligt Helgesson (2006) för att trovärdigt material till resultatet ska 

uppnås.  

För att få förståelse för artikeltexternas innehåll har texterna lästs igenom noggrant. Detta 

för att rättvist kunna bedöma och tolka den forskning som ingår i denna litteraturöversikt. 

Vid översättning har texterna behandlats med varsamhet så att texternas innehåll inte 

förvanskats. Inga intressekonflikter i form av jäv eller partiskhet finns hos författaren.  

Den vanligaste formen av oredlighet inom vetenskaplig forskning är plagiat, förvrängning 

eller fabricering av material enligt expertgruppen för etik (Vetenskapsrådet, 2011). 

Materialet i denna litteraturöversikt är inte plagierat, förvrängt eller fabricerat och för att 

säkerställa att andras texter inte har kopierats och att citat är korrekt återgivna med 

referens, har denna litteraturöversikt genomgått plagiatkontroll genom Urkund. 
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RESULTAT 

Graviditets- och postpartum utfall för kvinnor som har eller har haft ätstörning 

Nedan beskrivs graviditets- och postpartum utfall för kvinnor med en tidigare eller 

pågående ätstörning utifrån funna vetenskapliga artiklar i föreliggande studie. Franko et al. 

(2001) påpekar att flertalet kvinnor med ätstörning har normala förlossningar som 

resulterar i friska barn. 

Prematur födsel 

I en registerstudie i USA, omfattande drygt 43 miljoner födslar, kom forskarna fram till att 

kvinnor med ätstörning hade signifikant fler fall av prematur födsel än kvinnor utan 

ätstörning (Bansil et al., 2008). Även andra studier har kommit fram till att kvinnor med 

ätstörning i någon form har en ökad risk för prematur födsel (Linna et al., 2014; Morgan, 

Lacey & Chung, 2006; Pasternak et al., 2012). En studie i Danmark visade att risken för 

prematur födsel var 70 procent högre för kvinnor med ätstörning jämfört med kvinnor utan 

ätstörning (Sollid, Wisborg, Hjort & Secher, 2004). Micali et al. (2012) kom till slutsatsen 

att förekomsten av prematur födsel var lika för alla grupper med ätstörning och för gruppen 

utan ätstörning med ett undantag som var att kvinnor med både anorexia nervosa och 

bulimia nervosa visade en något högre risk. I en tidigare studie av Micali, Simonoff och 

Treasure (2007b) samt i en studie av Koubaa, Hällström, Lindholm och Hirschberg (2005) 

framkom inga skillnader avseende prematur födsel mellan kvinnor med ätstörning och 

kvinnor utan ätstörning. 

Missfall 

I en studie av Micali et al. (2007b) analyserades förekomsten av missfall bland kvinnor 

med olika form av ätstörning. Av kvinnorna med ätstörning var det endast gruppen med 

bulimia nervosa som hade signifikant fler fall av missfall. Det fanns en viss tendens för fler 

missfall även för kvinnor med anorexia nervosa. Morgan et al. (2006) jämförde 

förekomsten av missfall mellan en grupp med aktiv bulimia nervosa och en grupp med 

passiv bulimia nervosa. Tjugosex procent av kvinnorna med aktiv bulimia nervosa 

rapporterade missfall jämfört med 12 procent för kvinnorna med passiv bulimia nervosa. 

Eagles et al. (2012) studerade bland annat missfall hos kvinnor med anorexia nervosa. De 

fann inga skillnader i antalet missfall för kvinnor med anorexia nervosa jämfört med 

kvinnor utan ätstörning. 

Kejsarsnitt och instrumentell förlossning 

Ekéus, Lindberg, Lindblad och Hjelm (2006) fann att kvinnor med anorexia nervosa löpte 

mindre risk för kejsarsnitt och förlossning med sugklocka jämfört med kvinnor som inte 

var exponerade för ätstörningen. I en studie av kvinnor med ätstörning framkom att 12 av 

49 kvinnor förlöstes med kejsarsnitt (Franko et al., 2001). Forskarna i samma studie fann 

att en pågående ätstörning orsakade fler kejsarsnitt än om kvinnan med ätstörning inte hade 

några symtom på ätstörning under graviditeten. Även Pasternak et al. (2012) kom i sin 

studie fram till att ätstörning var förknippat med högre risk för kejsarsnitt än hos kvinnor 

utan ätstörning. Bulik et al. (2009) fann en högre risk för kejsarsnitt endast hos kvinnor 

med hetsätningsstörning och Koubaa et al. (2005) och Linna et al. (2014) fann inga 

skillnader mellan kvinnor med ätstörning och befintlig kontrollgrupp avseende kejsarsnitt 

eller instrumentell förlossning. 
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Inducerad förlossning 

Bansil et al. (2008) rapporterade fler fall av inducerad förlossning för kvinnor med 

ätstörning medan Koubaa et al. (2005) och Linna et al. (2014) inte fann någon signifikant 

skillnad. 

Depression och ångest 

I en studie i USA jämfördes kvinnor med olika former av ätstörning och perinatal 

depression med kvinnor utan ätstörning men med perinatal depression (Meltzer-Brody et 

al., 2011). Alla grupperna hade värden som indikerade allvarlig depression. Kvinnor med 

bulimia nervosa rapporterade fler symtom på depression än gruppen utan ätstörning och 

kvinnor med bulimia nervosa och EDNOS hade allvarligare depressioner än de utan 

ätstörning. Det framkom inga signifikanta skillnader för kvinnor med anorexia nervosa 

eller hetsätningsstörning. Kvinnor med EDNOS hade signifikant svårare tillstånd av ångest 

än kvinnorna utan ätstörning. Micali, Simonoff, Stahl och Treasure (2011) visade att i 

graviditetsvecka 32 hade kvinnor med ätstörning högre värden för depression och ångest 

jämfört med kvinnor utan ätstörning. Koubaa, Hällström och Hirschberg (2008) fann att 50 

procent av kvinnorna med ätstörning hade sökt vård för depression och psykiska problem 

under graviditeten jämfört med tio procent för kontrollgruppen.  

Morgan et al. (2006) kom fram till att kvinnor med aktiv bulimia nervosa oftare drabbades 

av postnatal depression jämfört med kvinnor med passiv bulimia nervosa. I studien som 

Franko et al. (2001) genomförde kom det fram att av 49 kvinnor med ätstörning drabbades 

17 av postnatal depression. Squires, Lalanne, Murday, Simoglou och Vaivre-Douret (2014) 

fann ingen korrelation mellan ätstörning hos mamman och depression. 

Viktrelaterade utfall 

Mammor med anorexia nervosa hade signifikant lägre BMI före graviditeten och mammor 

med bulimia nervosa signifikant högre BMI före graviditeten jämfört med kvinnor utan 

ätstörning. Mammor med anorexia nervosa eller bulimia nervosa eller hetsätningsstörning 

hade en större viktökning under graviditeten än kvinnorna utan ätstörning (Bulik et al., 

2009). Koubaa et al. (2005) kom också fram till att kvinnor med anorexia nervosa hade ett 

signifikant lägre BMI före graviditeten och dessutom en signifikant lägre viktökning under 

graviditeten än kvinnor utan ätstörning. Micali et al. (2007b) konstaterade att såväl kvinnor 

med enbart anorexia nervosa som kvinnor med både anorexia nervosa och bulimia nervosa 

hade signifikant lägre BMI före graviditeten. I en studie som Micali et al. (2012) 

genomförde framkom att kvinnor med anorexia nervosa hade lägre vikt men större relativ 

viktökning per graviditetsvecka jämfört med kvinnor utan ätstörning. I motsats hade 

kvinnor med bulimia nervosa högre vikt men lägre relativ viktökning under graviditen 

jämfört med kvinnor utan ätstörning. 

 

Utfall avseende kvinnornas ätstörning 

Alla kvinnor med olika former av ätstörning som deltog i en studie som genomfördes av 

Koubaa et al. (2005) hävdade vid studiens start att de var symtomfria från sin ätstörning. 

Kvinnorna hade haft sin ätstörning i genomsnitt under nio år. Av de 49 kvinnorna med 

ätstörning i studien återföll 11 kvinnor i ätstörning under graviditeten. Micali et al. (2007b) 

fann att kvinnor med ätstörning var signifikant mer benägna att använda laxermedel och att 

framkalla kräkningar under graviditeten jämfört med kvinnor utan ätstörning. Samma 

resultat kom Morgan et al. (2006) fram till. Det visade sig i deras studie att kvinnor med 
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aktiv bulimia nervosa hetsåt minst tre gånger per vecka under graviditeten medan ingen av 

de med passiv bulimia nervosa gjorde det. Dessutom framkallade 95 procent av kvinnorna 

med aktiv bulimia nervosa kräkningar under graviditeten och flera av dem missbrukade 

laxermedel eller bantningspiller. Squires et al. (2014) fann en dämpning av ätstörningen 

under graviditeten för kvinnor med anorexia nervosa och bulimia nervosa men en återgång 

postpartum till samma nivå på ätstörningen som före graviditeten. 

Graviditets- och postpartum utfall för fostret/barnet där modern har eller har haft 

ätstörning 

Födelsevikt 

Ett antal studier har kommit fram till att det finns en signifikant risk för låg födelsevikt hos 

barn till kvinnor med anorexia nervosa (Eagles et al., 2012; Ekéus et al., 2006; Koubaa et 

al., 2005; Linna et al., 2014; Micali et al., 2007b). Signifikansen försvann om justering 

gjordes för mammans BMI före graviditeten eller tidigt i graviditeten (Eagles et al., 2012; 

Micali et al., 2007b). Såväl Koubaa et al. (2005) som Pasternak et al. (2012) och Sollid et 

al. (2004) fann att kvinnor med någon form av ätstörning födde barn med mindre 

födelsevikt än kvinnor utan ätstörning. Sollid et al. (2004) kom fram till att risken för låg 

födelsevikt var dubbelt så hög för barn till kvinnor som varit inlagda på sjukhus för 

ätstörning än för barn till kvinnor i kontrollgruppen. Bulik et al. (2009) och Linna et al. 

(2014) kom fram till att kvinnor med hetsätningsstörning födde större barn än kvinnor utan 

ätstörning. Micali et al. (2012) fann att födelsevikten på ungefär 3400 gram var lika för 

barn till kvinnor med och utan ätstörning. Vid en djupare analys visade det sig att kvinnor 

med ätstörning och som hade en undervikt under graviditeten födde barn med en 

genomsnittlig vikt på 3275 gram medan kvinnor med ätstörning som hade en normal vikt 

under graviditeten födde barn med en medelvikt på 3488 gram. Ekéus et al. (2006) gjorde 

en fördjupad analys av medelfödelsevikten hos barnen till kvinnor som hade varit inlagda 

på sjukhus i minst sex månader för sin ätstörning. Medelfödelsevikten för denna grupp var 

3406 gram. En studie av Franko et al. (2001) visade en medelfödelsevikt för barn till 

kvinnor med ätstörning på 3450 gram. 

Small for gestational age och Large for gestational age  

Risken för small for gestational age (SGA) befanns i några studier vara signifikant högre 

för barn till kvinnor med ätstörning (Koubaa et al., 2005; Sollid et al., 2004). Sollid et al. 

(2004) kom fram till att kvinnor med ätstörning hade 80 procent högre risk att föda SGA-

barn än kvinnor utan ätstörning. En ökad risk att föda SGA-barn för kvinnor med anorexia 

nervosa visade också en studie av Linna et al. (2014). Denna studie visade också att det 

fanns en ökad risk att föda barn som var large for gestational age (LGA) för kvinnor med 

hetsätningsstörning. Samma sak framkom i studien av Bulik et al. (2009). Morgan et al. 

(2006) fann att risken att föda SGA-barn var högre hos kvinnor med aktiv bulimia nervosa 

än för kvinnor med passiv bulimia nervosa. Två studier presenterade resultat som visade att 

risken att föda barn med SGA var lika för kvinnor med ätstörning och för kvinnor utan 

ätstörning (Ekéus et al., 2006; Micali et al., 2012). 

Litet huvudomfång 

Koubaa et al. (2005) presenterade ett resultat avseende huvudomfång på nyfödda barn. 

Kvinnor med ätstörning födde barn med starkt signifikant mindre huvudomfång än kvinnor 

utan ätstörning. 
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Intrauterin tillväxthämning 

Studier av Bansil et al. (2008), Koubaa et al. (2005) och Pasternak et al. (2012) visade 

signifikans för intrauterin tillväxthämning hos fostret till mammor med ätstörning. Efter 

justering för confounders försvann signifikansen i studien genomförd av Pasternak et al. 

(2012). 

Apgar-poäng och perinatal död 

Linna et al. (2014) rapporterade att låga Apgar-poäng och återupplivningsförsökt var 

vanligare för barn till kvinnor med bulimia nervosa jämfört med kvinnor utan ätstörning. 

Dessutom hade barn till kvinnor med anorexia nervosa en fyrfaldig risk för perinatal död 

jämfört med barn till kvinnor utan ätstörning. En studie av Franko et al. (2001) visade att 

medelpoängen för Apgar efter fem minuter låg på 9,0 för barn till kvinnor med ätstörning. 

Barn till kvinnor med anorexia nervosa visade signifikant högre Apgar-poäng än barn till 

kvinnor med bulimia nervosa. Varken Ekéus et al. (2006) eller Koubaa et al. (2005) fann 

några skillnader i Apgar-poäng för barn till kvinnor med eller utan ätstörning. 

Upplevelse av graviditet och övergång till moderskap hos kvinnor med ätstörning 

Oro över att inte vara en tillräckligt bra mamma 

Balansgång mellan barnets behov och egna behov  

Några kvinnor med ätstörning hade problem med sitt eget matintag och kände obehag vid 

amning av barnet. De pratade hellre om amningen i relation till sin egen vikt än den nytta 

amningen hade för barnet. Kvinnorna med allvarlig ätstörning upplevde måltiderna som 

överväldigande och hotfulla (Patel, Lee, Wheatcraft & Stein, 2005). En studie av Mason, 

Cooper och Turner (2012) visade att det var viktigt för kvinnorna att prioritera barnet. De 

ansåg att de själva inte hade något värde men att barnet var värdefullt och måste skyddas 

till varje pris. Rörtveit, Åström och Severinsson (2009) fann att kvinnor med ätstörning 

kände skuld och var ängsliga för att relationen till barnet skulle bli lidande på grund av 

deras ätstörning och de hade dåligt samvete över att inte vara en tillräckligt bra mamma. 

Om de hemföll åt restriktivt ätande ledde det genast till bekymmer över barnet.  

 

Tierny, Butterfield, Stringer och Furber (2011) kom fram till att kvinnorna kände en delad 

lojalitet mellan att sätta barnet främst och att inte beakta sin egen ätstörning. Dessa kvinnor 

såg amningen som ett område där moderskapet kunde försvagas, vilket gav en rädsla att 

misslyckas. Några kämpade och försökte äta bra för barnets skull medan andra hade svårt 

att äta tillräckligt. Det fanns en tro hos några av dessa kvinnor att barnets kroppsform 

kunde ses som en markör för hur väl de lyckades som mamma. Kvinnorna hade kämpat 

med depression och ångest i hela sitt liv och nedstämdheten fortsatte under graviditeten 

och efter förlossningen. Denna nedstämdhet skyllde de på att de inte var rustade att bli 

tillräckligt bra mammor. Det förhöjda känslomässiga läget gjorde det svårt för kvinnorna 

att sätta barnets behov främst. 

 

I en studie i Israel rapporterade flera kvinnor att moderskapet innebär både svårigheter, 

självkritik, skam och skuld men att det också är en källa till glädje, lycka och 

tillfredsställelse och att det ger en känsla av mening med livet. Barnet ingav hopp och för 

någon kvinna var barnet enda orsaken att leva vidare. Ändå fanns upplevelsen av att vara 

en bristfällig och oduglig mamma närvarande. En kvinna beskrev dessa känslor men med 

tillägget att hon själv behövde hjälp (Tuval-Mashiach, Ram, Shapiro, Shenhav & Gur, 

2013). 
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Anknytning mellan mamman och barnet 

En studie av Stringer et al. (2010) framhöll att ultraljudsscanning av fostret gav vissa 

kvinnor en känsla av anknytning till fostret medan andra blev stressade av scanningen. 

Squires et al. (2014) rapporterade från sin observationsstudie att mammor med ätstörning 

visade mer svårartat interaktivt mönster och mindre känslighet när de matade sina barn. 

Dessa mammor tenderade att placera sina barn mindre bekvämt vid amningen och 

mammorna verkade ledsna och oengagerade. De hade svårt att känna igen barnets hunger 

och att kunna skilja på barnets hunger och dess behov av närhet.  

 

Koubaa et al. (2008) fann att kvinnor med ätstörning hade signifikant sämre värden i en 

enkät rörande övergång till moderskapet än kvinnor utan ätstörning. Det fanns ingen 

skillnad mellan kvinnor med olika typ av ätstörning och heller ingen skillnad mellan 

kvinnor som fått återfall av sin ätstörning och de som inte fått det. Det fanns inte heller 

någon skillnad mellan dem som varit friska från sin ätstörning i mer än fem år och de som 

varit friska under noll till fem år. Tjugofem procent av kvinnorna med ätstörning hade 

dåliga värden på frågan om de njutit av att ta hand som sitt barns behov jämfört med 

kvinnor utan ätstörning där endast tre procent hade dåliga värden på denna fråga.  

Femtio procent av kvinnorna med ätstörning hade dåliga värden på frågan om de tyckt om 

att mata sitt barn jämfört med en procent för kvinnor utan ätstörning (Koubaa et al., 2008). 

 

Oro för att bli bedömda som dåliga mammor av utomstående 

Mason et al. (2012) visade att kvinnor med ätstörning var oroliga att de skulle dömas av 

utomstående som dåliga mammor om barnet kom till skada på något vis. I en studie av 

Rörtveit et al. (2009) rapporterade några kvinnor att de önskade att vara en perfekt 

mamma. De upplevde dock att samhället var kritiskt till deras mammaroll och de var 

oroliga för att bli dömda av andra att inte vara tillräckligt bra mammor. På motsvarande 

sätt framkom i en studie av Tierny et al. (2011) att kvinnor med ätstörning undvek socialt 

umgänge av rädsla att bli sedda som dåliga mammor. I denna studie fanns en kvinna som 

upplevde att hon av barnmorskan blivit påtvingad hud mot hud kontakt med sitt barn och 

att hon inte vågade säga emot av rädsla att bli bedömd som en dålig mamma. Patel et al. 

(2005) fann att kvinnor med ätstörning tenderade att tolka kommentarer från omgivningen 

som negativa och nedlåtande. 

 

Övergång till ”ett annat jag” 

En ny kropp 

Kvinnor med ätstörning rapporterade en stor oro över graviditeten i förhållande till 

viktuppgång. Ju allvarligare ätstörning ju större oro. De visade en förnekelse av 

”mammakroppen” och bekymrade sig över att inte kunna komma tillbaka till den vikt de 

hade före graviditeten. Ett sätt att hantera övergången till moderskapet var att ta kontrollen 

över sina liv genom bantning och träning (Patel et al., 2005). Några kvinnor tyckte att det 

var okej att gå upp i vikt bara de slapp se siffrorna på vågen. De var däremot ängsliga över 

att andra skulle tycka att de var tjocka. En mamma i en studie av Mazon et al. (2012) 

utryckte att det var skillnad på att vara gravid och att vara fet. Kvinnor med ätstörning i en 

studie av Tierny et al. (2011) visade olika reaktioner på den kroppsliga förändringen. 

Några var positiva till den växande magen medan andra bekymrade sig över att växa i 

storlek och de upplevde misströstan vid viktökning men kände befrielse vid viktminskning. 

Självkänslan var starkt relaterad till hur de såg ut och därför försökte de kontrollera detta 

genom vikt. 
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En ny identitet 

Kvinnor med ätstörning rapporterade i en studie att de kände en förlust av jaget i samband 

med graviditet och att bli mamma (Patel et al., 2005). Tuval-Maschiach et al. (2013) fann 

att några kvinnor upplevde att moderskapet definierade dem som kvinna och att 

moderskapet var en normaliserande erfarenhet. Att välja att bli mamma och att vara 

mamma var två steg mot ett normalt liv. I en studie av Rörtveit et al. (2009) framkom att 

några kvinnor uttryckte att det var positivt att bli gravid och att bli mamma eftersom det 

skapade en likgiltighet inför ätstörningen, att de kände sig stolta och att de fick positiva 

känslor kring sig själva. Även om graviditeten och postpartum perioden upplevdes som bra 

perioder fanns hela tiden en medvetenhet om hur sårbar ätstörningen gjorde dem under 

dessa perioder. En kvinna upplevde att hon mådde dåligt av att leva ett dubbelliv med 

ätstörning och att vara mamma. Patel et al. (2005) fann att kvinnor med ätstörning hade ett 

stort behov av stöd och hjälp då de kände sig oerhört sårbara vid transitionen till 

moderskapet. Förmågan att hantera sårbarheten varierade utifrån allvaret i ätstörningen. 

Flera kvinnor upplevde en psykisk isolering. 

Upplevelsen av mödravården hos kvinnor med ätstörning 

Flera kvinnor rapporterade att deras emotionella behov inte tillmötesgicks av mödravården. 

Kvinnorna saknade professionellt stöd men samtidigt medförde skammen och skulden över 

att ha en ätstörning att några inte bad om hjälp. Deras behov av praktiska råd om kost och 

amning blev inte tillgodosedda. Det framkom att de tyckte att mödravården behövde mer 

utbildning om ätstörningar (Mason et al., 2012). Även i en studie av Stringer et al. (2010) 

rapporterade kvinnor brist på empati från mödravårdens sida. De professionella visade 

ingen förståelse för ätstörningens inverkan på kvinnornas dagliga liv och några 

barnmorskor hade en avvisande attityd när kvinnorna informerade om sin ätstörning. En 

del kvinnor uppgav att skam och skuld avhöll dem från att informera mödravården om sin 

ätstörning. Eftersom kvinnorna tyckte att de fick dålig information om exempelvis 

näringsbehov, sökte de råd via Internet, vilket kunde skapa förvirring på grund av de 

motstridiga uppgifter som fanns beskrivna. En del kvinnor upplevde tanklösa uttalanden 

från personalen inom mödravården. Exempelvis hade en barnmorska sagt till en kvinna att 

hon inte skulle bekymra sig över barnet då barnet är som ”en parasit i kroppen”. En annan 

barnmorska hade sagt till en kvinna att mödravården prioriterade fostrets välmående och så 

länge det såg bra ut behövde kvinnan inte oroa sig över sin ätstörning. Några kvinnor 

uttryckte att mödravården hade tillhandahållit ett bra stöd och visat en bra respons kring 

kvinnornas ätstörning. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med föreliggande studie valdes att genomföra en litteraturöversikt. 

Genom en litteraturöversikt är det möjligt att få en uppfattning om kunskapsläget inom 

det aktuella området (Forsberg & Wengström, 2013). Annan metod, såsom exempelvis 

en intervjustudie och/eller enkätstudie, hade kunnat ge liknande resultat. Metoderna 

hade då enbart kunna ge en bild över hur det ser ut i Sverige. Genom en 

litteraturöversikt erhålls en global bild då vetenskapliga studier genomförda vid olika 

platser i världen kan inkluderas. Detta sammantaget ger möjlighet till en bredare bild 

över kunskapsläget gällande problemområdet ätstörningar och graviditet.  
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För att kunna besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med föreliggande arbete 

omfattar denna litteraturöversikt såväl kvantitativa som kvalitativa studier. Det fanns 

god tillgång på kvantitativa studier inom det valda ämnesområdet. Däremot var det 

svårare att hitta studier med en kvalitativ ansats. De kvalitativa studier som hittades 

initialt var alla av äldre datum, mellan åren1986-1999. Målet var att hitta studier som 

var genomförda under de senaste tio åren. Slutligen hittades tre kvalitativa studier i 

Cinahl och tre i PsycINFO. Eftersom ätstörning är en psykisk störning var det lämpligt 

att söka i PsycINFO som täcker psykologisk forskning. Möjligen skulle fler studier med 

kvalitativ ansats ha kunnat påverka resultatet. Fem av de sex kvalitativa studierna hade 

undersökt kvinnors upplevelse av ätstörning under graviditeten och/eller postpartum 

utan att särskilja på typ av ätstörning. Studier av specifika ätstörningsgrupper skulle 

kunnat ge andra resultat. Fyra av de kvalitativa studierna var genomförda i 

Storbritannien, en i Norge och en i Israel. Kvalitativa studier från andra länder, 

exempelvis Sverige, kanske skulle visat andra resultat, eftersom mödravården kan skilja 

mellan olika länder. De sex kvalitativa studierna visade på samstämmighet i resultat och 

vetenskapliga slutsatser.  

I urvalet av artiklar gjordes ingen exkludering av länder, då avsikten var att finna studier 

från olika delar av världen för att få en uppfattning om vilken forskning som finns i 

ämnet och vad man kommit fram till i olika länder. Studier från följande länder är 

representerade i föreliggande litteraturöversikt: Danmark, Finland, Frankrike, Israel, 

Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. Åtta av de 22 studierna är 

genomförda i Storbritannien och tre i Sverige. Förutom Israel är alla artiklarna från 

västvärlden. Det skulle varit intressant att hitta artiklar från andra delar av världen 

såsom Afrika eller Asien. Antingen finns inte ätstörningar i samma omfattning där som i 

västvärlden, eller så har de andra sätt att se på dessa problem, så kallad kulturskillnad. 

Polivy och Herman (2002) menar att ätstörningar inte inträffar likformigt i olika 

kulturer över tiden och att den ideala kroppsformen troligen är mer av det ”trinda” 

slaget i kulturer med brist på mat. Det är också möjligt att andra sökord än de som 

användes i föreliggande arbete kunnat ge data från andra delar av världen. Ätstörningar 

har många bakomliggande orsaker såsom sociala, psykologiska och biologiska 

(Fairburn & Harrison, 2003). Det är därför troligt att sådana bakomliggande orsaker kan 

finnas hos individer i andra delar av världen och att inflytande från västvärldens kultur 

kan trigga ätstörningsbeteende hos individer med sådan kärnpsykopatologi som ligger 

bakom ätstörningar.  

Endast vetenskapliga originalartiklar som är granskade av andra forskare har inkluderats 

i föreliggande studie. Detta ger en första indikation på tillförlitlighet (Friberg, 2012). 

Därutöver har artiklarna granskats och klassificerats enligt bedömningsunderlag (Bilaga 

V). Efter bästa förmåga har studierna med kvantitativ ansats granskats utifrån validitet 

och reliabilitet och de kvalitativa utifrån trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012). Det finns risk att författarens relativt 

ytliga kunskaper om de mät- och analysmetoder som beskrivits i studierna kan ha 

resulterat i felaktiga bedömningar i kvalitetsgranskningen och klassificeringen av 

studierna. Den korta tid som står till buds för ett examensarbete har bidragit till att 

författaren fått en känsla av att kvalitetsgranskning och klassificering skulle ha kunnat 

genomföras med större exakthet om mer tid funnits till förfogande. Om tiden inte varit 

en begränsande faktor skulle författaren kunnat skaffa djupare kunskap i de 

mätinstrument och analysmetoder som använts. Möjligen skulle resultatet bli en mer 

distinkt klassificering efter kvalitetsgranskningen. Detta skulle kunna innebära att en del 
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av de valda artiklarna inte skulle ha valts över huvud taget eller kanske klassificerats 

med lägre kvalitetsnivå. 

Författaren av föreliggande litteraturöversikt hade inga djupa kunskaper om de 

mätinstrument och analysmetoder som beskrivs i de kvantitativa studierna. Att arbeta 

sig igenom alla metodbeskrivningarna har dock byggt upp en viss om än blygsam 

kunskap inom detta område (Henricson, 2012). Bättre kunskap från början borde 

underlättat kvalitetsgranskningen och klassificeringen, vilket skulle kunna ge ett annat 

urval av artiklar och en annorlunda klassificering.  

Vid granskningen av studierna framgick att de byggde på olika diagnostiska instrument 

för bedömning av ätstörningar. Vid närmare studier av de diagnostiska instrumenten 

visade det sig att i stort sett alla har sin grund i WHO’s klassifikationssystem för 

mentala störningar, ICD. Avseende diagnoskoderna för ätstörning i DSM-5 har 

föreliggande litteraturöversikt endast sökt information avseende fyra av åtta olika 

ätstörningsdiagnoser. Skälet till detta är att de diagnoser som tillfördes i DSM-5 (APA, 

2014) studerats mycket sparsamt. De diagnoser som inte ingått i denna studie är: pica, 

idisslande, undvikande/restriktiv ätstörning och ospecificerad ätstörning eller 

födorelaterat syndrom. Dessa diagnoser har troligen ingått i diagnosen EDNOS tidigare. 

Enligt Allen et al. (2013) minskade ospecificerade/andra ätstörningar signifikant vid 

användning av DSM-5 jämfört med DSM-IV men omfattade fortfarande 15-30 procent 

av alla DSM-5 fall. Användandet av olika versioner av diagnostiska koder i de olika 

studierna i litteraturöversikten kan ha gett upphov till icke helt entydiga resultat men 

författarens bedömning är att det inte har någon avgörande betydelse för resultatet som 

helhet. 

Varje studie i resultatet granskades även utifrån urvalet av deltagare samt bortfall. Även 

när det gäller bortfall finns en risk för missbedömning på grund av författarens bristande 

erfarenhet att identifiera och tolka förekommande bortfall. De genomgångna studierna 

beskrev vilka inklusions- och exklusionskriterier som gällt för studien samt orsakerna 

till bortfall. En studie hade ett externt bortfall på cirka 60 procent (Forsberg & 

Wengström, 2013). Forskarna beskrev att många kvinnor beslutade sig för att inte delta 

i studien efter att först ha sagt ja till deltagande. Skälen de angav var att de tyckte att 

frågorna var ointressanta eller att de inte kunde frigöra tid eftersom de var upptagna av 

att ta hand om sitt nyfödda barn. Denna studie fick klassificeringsgrad II enligt 

bedömningsunderlag (Bilaga V) på grund av det stora bortfallet. Ytterligare en studie 

fick klassificeringsgrad II, eftersom studien saknade en kontrollgrupp. 

Föreliggande litteraturöversikt omfattar artiklar som klassificerats som grad I eller II 

enligt bedömningsunderlag (Bilaga V). Inga artiklar har bedömts ha kvalitetsgrad III. 

Tjugo av de utvalda 22 artiklarna har klassificerats med grad I. Detta borde vara ett 

tecken på att valda artiklar har hög kvalitet, vilket i sin tur skapat möjlighet att finna 

resultat som har god validitet och reliabilitet och/eller är trovärdiga, överförbara och 

pålitliga (Wallengren & Henricson (2012). Detta resonemang har dock en brist på grund 

av författarens begränsade erfarenhet i att kvalitetsgranska studier. 

Styrkan med föreliggande studie är att den visar resultat dels från kvantitativa studier 

avseende förekomster av olika graviditets- och neonatala utfall dels från kvalitativa 

studier som beskriver hur kvinnor med ätstörning upplever sin graviditet och övergång 

till moderskap. Denna litteraturöversikt omfattar ett flertal studier där urvalet är 

omfattande kohorter. Detta borde göra det möjligt att generalisera resultatet från 

studiens urval till populationer (Forsberg & Wengström, 2013). Dock omfattar denna 
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litteraturöversikt även kvalitativa artiklar med endast få deltagare. Studier med 

kvalitativ ansats och med få deltagare begränsar möjligheten att dra generella slutsatser 

(Priebe & Lindström, 2012). Författaren anser att en litteraturöversikt var en bra metod 

för att besvara syftet i föreliggande studie. 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att tidigare eller pågående ätstörningar hos gravida kvinnor påverkar 

graviditetsutfall och övergång till moderskapet. Huvudfynden i föreliggande arbete är 

att tidigare eller pågående ätstörning ökar risken för prematur födsel, depression och 

ångest under graviditeten och postnatalt. Vidare ökar risken för att barnet ska födas med 

låg födelsevikt och/eller vara litet för tiden. Även kvinnans sårbarhet under graviditeten 

och vid övergång till moderskapet ökar om kvinnan tidigare har haft eller har en 

pågående ätstörning. Ett annat fynd i föreliggande arbete är att de flesta utfallen för 

mamman och fostret/barnet visade på motstridiga resultat. 

I resultatet framkom motstridiga uppgifter bland annat vad gäller förekomsten av 

prematur födsel bland kvinnor med ätstörning. Bansil et al. (2008), Pasternak et al. 

(2012) och Sollid et al. (2004) fann en större risk för prematur födsel hos kvinnor med 

ätstörning än hos kvinnor utan ätstörning. Dessa studier redovisade resultaten utan att 

specificera typ av ätstörning. Koubaa et al. (2005) och Micali et al. (2007b) fann inga 

skillnader i risk för prematur födsel för kvinnor med ätstörning jämfört med kvinnor 

utan ätstörning. I dessa två studier undersöktes också förekomsten av prematur födsel 

för olika former av ätstörning men fann inga skillnader i risk för prematur födsel för 

kvinnor i någon av grupperna. En skillnad mellan de studier som fann större risk för 

prematur födsel för kvinnor med ätstörning och de som inte fann någon skillnad är att i 

studierna som fann en större risk hade kvinnorna med ätstörning behandlats för sin 

ätstörning i öppenvård eller på sjukhus. I studierna av Koubaa et al. (2005) och Micali 

et al. (2007b) hade kvinnornas ätstörning fastställts utifrån självrapportering. Kvinnor 

som behandlats för sin ätstörning på sjukhus eller i öppen vård kan antas ha en 

allvarligare form av ätstörning. Såväl Koubaa et al. (2005) som Micali et al. (2007b) 

angav att en svaghet i deras studier var att kvinnornas ätstörningsdiagnoser härrörde 

från självrapportering. Morgan et al. (2006) jämförde utfallet för prematur födsel för 

kvinnor med aktiv bulimia nervosa med utfallet för kvinnor med passiv bulimia nervosa 

och fann att kvinnorna med aktiv bulimia nervosa hade fler prematura födslar än 

kvinnorna med passiv bulimia nervosa. En slutsats är att allvarligare ätstörning 

eventuellt kan öka risken för prematur födsel. 

Linna et al. (2014) jämförde i sin studie kvinnor med anorexia nervosa, bulimia nervosa 

och hetsätningsstörning med kvinnor utan ätstörning med avseende på risken för 

prematur födsel. Studien visade att endast kvinnor med anorexia nervosa hade en ökad 

risk för prematur födsel. Detta resultat överensstämmer med resultat från studier av 

Brinch, Isager och Tolstrup (1988) och Bulik et al. (1999). Även Krug, Taborelli, Sallis, 

Treasure och Micali (2013) fann en association mellan anorexia nervosa och prematur 

födsel, dock en icke signifikant association. I en studie av Micali et al. (2012) jämfördes 

kvinnor med olika typ av ätstörning med en kontrollgrupp med kvinnor utan ätstörning. 

Studien visade att kvinnor som hade både anorexia nervosa och bulimia nervosa hade en 

något högre förekomst av prematura födslar. I övrigt var det ingen skillnad med 

avseende på prematur födsel mellan grupperna. Detta kan också tyda på att allvarligare 

ätstörning ökar risken för prematur födsel. Bloomfield (2011) undersökte incidensen av 

prematura födslar och orsakerna till att prematura födslar ökar i höginkomstländer. 
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Författaren fann att kvinnans näringsmässiga status under graviditeten och att brist på 

näringsämnen kunde påverka graviditetslängden och öka risken för prematur födsel. 

Sammantaget tyder detta också på att risk för prematur födsel ökar vid allvarligare 

ätstörning och att kvinnor med anorexia nervosa är den grupp som har den största 

risken. 

Resultatet visade att depression och ångest såväl under graviditeten som postpartum är 

vanligt förekommande hos kvinnor med pågående eller tidigare ätstörning och mer 

vanligt än hos kvinnor utan ätstörning (Franko et al., 2001; Koubaa et al., 2008; 

Meltzer-Brody et al., 2011; Micali et al., 2011; Morgan et al., 2006). Detta resultat 

överensstämmer med resultat från andra studier (Abraham, Taylor & Conti, 2001; Lai et 

al., 2006; Mazzeo et al., 2006; Mitchell & Bulik, 2006; Simonoff & Tresure, 2011). 

Depression är en vanlig komplikation allmänt bland kvinnor postpartum och ses som ett 

stort hälsoproblem. Obehandlad depression hos mamman har flerfaldiga potentiella 

negativa effekter på mamma-barn anknytningen och på barnets utveckling (Fitelson et 

al. 2010). Abraham et al. (2001) fann att omfattande ångest var associerad med något av 

följande tillstånd: oro över viktuppgång före och under graviditeten, rädsla att gå upp 

mer i vikt än vad graviditeten kunde förklara, att vara distraherad av tankar på mat 

under graviditeten och att kräkas mer frekvent under de första tre till fyra månaderna av 

graviditeten. Patel et al. (2005) fann att ångesten över viktuppgång under graviditeten 

ökade med allvaret i ätstörningen. Rörtveit et al. (2009) fann att kvinnor med ätstörning 

ville vara perfekta mammor och kände ångest över att deras ätstörning negativt skulle 

påverka barnet. Detta överensstämmer med vad Mazzeo et al. (2006) kom fram till, 

nämligen att postnatal depression kunde kopplas till rädslan att göra fel, vilket är en 

form av perfektionism. Slutsatsen är att kvinnor med befintlig eller tidigare ätstörning 

har en ökad risk för depression och ångest under graviditeten och/eller postnatalt 

jämfört med kvinnor utan ätstörning. 

Meltzer-Brody et al. (2006) fann i sin studie att kvinnor med bulimia nervosa eller 

EDNOS fick fler symtom och allvarligare depression samt upplevde högre ångest än 

kvinnor med depression och ångest men utan ätstörning. Morgan et al. (2006) fann att 

kvinnor med aktiv bulimia nervosa oftare drabbades av postnatal depression än kvinnor 

med passiv bulimia nervosa. Dessa resultat är i överensstämmelse med vad Abraham et 

al. (2001) och Mazzeo et al. (2006) kom fram till och som tyder på att kvinnor med en 

form av ätstörning som innebär hetsätning och självrensning kan drabbas av svårare 

ångest och depression än kvinnor utan ätstörning och troligen även än kvinnor med 

restriktivt ätande. Mazzeo et al. (2006) fann att kvinnor med bulimia nervosa och 

hetsätningsstörning hade tre gånger så hög risk för postpartum depression som kvinnor 

utan ätstörning. 

Fitelson et al. (2010) påpekar vikten av att screena för depression under den perinatala 

perioden för att identifiera deprimerade mammor tidigare. Eftersom många kvinnor med 

ätstörning upplever depression och ångest även under graviditeten kan det vara 

motiverat att screening för depression och ångest även görs under graviditeten för att 

kunna tillhandahålla bästa möjliga stöd och vård. 

Resultatet i denna litteraturöversikt omfattade också ett motsatt resultat, det vill säga att 

det inte fanns någon association mellan ätstörning hos mamman och depression (Squires 

et al. (2014). Den studien var liten hade ett stort bortfall på grund av att många kvinnor 

”hoppade av” studien av olika skäl. En hypotes kan vara att kvinnorna som avbröt sitt 

deltagande i studien inte mådde bra och kanske drabbats av depression. Inga andra 
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studier har identifierats som funnit att det saknas association mellan ätstörning och 

depression och ångest. 

Även när det gäller risk för låg födelsevikt och SGA-barn visade resultatet i denna 

litteraturöversikt på motstridiga resultat. Eagles et al. (2012) och Pasternak et al. (2012) 

rapporterade en signifikant ökad risk för låg födelsevikt hos barn till kvinnor med 

ätstörning. Definitionen på låg födelsevikt i dessa studier var ≤ 2500 gram. Efter 

justering för mammans BMI tidigt i graviditeten försvann signifikansen för låg 

födelsevikt i studien av Eagles et al. (2012). Inga av dessa studier innefattade resultat 

avseende SGA-barn. Studier av Ekéus et al. (2006), Koubaa et al. (2005), Linna et al. 

(2014) och Sollid et al. (2004) rapporterade ökad risk att föda barn med låg födelsevikt 

för kvinnor med anorexia nervosa jämfört med kvinnor utan ätstörning. Dessa resultat 

överensstämmer med vad Bulik et al. (1999) och Conti, Abraham och Taylor (1998) 

kommit fram till. Studierna rapporterade olika viktdifferenser för barn med låg 

födelsevikt jämfört med genomsnittsvikten för barn till kvinnor i kontrollgrupperna. 

Ekéus et al. (2006) kom fram till ett genomsnitt på 43 gram lägre vikt hos barn till 

kvinnor med anorexia nervosa jämfört med barn till kvinnor i kontrollgruppen, Koubaa 

et al. (2005) 306 gram, Linna et al. (2014) 218 gram och Solid et al. (2004) 137 gram. 

Bulik et al. (1999) rapporterade en differens på 198 gram. Micali et al. (2007b) fann 

också en signifikant ökad risk för kvinnor med anorexia nervosa att föda barn med låg 

födelsevikt. Dock försvann signifikansen efter justering för mammans BMI före 

graviditeten. Micali et al. (2012) fann att endast kvinnor med anorexia nervosa som 

hade undervikt under graviditeten födde barn med låg födelsevikt. Kvinnor med 

anorexia nervosa och med normalvikt under graviditeten födde normalviktiga barn. 

Franko et al. (2001) kom fram till en medelfödelsevikt för barn till kvinnor med 

ätstörning var 3450 gram. Den studien var en liten studie utan kontrollgrupp. 

Sammanfattningsvis tyder resultat på att kvinnor med anorexia nervosa har en ökad risk 

att föda barn med låg födelsevikt. 

Koubaa et al. (2005), Linna et al. (2014) och Sollid et al. (2004) visade även på ökad 

risk för SGA-barn hos kvinnor med anorexia nervosa medan Ekéus et al. (2006), Micali 

et al. (2007b) och Micali et al. (2012) inte fann någon skillnad i risk att föda SGA-barn 

för kvinnor med anorexia nervosa jämfört med kvinnor utan ätstörning. I studierna som 

visade ökad risk för SGA-barn var barnets födelsevikt lägre än i studierna som inte fann 

någon ökad risk för SGA-barn. Koubaa et al. (2005) fann att kvinnor med anorexia 

nervosa hade lägre BMI och lägre viktökning per vecka under graviditeten än kvinnor 

med bulimia nervosa och kvinnor utan ätstörning. Conti et al. (1998) fann att unika 

predikatorer för att föda barn med låg födelsevikt och SGA var låg vikt under 

graviditeten hos mamman, rökning, låg viktökning per vecka under graviditeten och 

förhöjd nivå på ätstörningen. Slutsatsen är en hypotes om ett samband mellan låg 

födelsevikt och SGA hos barn till kvinnor med anorexia nervosa. 

Bulik et al. (2009) och Linna et al. (2014) fann att kvinnor med hetsätningsstörning 

födde större barn och med en ökad risk för LGA. Ricca et al. (2000) kom fram till att 

kvinnor med hetsätningsstörning ofta har ett högt BMI. Precis som det verkar finnas ett 

samband för kvinnor med anorexia nervosa att föda barn med låg födelsevikt och SGA 

verkar det finnas ett liknande samband för kvinnor med hetsätningsstörning att föda 

barn med hög vikt och LGA. Resultaten tyder på att kvinnans vikt kan påverka 

födelsevikten hos barnet och risken för SGA/LGA. 
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Koubaa et al. (2005) fann som enda studie i denna litteraturöversikt att kvinnor med 

ätstörning hade högre risk att föda barn med litet huvudomfång. Det ligger nära till 

hands att tro att litet huvudomfång skulle ha samband med låg födelsevikt hos barnet. 

Koubaa et al. (2005) fann dock ingen skillnad i risk att föda barn med litet 

huvudomfång för kvinnor med anorexia nervosa eller för kvinnor med bulimia nervosa. 

Detta tyder på att det inte finns ett samband mellan låg vikt och risk för litet 

huvudomfång, eftersom kvinnor med anorexia nervosa ofta föder barn med låg 

födelsevikt medan barn till kvinnor med bulimia nervosa oftast har normal födelsevikt. 

Orsakerna bakom litet huvudomfång kräver ytterligare forskning. 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att kvinnor med pågående eller tidigare 

ätstörning upplevde sig sårbara såväl under graviditeten som vid övergången till 

moderskapet (Patel et al., 2005; Rörtveit et al., 2009; Tierny et al., 2011). Detta 

stämmer överens med vad tidigare studier rapporterat (Hollifield & Hobdy, 1990; Namir 

et al., 1986). Under graviditeten var sårbarheten ofta kopplad till oron över att gå upp i 

vikt och att bli uppfattade som tjocka (Mason et al., 2012; Morgan et al., 2006; Patel et 

al., 2005; Stringer et al., 2010). Motsvarande resultat fann Abraham et al. (2001), 

Hollifield och Hobdy (1990), Lewis och le Grange (1994), Namir et al. (1986) och 

Tierny, McGlone och Furber (2013). Hollifield och Hobdy (1990) kom fram till att den 

första trimestern var en särkilt svår period för kvinnor med ätstörning eftersom deras 

graviditet inte var riktigt synlig varken för dem själva eller för andra och att den 

begynnande viktökningen då kunde tolkas som fetma. Tierny et al. (2011) fann att hos 

kvinnor med ätstörning var självkänslan även under graviditeten starkt kopplad till hur 

de såg ut, vilket de försökte kontrollera genom sin vikt. Detta motsvarar vad Lewis och 

le Grange (1994) och Tierny et al. (2013) kom fram till. Kvinnorna i dessa studier 

rapporterade stark oro över att tappa kontrollen över sin vikt under graviditeten. Några 

kvinnor skildrade behovet att kontrollera vikten som tvångsmässigt. Resultatet i denna 

litteraturöversikt visade att vägningen på mödravårdscentralen var en källa till oro för en 

del kvinnor med ätstörning (Stringer et al. (2010). Motsvarande resultat fann Holliefield 

och Hobdy (1994), som bland annat beskrev hur en kvinna före besöken på 

mödravårdscentralen och dess viktkontroll joggade till fullständig utmattning och inte 

tillät sig att äta eller dricka något förrän efter vägningen. Sammanfattningsvis kan dessa 

resultat påvisa att viktrelaterade bekymmer gör kvinnor med ätstörning oroliga och 

sårbara under graviditeten. 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt fann att kvinnor med ätstörning hade svårt att 

avhålla sig från sitt potentiellt skadliga ätbeteende under graviditeten trots att de var 

oroliga över att detta skulle kunna påverka fostret/barnet negativt (Patel et al., 2005; 

Rörtveit et al., 2009; Squires et al., 2014). Detta resultat bekräftas av andra studier 

(Holliefield & Hobdy, 1990; Lewis & le Grange, 1994; Tierny et al., 2013), som visade 

att kvinnorna fortsatte med sitt störda ätbeteende genom hela graviditeten trots att de 

upplevde en enorm skuld i att vara engagerade i åtgärder som kanske kunde skada 

hälsan hos deras ofödda barn. Dessa resultat tyder på en svår balansgång för kvinnorna 

med ätstörning mellan sina egna behov och fostrets/barnets behov vilket också Tierny et 

al. (2011) kom fram till. Denna balansgång gör kvinnorna sårbara. 

Resultatet visade att även om några kvinnor med ätstörning upplevde att det var positivt 

att bli mamma så var de medvetna om hur sårbara deras ätstörning gjorde dem (Patel et 

al., 2005; Rörtveit et al., 2009; Tierny et al., 2011; Tuval-Mashiach et al. (2013). 

Motsvarande resultat fann Holliefiled och Hobdy (1990), Lewis och le Grange (1994) 

och Tierny et al. (2013). De fann att kvinnorna var starkt oroliga för att barnet hade tagit 



 26   
 

skada av mammornas ätstörningsbeteende. Tuval-Mashiach et al. (2013) fann att flera 

kvinnor med ätstörning upplevde moderskapet som normaliserande och att det 

identifierade dem som kvinnor. Detta överensstämmer med vad Namir et al. (1986) kom 

fram till.  

Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på sårbarhet hos kvinnor med ätstörning vid 

övergång till moderskapet även om vissa kvinnor tycker att det är normaliserande att bli 

mamma. 

Flera studier i föreliggande litteraturöversikt fann att kvinnor med ätstörning kände 

obehag vid amning av barnet och att måltiderna kunde upplevas som hotfulla. Samtidigt 

kände dessa kvinnor skuld och var ängsliga att relationen till barnet skulle skadas på 

grund av mammans ätstörning och de var oroliga över att inte vara en tillräckligt bra 

mamma (Patel et al., 2005; Rörtveit et al., 2009, Squires et al., 2014; Tierny et al., 2011; 

Tuval-Mashiach et al., 2013). Dessa resultat står i samklang med vad Namir et al. 

(1986) kom fram till. Squires et al. (2014) fann att kvinnor med ätstörning hade svårt att 

känna igen barnets hunger och inte kunde skilja på barnets hunger och dess behov av 

närhet. Detta stämmer med vad Evans och le Grange (1995) kom fram till i sin studie. 

Den studien visade att kvinnor med ätstörning valde att mata sina barn efter ett schema 

medan mammor utan ätstörning valde att mata sitt barn utifrån barnets behov. Squires et 

al. (2014) konstaterade att mammor med ätstörning hade ett mer svårartat interaktivt 

mönster gentemot sina barn och var mindre känslosamma när de matade sina barn. 

Motsvarande resultat fann Evans och le Grange (1995), Lai et al. (2006) samt Mitchell-

Giegelhem, Mittelstaedt och Bulik (2002) i sina studier. Resultatet i denna 

litteraturöversikt fann att flera kvinnor med ätstörning hade svårt med hud mot hud 

kontakt med barnet (Squires et al. (2014); Tierny et al., 2011). Flera studier visar att en 

tidig hud mot hud kontakt mellan mamman och barnet främjar exklusiv amning 

(Bramson et al., 2010; Kennell & McGrath, 2005; Mahmood et al., 2011; Marin Gabriel 

et al., 2010; Srivastava et al., 2014). Sammantaget tyder detta på att mammor med 

ätstörning kan ha svårt med anknytningen till barnet och känner ett motstånd mot att 

amma och att detta gör dem oroliga över att inte vara en tillräckligt bra mamma. 

Ett annat resultat som kom fram i denna litteraturöversikt var att mammor med 

ätstörning var oroliga över att utomstående skulle döma dem som dåliga mammor, 

vilket medförde att de drog sig undan socialt umgänge (Mason et al., 2012; Patel et al., 

2005; Rörtveit et al., 2009; Tierny et al., 2011). Detta resultat överensstämmer med 

resultat som Stapleton et al. (2009) och Tierny et al. (2013) kommit fram till. Även detta 

tyder på sårbarhet hos mammor med ätstörning och deras oro över att inte vara en 

tillräckligt bra mamma. 

En studie i denna litteraturöversikt kom fram till att flertalet av kvinnorna med 

ätstörning hade ett stort behov av stöd och hjälp inför övergången till moderskapet 

eftersom de kände sig oerhört sårbara under denna period (Tuval-Mashiach et al., 2013). 

Samtidigt visade resultatet i denna litteraturöversikt att många kvinnor med ätstörning 

inte var nöjda med mödravården. De upplevde brist på empati och mödravården visade 

ingen förståelse för ätstörningens inverkan på kvinnans dagliga liv och praktiska råd 

kring kost och amning saknades (Mason et al., 2012; Stringer et al., 2010). I studien av 

Mason et al. (2012) ansåg många av kvinnorna med ätstörning att de professionella 

inom mödravården behövde mer utbildning om ätstörningar. Kanske är det så att de 

professionella inom mödravården har kunskap om att ätstörningar kan påverka 

graviditeten negativt, vilket Leddy et al. (2008) kom fram till men att det är 
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ansvarsfrågan som är oklar. Leddy et al. (2008) visade på att endast hälften av de 

obstetriker och barnmorskor som deltog i den studien ansåg att det var deras ansvar att 

undersöka om ätstörning förelåg. Ett annat problem är att många kvinnor känner skam 

och skuld över sin ätstörning och därför inte informerar mödravården om sin ätstörning 

(Mason et al., 2012; Stringer et al., 2010).  

Detta överensstämmer med studier av Holliefield och Hobdy (1990) och Tierny et al. 

(2013). Stringer et al. (2010) rapporterade att flera kvinnor rapporterat att barnmorskor 

ibland gjort tanklösa uttalanden men framhöll också att många kvinnor tyckte att de fått 

bra respons kring sin ätstörning och att barnmorskorna gett dem bra stöd. Motsvarande 

resultat kom Tierny et al. (2013) fram till. 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen, 2006) nämns 

bland annat att barnmorskan ska kunna identifiera kvinnor med speciella behov av vård 

och stöd. Franko och Spurell (2000) påpekade vikten av att barnmorskor och 

gynekologer är medvetna om vilka varningssignaler och vilken bedömningsteknik de 

ska använda för att identifiera kvinnor som inte självmant berättar om sin ätstörning. 

Cantrell et al. (2009) framhöll att så snart en ätstörning diagnosticerats eller avslöjats 

ska barnmorskan erbjuda kvinnan ett medkännande och icke dömande stöd. Meleis et al. 

(2000) underströk att det oftast är sjuksköterskan som förbereder patienten på 

förändringar och underlättar processen att lära nya saker, exempelvis vid transition till 

att bli gravid eller att bli mamma. Faktorer som kan hindra eller försvåra denna process 

kan vara otillräckliga resurser, inadekvat stöd, oönskade eller negativa råd, otillräcklig 

eller motsägande information, att möta negativa signaler från andra. Enligt Schumacher 

och Meleis (1994) är meningsfullhet, erfarenhet, kunskapsnivå och förmåga, miljö, samt 

känslomässigt och fysiskt välmående tillstånd som kan underlätta övergången till 

graviditet och moderskap. Slutsatsen är att barnmorskan ska ha förmågan att identifiera 

och stödja kvinnor med ätstörning, så att de får adekvat vård och stöd för att på så sätt 

hindra eller lindra negativa effekter av ätstörningen för mamman och/eller 

fostret/barnet. 

Syftet med föreliggande studie anses vara besvarat. 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar på att kvinnor med pågående eller tidigare ätstörning har 

högre risk för negativa utfall under graviditeten och perinatalt samt försämrade 

förutsättningar vid övergången till moderskapet. Flera studier visade på motstridiga 

resultat.  

Förslag till vidare forskning 

Ytterligare forskning krävs för att klarlägga orsakerna till de motstridiga resultaten för 

kvinnor med ätstörning och för deras barn vad avser prematur födsel, missfall, kejsarsnitt 

och instrumentell förlossning, inducerad förlossning, födelsevikt, SGA- barn, intrauterin 

tillväxthämning och Apgar-poäng. Dessutom föreslås mer forskning kring vad som orsakar 

att kvinnor med ätstörning har högre risk att föda barn med mindre huvudomfång. 

Klinisk tillämpbarhet  

Eftersom såväl pågående som tidigare ätstörningar kan ha negativa effekter för mamman 

och fostret/barnet är det av vikt att tidigt i graviditeten identifiera kvinnor med ätstörning 
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för att kunna hindra eller lindra negativa utfall. Många kvinnor med ätstörning är 

hemlighetsfulla med sin ätstörning, vilket försvårar identifieringen av dem. Ett enkelt 

screeningverktyg för ätstörning skulle möjligen underlätta upptäckten av ätstörning. Om en 

ätstörning identifieras bör barnmorskan se till att kvinnan får adekvat stöd såväl under 

graviditeten som postnatalt, vilket kan innefatta att ett team bestående av barnmorska, 

psykiatriker, dietist och barnsköterska, skapas för att hjälpa och stödja kvinnan på bästa 

sätt. I detta arbete är ett icke dömande bemötande betydelsefullt. Under den perinatala 

perioden är det av vikt att upptäcka förekomst av ångest och depression hos kvinnan 

genom adekvata kontroller och screening för att vid behov kunna ge effektiv behandling. 
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Bilaga I 

Diagnostiska kriterier för anorexia nervosa enligt MINI-D 5 (APA, 2014) (sid 147-

148):                

”Anorexia nervosa 307.1 

A. Otillräckligt energiintag i förhållande till behoven vilket medför en signifikant låg 

kroppsvikt med beaktande av ålder, kön, tillväxtkurva och kroppslig hälsa. Med 

signifikant låg kroppsvikt avses en vikt som understiger lägsta normalnivå, eller, 

för barn och ungdomar, understiger den lägsta normalt förväntade kroppsvikten. 

B. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, eller ett ihållande beteende som 

motverkar viktökning, trots att personen är klart underviktig. 

C. Störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form, självkänslan överdrivet 

påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar ihärdigt allvaret i den låga 

kroppsvikten. 

Specificera form: 

Med självsvält: Under de senaste 3 månaderna har personen inte haft några upprepade 

episoder med hetsätning eller självrensning (d v s självframkallade kräkningar eller 

missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang). Den här specifikationen avser en 

klinisk bild som utmärks av att viktminskning främst åstadkoms genom diet, fasta och/eller 

överdriven motion. 

Med hetsätning/självrensning: Under de senaste 3 månaderna har personen haft 

upprepade episoder med hetsätning eller självrensning (d v s självframkallade kräkningar 

eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang). 

Specificera om: 

I partiell remission: Samtliga kriterier för anorexia nervosa har tidigare varit uppfyllda. 

Under en sammanhängande tidsperiod har kriterium A (låg kroppsvikt) inte längre varit 

uppfyllt. Däremot är antingen kriterium B (intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli 

tjock, eller ett beteende som förhindrar viktökning) eller kriterium C (störd 

kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form) fortfarande uppfyllt. 

I fullständig remission: Samtliga kriterier för anorexia nervosa har tidigare varit 

uppfyllda. Under en sammanhängande tidsperiod har inga kriterier längre varit uppfyllda. 

Specificera aktuell svårighetsgrad: 

Svårighetsgraden utgår inledningsvis, för vuxna, från BMI percentilen. Intervallen nedan 

härrör från WHO:s kategorier för undervikt hos vuxna; för barn och ungdomar ska 

motsvarande BMI percentiler användas. Svårighetsgraderingen kan, om det finns skäl till 

det, ökas för att återspegla förekomst av allvarliga kliniska symtom, graden av 

funktionsnedsättning samt behovet av medicinsk tillsyn. 

Lindrig: BMI ≥ 17 kg/m² 

Medelsvår: BMI 16-16.99 kg/m² 

Svår: BMI 15-15.99 kg/m² 

Mycket svår: BMI < 15 kg/m² ” 

 



    
 

      Bilaga II 

Diagnostiska kriterier för bulimia nervosa enligt MINI-D 5 (APA, 2014) (sid. 148-

149): 

”Bulimia nervosa 307.51 

A. Upprepade episoder av hetsätning. En sådan period kännetecknas av både kriterium 

(1) och (2): 

1.  Personen äter under en avgränsad tid (t.ex. inom 2 timmar) en väsentligt större 

mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och 

omständigheter. 

2. Personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden (t.ex. en 

känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket man 

äter). 

B. Upprepade olämpliga kompensatoriska beteenden för att inte gå upp i vikt, t.ex. 

självframkallade kräkningar; missbruk av laxermedel, diuretika eller andra 

läkemedel; fasta; eller överdriven motion. 

C. Både hetsätningen och de olämpliga kompensatoriska beteendena förekommer i 

genomsnitt minst en gång i veckan under 3 månader. 

D. Självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. 

E. Symtomen förekommer inte enbart under episoder av anorexia nervosa. 

Specificera om: 

I partiell remission: Samtliga kriterier för bulimia nervosa har tidigare varit uppfyllda. 

Några, dock inte alla, kriterier har under en sammanhängande tidsperiod fortfarande varit 

uppfyllda. 

I fullständig remission: Samtliga kriterier för bulimia nervosa har tidigare varit uppfyllda. 

Under en sammanhängande tidsperiod har inga kriterier längre varit uppfyllda. 

Specificera aktuell svårighetsgrad: 

Svårighetsgraderingen utgår inledningsvis från frekvensen av olämpliga kompensatoriska 

beteenden. Svårighetsgraderingen kan, om det finns skäl till det, ökas för att återspegla 

förekomsten av andra symtom samt graden av funktionsnedsättning. 

Lindrig: I genomsnitt 1-3 episoder med olämpliga kompensatoriska beteenden per vecka. 

Medelsvår: I genomsnitt 4-7 episoder med olämpliga kompensatoriska beteenden per 

vecka. 

Svår: I genomsnitt 8-13 episoder med olämpliga kompensatoriska beteenden per vecka. 

Mycket svår: I genomsnitt 14 eller fler episoder med olämpliga kompensatoriska 

beteenden per vecka.” 

  



    
 

                Bilaga III 

Diagnostiska kriterier för hetsätningsstörning enligt MINI-D 5 (APA, 2014) (sid. 149-

150): 

”Hetsätningsstörning 307.51 

A. Upprepade episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av både 

kriterium (1) och (2): 

1. Personen äter under en avgränsad tid (t ex inom 2 timmar) en väsentligt 

större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid 

och omständigheter. 

2. Personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden (t ex 

en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket 

man äter). 

B. Under hetsätningsepisoderna förekommer minst tre av följande: 

1. Äter mycket fortare än normalt. 

2. Äter så mycket att det uppstår en obehaglig mättnadskänsla. 

3. Äter stora mängder mat utan att känna sig fysiskt hungrig. 

4. Äter i ensamhet på grund av skamkänslor för att äta så mycket. 

5. Äcklas över sig själv, känner sig deprimerad eller har starka skuldkänslor 

efteråt. 

C. Hetsätningen medför påtagligt lidande. 

D. Hetsätningen förekommer i genomsnitt minst en gång i veckan under 3 

månader. 

E. Hetsätningen är inte förknippad med upprepade olämpliga kompensatoriska 

beteenden som vid bulimia nervosa och förekommer inte enbart i anslutning till 

bulimia nervosa eller anorexia nervosa. 

Specificera om: 

I partiell remission: Samtliga kriterier för hetsätningsstörning har tidigare varit 

uppfyllda. Under en sammanhängande tidsperiod har emellertid hetsätningsperioder 

förekommit i genomsnitt mer sällan än en gång i veckan. 

I fullständig remission: Samtliga kriterier för hetsätningsstörning har tidigare varit 

uppfyllda. Under en sammanhängande tidsperiod har inga kriterier längre varit 

uppfyllda. 

Specificera aktuell svårighetsgrad: 

Svårighetsgraderingen utgår inledningsvis från frekvensen av hetsätningsepisoder. 

Svårighetsgraderingen kan, om det finns skäl till det, ökas för att återspegla 

förekomsten av andra symtom samt graden av funktionsnedsättning. 

Lindrig: 1-3 hetsätningsepisoder per vecka. 

Medelsvår: 4-7 hetsätningsepisoder per vecka. 

Svår: 8-13 hetsätningsperioder per vecka. 

Mycket svår: 14 eller fler hetsätningsepisoder per vecka.” 

          



    
 

Bilaga IV 

Diagnostiska kriterier för Andra ätstörningar eller födorelaterade syndrom enligt 

MINI-D 5 (APA, 2014) (sid. 150-151): 

”Andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom 307.59 

Den här kategorin används när den kliniska bilden präglas av symtom på ätstörning och 

födorelaterade syndrom som orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad 

funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden, men där kriterierna 

inte är helt uppfyllda för någon av de specificerade diagnoserna inom gruppen 

ätstörningar och födorelaterade syndrom. 

Kategorin andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom kan användas 

vid tillfällen då klinikern väljer att beskriva de specifika skälen till att den kliniska 

bilden inte motsvarar kriterierna för någon specifik diagnos inom gruppen ätstörningar 

och födorelaterade syndrom. Då anges ”annan specificerad ätstörning eller födorelaterat 

syndrom” åtfölj av det specifika skälet (t ex ”bulimia nervosa med låg frekvens”). 

Här följer exempel på när den här kategorin kan användas: 

1. Atypisk anorexia nervosa: Samtliga kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda 

med undantag för att personens kroppsvikt ligger inom eller över 

normalintervallet trots signifikant viktnedgång. 

2. Bulimia nervosa (med låg frekvens och/eller begränsad varaktighet): 

Samtliga kriterier för bulimia nervosa är uppfyllda med undantag för att 

hetsätandet och de olämpliga kompensatoriska beteendena i genomsnitt inträffar 

mer sällan än en gång per vecka och/eller under kortare tidsperiod än 3 

månader. 

3. Hetsätningsstörning (med låg frekvens och/eller begränsad varaktighet): 

Samtliga kriterier för hetsätningsstörning är uppfyllda med undantag för att 

hetsätandet i genomsnitt inträffar mer sällan än en gång per vecka och/eller 

under kortare tidsperiod än 3 månader. 

4. Självrensning: Självrensning vid upprepade tillfällen i syfte att påverka 

kroppsvikt eller form (t ex självframkallade kräkningar; missbruk av 

laxermedel, diuretika eller andra läkemedel) men utan episoder av hetsätning. 

5. Nattligt ätande: Upprepade episoder av nattligt ätande, vilket visar sig i form 

av att personen äter efter att ha vaknat upp under natten eller i form av måttlöst 

ätande efter kvällsmålet. Det nattliga ätandet förklaras inte bättre med yttre 

påverkan såsom förändringar i sömn- och vakenhetscykeln eller med lokala 

sociala normer. Det nattliga ätandet orsakar signifikant lidande och/eller 

funktionsnedsättning. Störningen i ätmönstret förklaras inte bättre med 

hetsätningsstörning eller någon annan form av psykisk ohälsa, inkluderat 

substansbruk, och kan inte tillskrivas något annat medicinskt tillstånd eller 

effekter av något läkemedel.” 



 
 

Bilaga V 
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/deltagare 

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 väl genomförd 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. Avsikten 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. 

 



 
 

Resultatmatris        Bilaga VI 

        

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Bansil, PJ., 

Kuklina, EV., 

Whiteman, MK., 

Kourtis, AP., 

Posner, SF., 

Johnson, CH., & 

Jamieson, DJ. 

2008 

USA 

Eating Disorders among 

Delivery Hospitalizations: 

Prevalence and Outcomes 

Beskriva trender i 

prevalensen av ätstörning 

bland förlossningar på 

sjukhus i USA 1994-2004 

och jämföra obstetriska 

utfall för kvinnor med och 

utan ätstörning. 

En icke-experimentell 

kontrollerad registerstudie. 

Utskrivningsdata från 

Nationwide Inpatient Sample 

(NIS) i USA. Diagnosticering 

via ICD-9-CM. Analysen 

omfattade alla kvinnor 

mellan 15-44 år som fött på 

sjukhus med undantag för 

aborter och molar 

graviditeter.  

n= 

43058350 

(alla 

födslar) 

 

n=1668 

(kvinnor 

med 

ätstörning) 

Prevalensen för ätstörningarna anorexia 

nervosa, bulimia nervosa eller både och 

bland förlossningar på sjukhus under 

1994-2004 hamnade på 1668, det vill 

säga en andel på 0.39 per 10000 födslar. 

Obstetriska utfall: Kvinnor med 

ätstörning hade signifikant fler fall av 

lägre fostertillväxt, prematur födsel, 

anemi, urigenitala infektioner och 

inducerade förlossningar än kvinnor utan 

ätstörning. 

I 

R 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Bulik, C., von 

Holle, A., Siega-

Riz, AM., 

Torgersen, L., 

Kveim, L., Lie, 

K., Hamer, 

RM.,…Reichbor

n-Kjennerud, T. 

2009 

Norge 

Birth Outcomes in Women with 

Eating Disorders in the 

Norwegian Mother and Child 

Cohort Study (MoBa) 

Utforska påverkan av 

ätstörningar på födelseutfall 

hos den Norska Mamma och 

Barn kohorten (MoBa). 

En icke-experimentell 

kontrollerad registerstudie. 

Studien baseras på två 

enkäter i MoBa. MoBa 

kohorten länkades till 

Medical Birth Registry of 

Norway för att nå 

graviditetsutfall.  

n=35929 

 

varav 

n=35 

(anorexia 

nervosa) 

 

n= 304 

(bulimia 

nervosa) 

 

n=1812 

(hetsät-

ningsstör-

ning) 

 

n=36 

(EDNOS) 

 

n= 33742 

(utan 

ätstörning) 

 

BMI före graviditet var signifikant lägre 

hos mammor med anorexia nervosa och 

högre hos mammor med bulimia nervosa 

jämfört med kontrollgruppen. Mammor 

med anorexia nervosa, bulimia nervosa 

eller hetsätningsstörning hade större 

viktökning under graviditeten än 

kontrollgruppen. Fler mammor med 

ätstörning rapporterade rökning under 

graviditeten än kontrollgruppen. Kvinnor 

med hetsätningsstöning fick barn med 

högre födelsevikt, hade lägre risk för 

SGA men en högre risk för LGA samt en 

högre risk för kejsarsnitt 

I 

R 

 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Eagles, JM., Lee, 

AJ., Raja, EW., 

Amalraj, E., 

Miollar, HR., & 

Bhattacharya, S. 

2012 

Skottland 

Pregnancy outcomes of women 

with and without a history of 

anorexia nervosa 

Undersöka födelseutfall och 

graviditetskomplikationer 

hos kvinnor med en historia 

med anorexia nervosa. 

 

En icke experimentell 

kontrollerad registerstudie. 

Alla kvinnor som sökt 

psykiatrisk vård i Nordöstra 

Skottland under perioden 

1965-2000 och som 

diagnosticerats för anorexia 

nervosa valdes initialt ut för 

denna studie. 

Ätstörningsgruppen 

matchades mot Aberdeen 

Maternity and Neonatal 

Databank. 

n=134 

(anorexia 

nervosa) 

 

n=670 

(utan 

ätstörning) 

Mammor med anorexia nervosa födde 

barn med lägre födelsevikt (≤2500 g) än 

mammorna i kontrollgruppen men denna 

skillnad kvarstod inte efter justering för 

mammans BMI tidigt i graviditeten. 

Mammor med anorexia nervosa hade 

högre risk för antepartum blödning. 

Kvinnor med anorexia nervosa löpte 

samma risk för missfall, medicinsk abort 

och utomkvedshavandeskap som 

kontrollgruppen. Barn till mammor med 

anorexia nervosa befanns ha standardized 

birth weight (SBW) under medianen och 

hade lägre medel SBW än barn till 

mammor i kontrollgruppen. 

I 

R 

 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Ekéus, C., 

Lindberg, L., 

Lindblad, F., & 

Hjelm, A. 

2006 

Sverige 

Birth outcomes and pregnancy 

complications in women with a 

history of anorexia nervosa 

Undersöka födelseutfall och 

graviditetskomplikationer 

hos kvinnor med en historia 

med anorexia nervosa. 

En icke-experimentell 

kontrollerad registerstudie. 

Graviditets- och födelseutfall 

för alla förstfödande kvinnor 

under perioden 1983-2002 

söktes ur Svenska 

medicinska födelseregistret. 

Dessa matchades mot 

Nationella patientutskriv-

ningsregistret för att söka ut 

kvinnor med diagnos 

anorexia nervosa enligt ICD-

9 och uppgifter om deras 

graviditets- och födelseutfall. 

n=1000 

(anorexia 

nervosa) 

 

n=827582 

(utan 

ätstörning) 

Den enda skillnaden som upptäcktes 

mellan barn till mammor med anorexia 

nervosa jämfört med kontrollgruppens 

barn var att barn till mammor med 

anorexia nervosa hade en signifikant 

lägre medelfödelsevikt, 3387 gram. 

Medelfödelsevikten för barn till mammor 

i kontrollgruppen var 3431 gram. Inga 

skillnader avseende SGA mellan 

grupperna. Kvinnor med anorexia 

nervosa löpte mindre risk för kejsarsnitt 

och förlossning med sugklocka än 

kontrollgruppen. Ingen skillnad i 

användningen av bedövningsmedel. 

Födslarna till 99 kvinnor som hade minst 

6 månaders sjukhusvistelse för anorexia 

nervosa analyserades separat för att 

undersöka om svårighetsgraden av 

anorexia nervosa hade någon inverkan. 

Medelfödelsevikten i denna grupp var 

3406 gram. Inga skillnader vad gäller 

SGA, Apgar-poäng eller instrumentell 

förlossning jämfört med födslar till 

övriga kvinnor med anorexia nervosa. 

I 

R 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Franko, DL., 

Blais, MA., 

Becker, AE., 

Delinsky, SS., 

Greenwood, 

DN., Flores, 

AT.,….Herzog, 

DB. 

2001 

USA 

Pregnancy Complications and 

Neonatal Outcomes in Women 

with Eating Disorders 

Belysa graviditetskomp-

likationer och neonatala 

utfall för 49 levandefödda 

barn till kvinnor med 

ätstörning. 

En icke-experimentell 

prospektiv studie. Deltagarna 

rekryterades bland kvinnor 

som deltog i en longitudinell 

studie av anorexia nervosa 

och bulimia nervosa. 

Kvinnorna diagnosticerades 

enligt DSM-IV. Endast 

engelsktalande kvinnor, 

minst tolv år gamla och som 

bodde inom 200 miles från 

forskningsplatsen och som 

fött ett levande barn valdes 

ut.  

n=49 

(14) 

 

Flertalet av kvinnorna med ätstörning 

hade normala graviditeter som 

resulterade i friska barn. Medellängd på 

graviditeten var 38,7 veckor. 

Medelfödelsevikten var 3,45 kg. Medel 

Apgar poäng en minut efter födseln var 

8,2 och efter fem minuter 9,0. Apgar 

poängen vid 5 minuter var signifikant 

högre för barn till kvinnor med anorexia 

nervosa än kvinnor med bulimia nervosa. 

Kvinnorna med bulimia nervosa var 

signifikant äldre än kvinnorna med 

anorexia nervosa vid befruktningen.Tolv 

av de 49 förlossningarna skedde med 

kejsarsnitt. Kvinnor med en pågående 

ätstörning hade signifikant fler födslar 

med kejsarsnitt än kvinnor utan 

ätstörningssymtom under graviditeten. 

Tre barn hade födelsedefekt, ett barn med 

hjärtfel, ett barn med ögonfel och ett barn 

med en testikel som inte fallit ned. 

Sjutton av de 49 kvinnorna upplevde 

postpartum depression. Alla dessa 

kvinnor hade en livstids historia med 

någon form av depression. Kvinnor som 

haft depressiva drag sex månader före 

graviditeten associerades inte med 

postnatal depression 

II 

P 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Koubaa, S., 

Hällström, T., 

Lindholm, C., & 

Hirschberg, AL. 

2005 

Sverige 

Pregnancy and Neonatal 

Outcomes in Women With 

Eating Disorders 

Undersöka graviditets- och 

neonatal utfall hos kvinnor 

med tidigare eller nuvarande 

ätstörning och jämföra med 

en kontrollgrupp. 

En icke-experimentell, 

prospektiv, kontrollerad 

studie. Deltagarna i studien 

bestod av kvinnor som inte 

fött barn och nu var gravida 

från vecka 13 och som 

rekryterats från 13 

mödravårdscentraler i 

nordvästra Stockholm. Som 

en del av rutinkontrollen på 

mödravårdscentralen inter-

vjuade tränade barnmorskor 

om tidigare eller pågående 

ätstörning. Detta fortgick tills 

50 patienter med en 

ätstörningshistorik hade 

rekryterats. Under samma 

period rekryterades personer 

till kontrollgruppen. 

Diagnosticering med DSM-

IV. Data från medicinska 

journaler togs fram avseende 

förlossningskomplikationer.  

n=24  

(anorexia 

nervosa) 

 

n= 20 

(bulimia 

nervosa) 

 

n=5 

(EDNOS) 

 

n=68 

(kontroll) 

Kvinnorna hade haft ätstörning i snitt 

under 9 år men alla hävdade att de var 

symtomfria vid studiens start. Elva kvin- 

nor fick återfall i ätstörning under gra- 

viditeten. BMI var signifikant lägre hos 

kvinnorna med tidigare anorexia nervosa 

än för dem med tidigare bulimia nervosa 

och kontrollgruppen. Medellängden på 

graviditeten lika för grupperna. Anorexia 

nervosa gruppen hade signifikant lägre 

viktökning än kontrollgruppen. Anemi 

som utvärderades i vecka 25 hade ökat 

signifikant mer hos kvinnorna med ano- 

rexia nervosa och bulimia nervosa än hos 

kontrollgruppen. Behandling och vård för 

hyperemesis var signifikant vanligare hos 

kvinnorna med ätstörning än hos kont- 

rollgruppen. Diagnoserna för graviditets-

hypertension, preeclampsia samt intra- 

uterin tillväxthämning visade en icke 

signifikant ökning hos kvinnorna med 

ätstörning jämfört med kontrollgruppen. . 

Inga skillnader mellan grupperna vad 

gäller epidural anesthesia, inducerad 

förlossning, sugklocka, användning av 

tång, sätesbjudning, prematur födsel, 

kejsarsnitt eller postpartum blödning. 

Medelfödelsevikten var signifikant lägre 

i ätstörnings-gruppen än i kontrollgrup- 

pen och barnen till ätstörningsgruppen 

hade också signifikant mindre huvudom- 

fång än barnen i kontrollgruppen. Inga 

skillnader i Apgar poäng efter fem 

minuter. Förekomst av SGA och micro-

cephaly signifikant högre hos barn till 

ätstörningsgruppen. Åtta kvinnor födde 

barn med SGA eller micrcephaly eller 

både och.  

I 

CCT 



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Koubaa, S., 

Hällström, T., & 

Hirschberg, AL. 

2008 

Sverige 

Early Maternal Adjustment in 

Women with Eating Disorders 

Studera tidig anpassning till 

moderskapet hos mammor 

med ätstörning före 

graviditeten. 

En icke-experimentell, 

prospektiv, kontrollerad 

studie. Kvinnorna som haft 

en historia med ätstörning 

och som var icke-rökande 

och inte tidigare fött barn 

rekryterades från mödra- 

centraler i Nordvästra Stock- 

holm tidigt i graviditeten. 

Diagnosticering av tidigare 

ätstörning via DSM-IV. 

Kvinnor med tidigare 

EDNOS exkluderades då de 

endast var 5 st. Vid starten av 

studien hade ingen av kvin- 

norna pågående ätstörning. 

Kontrollgruppen med icke-

rökande gravida kvinnor utan 

ätstörningshistorik rekrytera-

des från samma mödravårds-

centraler under samma 

period. Tre månader efter 

förlossningen fick kvinnorna 

fylla i en enkät, Maternal 

Adjustment and Maternal 

Aittude (MAMA). 

n=44 

(5) 

 

varav 

 

n=9 

(anorexia 

nervosa 

restriktiv 

typ) 

 

n=15 

(anorexia 

nervosa 

hetsätnings 

typ) 

 

n=20 

(bulimia 

nervosa) 

 

n=67 

(kontroll) 

MAMA-skalan : 1till 4, där 1 är bäst. 

Poängsumman i MAMA för kvinnorna 

med ätstörning var signifikant högre än 

för kontrollgruppen. Ingen skillnad 

mellan de olika ätstörningsgrupperna och 

inte heller någon skillnad mellan kvinnor 

som fått återfall och de som inte fått det. 

Det fanns inte heller någon skillnad 

mellan kvinnor med lång friskhetstid från 

ätstörningen (> 5 år) jämtfört med dem 

med kortare friskhetstid (0-5 år). I de tre 

ätstörningsgrupperna hade 92 procent 

högre poäng för övergång till 

moderskapet (3 eller 4 poäng på en 

fyrgradig skala på en eller fler av tolv 

frågor) jämfört med 13 procent för 

kontrollgruppen. Två frågor av de tolv 

handlade om matning av barnet. 

Tjugofem procent av kvinnorna med 

ätstörning hade höga poäng på frågan om 

de njutit av att ta hand om sitt barns 

behov och 50 procent av de med 

ätstörning hade höga poäng på frågan om 

de tyckt om att mata sitt barn. Femtio 

procent av kvinnorna med ätstörning, 

varav 4 kvinnor fått återfall av ätstörning 

under graviditeten, angav att de varit i 

kontakt med hälsovården efter 

förlossningen på grund av depression 

eller annat psykiskt problem jämfört med 

10 procent i kontrollgruppen. Kvinnor 

med ätstörning som hade haft kontakt 

med hälsovården hade signifikant högre 

poäng i MAMA. Samma tendens syntes 

för kontrollgruppen. 

I 

CCT 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Linna, MS., 

Raevouri, A., 

Haukka, J., 

Suvisaari, JM., 

Suokas, JT., & 

Gissler, M. 

2014 

Finland 

Pregnancy, obstetric, and 

perinatal health outcomes in 

eating disorders 

Bedöma graviditet, 

obstetriska och perinatala 

hälsoutfall och 

komplikationer hos kvinnor 

med långvarig ätstörning. 

En icke-experimentell, 

kontrollerad registerstudie. 

Kvinnor som hade behand-

lats för ätstörning på Helsinki 

Unerversity Central Hospital 

1995-2010 identifierades. 

Matchande kvinnor valdes 

randomiserat från Central 

Population Register. Fokus 

på graviditeter som ledde till 

födsel. Diagnosticering med 

ICD-10 och DSM-IV.  

n=182 

(anorexia 

nervosa 

som födde 

302 barn) 

 

n=436 

(bulimia 

nervosa 

som födde 

724 barn) 

  

n=39 

(hetsät-

ningsstör-

ning som 

födde 52 

barn) 

 

n=3642 

(kontrol-

ler som 

födde 

6319 barn) 

 

Kvinnor med bulimia nervosa respektive 

hetsätningsstörning hade högre antal 

besök hos mödravården än 

kontrollgruppen och kvinnor med 

anorexia nervosa. Ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna gällande 

inducerad förlossning eller kejsarsnitt. 

Första förlossningssteget var kortast för 

kvinnor med anorexia nervosa och längst 

för kvinnor med hetsätningsstörning 

jämfört med kontrollgruppen. Andra 

förlossningssteget var förlängt för 

kvinnor med hetsätningsstörning jämfört 

med kontrollgruppen. Inga andra 

signifikanta skillnader mellan grupperna 

vad gäller andra obstetriska utfall. 

Kvinnor med anorexia nervosa och 

bulimia nervosa födde barn med lägre 

födelsevikt och kvinnor med hetsät-

ningsstörning födde barn med högre 

födelsevikt än kontrollgruppen. Ökad 

risk för SGA-barn till kvinnor med 

anorexia nervosa och ökad risk för LGA- 

barn till kvinnor med hetsätningsstör-

ning. Graviditetslängden var kortast hos 

kvinnor med anorexia nervosa och längst 

för kvinnor med hetsätningsstörning. 

Kvinnor med anorexia nervosa hade ökad 

risk för prematur födelse. Återupplivning 

och mycket låga Apgar poäng en minut 

efter födseln var vanligare hos barn till 

kvinnor med bulimia nervosa jämfört 

med kontrollgruppen. Barn till kvinnor 

med anorexia nervosa hade en fyrfaldig 

risk för perinatal död. Dessa barn var för 

tidigt födda, två av tre föddes före vecka 

28. 

I 

R 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Mason, Z., 

Cooper, M., & 

Turner, H. 

2012 

Storbritannien 

The experience of pregnancy in 

women with a history of 

anorexia nervosa: An 

Interpretive Phenomenological 

Analysis 

Förklara erfarenheten av 

graviditet hos kvinnor som 

har en historia med anorexia 

nervosa i relation till 

påverkan av anorexia 

nervosa på graviditeten och 

graviditeten på anorexia 

nervosa. 

En kvalitativ studie. 

Deltagare söktes via 

regionala och nationella 

ätstörnings webbsajter och 

genom allmän annonsering. 

För diagnosticering användes 

DSM-IV. Forskaren 

intervjuade deltagarna i deras 

hem under 60-90 minuter 

med semi-strukturerade 

intervjuer. Studien avsåg 

kvinnornas första barn.  

n=6 

(anorexia 

nervosa) 

Anorexia nervosa fanns närvarande under 

hela graviditeten. Små förändringar i 

ätbeteendet men inga avseende det 

kognitiva beteendet. Bestämda att återgå 

till anorektiska beteendet före gravidite- 

ten efter förlossningen. Små förbättringar 

krävde stora ansträngningar. Viktigt att 

prioritera barnet. Oro över att bli dömda 

av utomstående ifall barnet skadades. 

Stor skillnad i att vara gravid och att vara 

fet. De själva hade inget värde medan 

deras barn var värdefulla och skulle 

skyddas. Ingen kontroll över ätande, vikt 

och kroppsform. Saknade professionellt 

och informellt stöd. Emotionella behov 

tillmötesgicks inte av vården. Skammen 

och skulden över att ha anorexia nervosa 

medförde att de inte bad om hjälp. Mer 

stöd behövdes för emotionella och 

psykiska behov samt praktiska råd 

gällande kost och amning. Kvinnorna såg 

ett behov av att de professionella 

behövde mer utbildning om ätstörningar. 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Meltzer-Brody, 

S., Zerwas, S., 

Leserman, J., 

Holle, AV., 

Regis, T., & 

Bulik, C. 

2011 

USA 

Eating Disorders and Trauma 

History in Women with Perinatal 

Depression 

Undersöka prevalensen för 

komorbid ätstörning och 

traumahistoria hos kvinnor 

med perinatal depression. 

En icke experimentell, 

prospektiv, kontrollerad 

studie. Kvinnor med 

depression under graviditeten 

rekryterades från Women’s 

Mood Disorders Clinic at the 

University of Nort Carolina 

under perioden 2006-2009. 

Kvinnor med missfall, i 

klimakteriet, med infertilitet 

och några med andra skäl 

exkluderades från studien. 

Likaså exkluderades kvinnor 

för vilka information 

saknades om ätstörningsdiag-

nos. 

 

n= 158 

(109) 

 

varav  

 

n=16 

(anorexia 

nervosa) 

 

n=16 

(bulimia 

nervosa) 

 

n=11 

(hetsät-

nings-

störning) 

 

n=16 

(EDNOS) 

 

n=99 

(kontroll 

med 

depression 

utan 

ätstörning) 

Medelvärdet på depressionen hos hela 

undersökningsgruppen enligt Edinburgh 

Postnatal Depression Scale indikerade 

allvarlig depression. Likaså indikerade 

medelvärdet på depressionen för hela 

undersökningsgruppen enligt Patient 

Health Questionnaire allvarlig 

depression. Kvinnor med bulimia 

nervosa rapporterade fler symtom på 

depression än kontrollgruppen med 

kvinnor med perinatal depression men 

utan ätstörning. Kvinnor med bulimia 

nervosa och kvinnor med EDNOS 

rapporterade mer allvarlig depression än 

kvinnorna i kontrollgruppen. Denna 

statistiskt signifikanta skillnad 

observerades inte hos kvinnor med 

anorexia nervosa eller hetsätnings-

störning. Kvinnor med EDNOS 

rapporterade signifikant svårare tillstånd 

av ångest jämfört med kontrollgruppen 

utan ätstörning. Kvinnors med EDNOS 

mätvärden avseende pågående ångest 

visade höga värden jämfört med normalt 

populationsvärde. Kvinnor med bulimia 

nervosa visade tendens till höga värden 

jämfört med normalt populationsvärde. 

I 

CCT 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Micali, N, 

Simonoff, E., & 

Tresure, J. 

2007 

Storbrittanien 

Risk of major adverse perinatal 

outcomes in women with eating 

disorders 

Avgöra huruvida kvinnor 

med en historrik med 

ätstörning har större risk för 

negativa perinatala utfall. 

En icke-experimentell, 

prospektiv, kontrollerad 

studie. The Avon 

Longitudinal Study of 

Parents and Children är en 

prospektiv studie av gravida 

kvinnor. Alla gravida kvinnor 

i och runt Avon som 

förväntades föda mellan april 

1991 – december 1992 rekry-

terades i nionde graviditets-

veckan. De som inte besvarat 

enkäten vid 12 veckors 

graviditet exkluderades. En-

dast ettbarnsfödslar 

inkluderades. Uppgifter om 

pågående eller tidigare 

ätstörning införskaffades i 

12:e graviditetsveckan. 

n=12254 

(2409) 

 

varav 

 

n=171 

(anorexia 

nervosa) 

 

n=199 

(bulimia 

nervosa) 

 

n=82 

(både 

anorexia 

och 

bulimia 

nervosa) 

 

n=1166 

(annan 

psykisk 

störning) 

 

n=10636 

(kontroll) 

Kvinnor med en historia med anorexia 

nervosa eller både anorexia nervosa och 

bulimia nervosa och andra psykiska 

störningar var signifikant mer benägna att 

ha rökt under första trimestern av 

graviditeten. Kvinnorna i ätstörnings-

grupperna var signifikant mer benägna att 

ha använt laxermedel och självförvållad 

kräkning. Kvinnor med en historia med 

anorexia nervosa eller både anorexia 

nervosa och bulimia nervosa hade 

signifikant lägre BMI än de två andra 

grupperna. Inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna vad gäller fosterdöd. 

Medelfödelsevikten korrigerades för kön 

och längd. Medelfödelsevikten för barn 

till kvinnor med en historia med anorexia 

nervosa var 3340 g, barn till kvinnor med 

bulimia nervosa var 3439 g, barn till 

kvinnor med både anorexia och bulimia 

nervosa 3422 g och barn till kontroll-

gruppen 3425. När hänsyn tagits till 

kvinnans BMI före graviditeten försvann 

effekterna av anorexia nervosa på 

födelsevikten. Inga skillnader mellan 

grupperna avseende prematur födsel 

utom att gruppen med annan psykisk 

störning hade en något högre grad av 

prematura födslar. Tidigare missfall 

analyserades. Endast gruppen med 

bulimia nervosa och gruppen med annan 

psykisk störning hade signifikant fler fall 

av tidigare missfall än kontrollgruppen. 

En viss trend även för kvinnor med 

anorexia nervosa. För dessa grupper var 

sannolikheten för att ha haft två eller 

flera missfall signifikant högre än för 

kontrollgruppen. 

I 

CCT 



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Micali, N., 

Simonoff, E., 

Stahl, D., & 

Treasure, J. 

2011 

Storbritannien 

Maternal eating disorders and 

infant feeding difficulties: 

maternal and child mediators in 

a longitudinal general population 

study 

Bestämma vilken betydelse 

mammans ångest och 

depression har i att 

förorsaka risk för 

ätsvårigheter hos barn till 

mammor med ätstörning. 

En icke-experimentell, 

prospektiv, kontrollerad 

studie. The Avon 

Longitudinal Study of 

Parents and Children är en 

prospektiv studie av gravida 

kvinnor. Alla gravida kvinnor 

i och runt Avon som 

förväntades föda mellan april 

1991-december 1992 rekryte-

rades i nionde graviditets-

veckan. De som inte besvarat 

enkäten vid 12 veckors 

graviditet exkluderades. En-

dast ettbarnsfödslar inklude-

rades. I en enkät i 12:e 

graviditetsveckan tillfrågades 

kvinnorna om pågående eller 

tidigare psykiska problem 

samt om livstids ätstörning. 

n=10902  

(4761) 

 

varav 

 

n=441 

(med 

ätstörning) 

 

n=10461 

(kontroll) 

Trettiotvå veckor in i graviditeten hade 

kvinnor med ätstörning högre värden för 

depression och ångest jämfört med 

kontrollgruppen och rapporterade också 

högre antal barn som hade problem med 

matningen. Långvarig ätstörning hos 

mamman ökar risken för tidiga 

ätsvårigheter både direkt och indirekt via 

ångest och depression hos mamman. 

Tidiga ätsvårigheter hos barnet ökade 

risken för ångest och depression hos 

mamman. Aktiv ätstörning under 

graviditeten ökade risken för barnets 

ätsvårigheter på samma sätt som 

långvarig ätstörning både direkt och 

indirekt via mammans ångest och 

depression. 

I 

CCT 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Micali, N., De 

Stavola, B., dos-

Santos-Silva, I., 

Steenweg-de 

Graaf, J.,Jansen, 

PW., Jaddoe, 

VWV.,… 

Tiemeier, H. 

2012 

Nederländerna 

Perinatal outcomes and 

gestational weight gain in 

women with eating disorders: a 

population-based cohort study 

Undersöka negativa 

perinatala utfall och 

viktkurvan hos gravida 

kvinnor med pågående eller 

tidigare ätstörning 

En icke-experimentell, 

prospektiv, kontrollerad 

studie. Alla gravida kvinnor i 

och runt Rotterdam var 

berättigade att delta om de 

hade ett förlossningsdatum 

mellan april 2002 – januari 

2006. Endast mammor som 

födde ett levande barn deltog. 

Kvinnor med ätstörning som 

inte hade någon diagnos 

exkluderades. Likaså kvinnor 

som födde mer än ett barn. 

Kvinnor som inte hade 

ätstörning eller depression 

eller ångest utgjorde 

kontrollgrupp.  

n=6493 

(1237) 

 

varav 

 

n=129 

(anorexia 

nervosa) 

 

n=209 

(bulimia 

nervosa) 

 

n= 100  

(både 

anorexia 

och 

bulimia 

nervosa) 

 

n=1002 

(annan 

psykiskt 

störning) 

 

n=3816 

(kontroll) 

Ett gränsfall av evidens för att kvinnor 

med anorexia nervosa hade 80 procent 

högre risk för misstänkt fosterpåverkan 

jämfört med kvinnor utan ätstörning. 

Kvinnor med både anorexia och bulimia 

nervosa hade ökad risk för 

sjukhusvistelse under graviditeten som 

gränsade till statistisk signifikans jämfört 

med övriga grupper. Kvinnor med 

anorexia nervosa visade lägre vikt 

jämfört med kvinnor utan ätstörning. 

Dock hade kvinnorna med anorexia 

nervosa en större relativ ökning per 

vecka jämfört med kvinnor utan 

ätstörning . I motsats hade kvinnor med 

bulimia nervosa högre vikt men lägre 

viktökning över tiden relativt kvinnor 

utan ätstörning. Födelsevikten var lika 

för alla grupperna, ungefär 3400 g. 

Förekomsten av SGA var liten i alla 

grupperna. Förekomsten av prematura 

födslar var jämförbar över alla grupperna 

med undantag för en något högre andel 

hos kvinnor med både anorexia och 

bulimia nervosa. En djupare analys 

visade att barn till kvinnor med 

ätstörning och graviditetsundervikt hade 

en genomsnittlig födelsevikt på 3275 g, 

medan barn till kvinnor med ätstörning 

och normal graviditetsvikt hade en 

genomsnittlig födelsevikt på 3488 g. 

I 

CCT 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Morgan, JF., 

Lacey, JH., & 

Chung, E. 

2006 

Storbrittanien 

Risk of Postnatal Depression, 

Miscarriage, and Preterm Birth 

in Bulimia Nervosa: 

Retrospective Controlled Study 

Bestämma om aktiv bulimia 

nervosa påverkar obstetriska 

utfall. 

En icke-experimentell, 

retrospektiv, fall-kontrollerad 

studie. Kvinnor som 

behandlats för bulimia 

nervosa på St. George’s 

Hospital Eating Disorders 

Unit mellan 1988-1994 fick 

delta. Mellan september 

1996-oktober 1997 

genomfördes strukturerade 

intervjuer. Alla deltagare 

hade diagnosticerats för 

bulimia nervosa via DSM-IV. 

Deltagare som inte hade haft 

symtom under graviditeten 

utgjorde kontrollgrupp 

(passiv bulimia nervosa). 

Endast de som födde sitt 

första barn inkluderades.  

n=204 

(29) 

 

varav 

 

n=122 

(med aktiv 

bulimia 

nervosa) 

 

n=82 

(med 

passiv 

bulimia 

nervosa) 

Kvinnor med aktiv bulimia nervosa hade 

signifikant oftare rapporterat en historia 

med anorexia nervosa innan bulimia 

nervosa utvecklades. Kvinnor med aktiv 

bulimia nervosa rapporterade fler 

oplanerade graviditeter och att ha 

befruktats med oligomenorrheic 

menstruationsstatus. Det fanns ingen 

signifikant skillnad i BMI mellan 

grupperna vid befruktning. De med aktiv 

bulimia nervosa hetsåt minst tre gånger 

per vecka under graviditeten men ingen 

av de med passiv bulimia nervosa. 

Nittiofem procent av de med aktiv 

bulimia nervosa framkallade regelbundet 

kräkningar under graviditeten och några 

missbrukade bantningspiller eller 

laxermedel. Endast en kvinna med passiv 

bulimia nervosa missbrukade laxermedel. 

Ingen skillnad mellan grupperna vad 

gäller alkoholmissbruk, farliga droger 

eller rökning. Tjugosex procent av de 

med aktiv bulimia nervosa rapporterade 

missfall jämfört med tolv procent för de 

med passiv bulimia nervosa. Skillnaden 

kvarstod efter justering för missbruk av 

laxermedel och droger. Fler prematura 

födslar, graviditetsdiabetes, postnatal 

depression, gom- och/eller läppspalt, 

blödning < 28:e veckan, hyperemesis 

gravidarum, preeclampsia, sätesbjudning 

och SGA för kvinnor med aktiv bulimia 

nervosa jämtfört med kvinnor med passiv 

bulimia nervosa. 

I 

R 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Pasternak, Y., 

Weintraub, AY., 

Shoham-Vardi, 

I., Sergienko, R., 

Guez, J., 

Wiznitzer, A., & 

Sheiner, E. 

2012 

Israel  

Obstetric and Perinatal 

Outcomes in Women with 

Eating Disorders  

Undersöka huruvida kvinnor 

med en historia med 

ätstörning har en ökad risk 

för negativa perinatala 

utfall. 

En icke-experimentell, 

retrospektiv, kontrollerad 

studie. Alla kvinnor med eller 

utan ätstörning som födde ett 

barn på Soroka University 

Medical Center under åren 

1988-2009 deltog i studien. 

Diagnosticering via DSM-IV. 

Uppgifter inhämtades från en 

perinatal databas med 

information som obstetriker 

rapporterat in. Kvinnor som 

inte fått prenatal vård och de 

med flera födslar exkludera-

des.  

 

n=41 

(anorexia 

nervosa) 

 

n=62 

(bulimia 

nervosa) 

 

n= 19 

(annan 

ätstörning) 

 

n= 117875 

(kontroll) 

Kvinnor med ätstörning hade signifikant 

högre risk för prematur födsel (< 37 

veckor) samt signifikant högre risk för 

fertilitetsbehandling. En ökad risk att 

föda barn med låg födelsevikt (≤ 2500g) 

noterades hos kvinnor med ätstörning. 

Det var också vanligare att kvinnor med 

ätstörning inte fick några barn. Bland 

obstetriska riskfaktorer framkom att 

risken för intrauterin tillväxthämning 

signifikant ökade bland kvinnor med 

ätstörning jämfört med kontrollgruppen. 

Vad gäller förlossningskomplikationer 

framkom högre risk för kejsarsnitt hos 

kvinnor med ätstörning. Kvinnor med 

ätstörning hade högre risk att föda barn 

med låg födelsevikt. Efter justering för 

antal födslar och mammans ålder, 

kvarstod prematur födsel, låg födelsevikt 

och kejsarsnitt som associerat med 

ätstörning medan risken för intrauterin 

tillväxthämning och fertilitetsbehandling 

förlorade sin signifikans.  

I 

R 

  



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Patel, P., Lee, J., 

Wheatcraft, R., 

& Stein, A. 

2005 

Storbritannien  

Concerns about body shape and 

weight in the postpartum period 

and their relation to women’s 

self-identification  

Undersöka hur tre grupper 

av kvinnor med olika nivåer 

av ätstörningspsykopatologi 

uppfattade och hanterade 

förändringar i ätande och 

kroppsform och vikt under 

graviditeten och efter 

barnets födelse. Dessutom 

ämnade vi finna ut hur dessa 

förändringar påverkade 

kvinnornas identitet som 

mammor. 

En kvalitativ studie. Studien 

var en del av en större studie. 

Deltagarna var mammor till 

barn 8-24 veckor gamla som 

följdes upp på en barnavårds-

central i London. Mammorna 

fick fylla i en kort enkät om 

ätstörning, EDE-Q. En 

kvalitativ analys genom- 

fördes av svaren på EDE-

intervjuerna och av 

tilläggskommentarer. Inter-

vjuerna transkriberades och 

undersöktes av tre forskare 

oberoende av varandra. Te-

matisk innehållsanalys an-

vändes. Nio teman härleddes 

och efter diskussion minska-

de antalet teman till fem. 

n=6 

(med 

ätstörning) 

 

n=9 

(med risk 

för 

ätstörning) 

 

n=6 

(kontroll) 

Kvinnorna med ätstörning rapporterade 

följande. Förlust av jaget före gravidite- 

ten. Oro över graviditeten i förhållande 

till viktuppgång. Oron större ju allvar- 

ligare ätstörning. Oro över att inte kunna 

komma tillbaka till sin gamla vikt och 

figur och förnekelse av sin ”mamma -

kropp”. Ett sätt att hantera transitionen 

till mamma, var att ta kontrollen över 

sina liv genom bantning och träning. 

Vikten av att kunna få hjälp och stöd 

extra viktig vid transitionen till mamma 

då de kände sig mycket sårbara. Känsla 

av psykisk isolering. Stred med sin egen 

ätning och kände ångest och obehag vid 

amningen. Diskuterade amning i relation 

till sin egen viktnedgång hellre än att 

referera till den potentiella nyttan för 

barnet. Förmågan att tolerera denna 

sårbarhet varierade utifrån svårighets- 

graden på ätstörningen. Mammor med 

svår ätstörning upplevde måltiderna som 

överväldigande och hotfulla och avvisade 

råd avseende vettig kost. Kunde uppfatta 

råden som ren förföljelse. Mammor med 

ätstörning visade en tendens att tolka 

varje kommentar från sin partner som 

nedsättande eller kritisk. Upplevde 

samhället som mycket fientligt och 

kritiskt till deras nya mammaroll. Tende- 

rade att välja eller misstolka kommenta- 

rer som medvetet negativa och nedlåtan-

de och som en bekräftelse på den ångest 

de kände över kroppsförändringen. 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Rörtveit, K., 

Åström, S., & 

Severinsson, E. 

2009 

Norge 

Experiences of guilt as a mother 

in the context of eating 

difficulties 

Förklara moderskap i 

kontexten ätstörning. 

Forskningsfrågan: Vilka är 

mammors erfarenhet av 

dagligt liv när de lider av 

ätstörning? 

En kvalitativ studie. 

Hermeneutisk ansats. En 

inbjudan att delta skickades 

tillsammans med information 

om studien till några terapeu-

ter på olika psykiatriska 

kliniker på Norges västkust. 

Terapeuterna ombads att 

kontakta kvinnor som: skulle 

bli mamma, hade en ätstör-

ning och som inte hade 

allvarliga problem med 

droger, funktionshinder eller 

komorbida sjukdomar såsom 

psykos. Intresserade kvinnor 

fick möta forskaren. En 

dialog på djupet genomfördes 

med varje kvinna under juni-

november 2006 kring 

deltagarens erfarenhet av att 

ha ätstörning och att bli 

mamma. Olika teman 

identifierades. Identifierade 

teman validerades av två 

andra forskare.  

n=8 

(med 

ätstörning) 

Att uppleva skuld som mamma i 

samband med ätstörning. Att ha dåligt 

samvete för att inte vara en tillräckligt 

bra mamma. Nedvärdering av sig själv 

som mamma. Oro över att relationen till 

barnet skulle bli lidande samt att må 

dåligt av att leva ett dubbelliv. Brist på 

energi påverkade deras engagemang i 

barnet och en rädsla för att deras 

ätstörningsrelaterade problem negativt 

påverkat mor-barn-relationen. Uttryckte 

en önskan att vara en perfekt mamma. 

Oroade sig över att bli dömda av andra 

att inte vara en tillräckligt bra mamma. 

Osäkerhet kring förväntningarna på en 

mamma. Oförmåga att engagera sig i vad 

de uppfattade som en god relation till 

barnet på grund av trötthet, irritation och 

en känsla av att vara olycklig. Detta 

triggade skuldkänslorna. Upplevelsen att 

bli mamma var en sårbar period. 

Samtidigt som de upplevde graviditet och 

postpartum period som en bra period 

fanns en medvetenhet om hur sårbar 

ätstörningen gjorde dem. Positiva 

upplevelser var att bli likgiltig för 

ätstörningen, bli stolta, få positiva 

känslor kring sig själva. Negativa 

upplevelser var problem med vikten, 

chock över att ha blivit gravid vilket de 

menade vara ett tecken på att de inte var 

tillräckligt anorektiska, ökad 

självrensning och känslor av skam över 

att se så stora ut. Restriktivt ätande och 

självrensning ledde till bekymmer över 

barnet. Återfall i ätstörning postpartum.  

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Sollid, CP., 

Wisborg, K., 

Hjort, S., & 

Secher, NJ. 

2004 

Danmark 

Eating disorder that was 

diagnosed before pregnancy and 

pregnancy outcome 

Bestämma associationen 

mellan en ätstörning som 

diagnosticerades före 

graviditeten och prematur 

födsel och/eller barn med 

låg födelsevikt eller SGA. 

En icke-experimentell, 

kontrollerad registerstudie. 

Data inhämtades från Danish 

Database for Psychiatric 

Epidemiological Research 

som har länkar till Danish 

Medical Birth Register och 

Danish Psychiatric Central 

Register. Kvinnor som hade 

varit intagna på sjukhus för 

ätstörning som primär psy-

kisk diagnos och som fött ett 

barn mellan 1973-1993 in-

kluderades i studien. Diag-

nosticeringen var gjord enligt 

ICD-8. Kvinnorna i kontroll-

gruppen representerar ett 

randomiserat urval bland alla 

kvinnor utan diagnos för 

ätstörning eller annan psykisk 

störning och som fött ett 

levande barnen under 

studieperioden.  

n=302 

(med 

ätstörning 

med 504 

barn) 

 

n=900 

(kontroller 

med 1552 

barn) 

Medelfödelsevikten var 137 g lägre hos 

barn till kvinnor som hade varit inlagda 

på sjukhus för ätstörning före 

graviditeten jämfört med barn till kvinnor 

i kontrollgruppen. Risken för låg 

födelsevikt var dubbelt så hög hos barn 

till kvinnor som varit inlagda på sjukhus 

för ätstörning än för barn till kvinnor i 

kontrollgruppen. Risken för prematur 

födsel var 70 procent högre och risken att 

få SGA-barn åttio procent högre för 

kvinnor med ätstörning jämfört med 

kvinnor i kontrollgruppen. Risken för låg 

födelsevikt var densamma oavsett om 

kvinnan varit inlagd på sjukhus för 

ätstörning inom 8 år före befruktningen 

eller tidigare. 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Squires, C., 

Lalanne, C., 

Murday, N., 

Simoglou, V., & 

Vaivre-Douret, 

L. 

2014 

Frankrike 

The influence of eating disorders 

on mother’s sensitivity and 

adaption during feeding: a 

longitudinal observational study 

Specificera hur mammans 

ätstörning påverkar hennes 

känslighet och anpassning 

till sitt barn under 

matningen, genom att 

jämföra en population av 

mammor med ätstörning 

och kontroller. 

En icke-experimentell, 

prospektiv, kontrollerad 

observationsstudie. Gravida 

kvinnor på sitt första besök 

hos mödravården screenades 

för ätstörning mellan vecka 

14-18 i graviditeten med 

EDE-Q. De testades också 

för psykisk patologi med 

Mini International Neuro- 

psychiatric Interview. Många 

kvinnor som först ville delta i 

studien hoppade sedan av av 

olika skäl. Gravida kvinnor 

över 18 år inkluderades. Icke 

fransktalande kvinnor eller 

kvinnor med psykiska 

problem eller somatisk 

graviditetspatologi exklude- 

rades. Av de slutliga deltag- 

arna hade alla en diagnos för 

ätstörning utifrån DSM-IV. 

Deltagarna intervjuades och 

mamma-barn interaktionen 

filmades.  

n=28 

(43) 

 

varav  

 

n= 2 

(anorexia 

nervosa) 

 

n= 3 

(bulimia 

nervosa) 

 

n= 3 

(BED) 

 

n=2 

(EDNOS) 

 

n=18 

(kontroll) 

Barnens vikt var inte beroende av mat-

ningssätt (med flaska, amning eller 

blandad uppfödning). Barnens vikt var 

inte heller beroende av mammans 

ätstörning. Mammans tankar på mat 

påverkade barnets vård. Mammorna 

tyckte det var svårt med matning av 

barnet, att barnet inte åt tillräckligt eller 

hade uppkastningar. Inga korrelationer 

hittades mellan mammans ätstörning och 

depression. Mammorna var upptagna av 

kroppsform och vikt och var restriktiva 

med maten i början av graviditeten och 

var fortfarande bekymrade över dessa 

saker efter förlossningen. En dämpning 

av ätstörningen under graviditeten för 

kvinnor med anorexia nervosa och 

bulimia nervosa men en återgång 

postpartum. En markör för att kvinnan 

bekymrar sig över att inte återta en 

tillfredsställande kroppsform efter 

förlossningen framkom. Mammor med 

ätstörning visade mer svårartade 

interaktiva mönster och mindre 

känslighet när de matade sina barn 

jämfört med mammor utan ätstörning. 

Mammor med ätstörning tenderade att 

placera sina barn mindre bekvämt under 

amningen och mammorna verkade ledsna 

och oengagerade. Dessa mammor hade 

också svårighet att känna igen tecken på 

barnets hunger och att kunna skilja det 

från barnets behov av kontakt. De hade 

också svårt att avgöra när barnet var 

mätt. 

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Stringer, E., 

Tierny, S., Fox, 

J., & Furber, C. 

2010 

Storbritannien 

Pregnancy, motherhood and 

eating disorders: a qualitative 

study describing women’s view 

of maternity care 

Utforska erfarenheterna hos 

gravida kvinnor med 

ätstörning och under de 

tidigare åren av barnets liv 

inklusive kvinnornas syn på 

den vård mödravården 

tillhandahåller. 

En kvalitativ studie. 

Målgruppen var kvinnor som 

var minst i vecka 16 av 

graviditeten och vars yngsta 

barn var ≤ två år samt att 

kvinnorna var engelsktalande 

och minst 16 år gamla. 

Avsikten var att rekrytera 

deltagare via mödravården på 

ett stort sjukhus i nordvästra 

England. Kvinnor som 

anmälde sig fick fylla i två 

enkäter med avsikten att 

finna kvinnor med de 

beslutade urvalskriterierna. 

Tjugoåtta kvinnor svarade 

men endast sex hade en 

ätstörning. Fyra av dessa sex 

kvinnor gick inte att nå. 

Återstod två kvinnor. 

Deltagare söktes då i stället 

via ätstörningsorganisa-

tioners hemsidor. På detta 

sätt rekryterades det slutliga 

urvalet. Semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes 

antingen ansikte mot ansikte 

eller via telefon. Forskarna 

analyserade materialet obero-

ende av varandra. Två team 

möttes för att tolka framtaget 

data och identifiera teman. 

n=8 

(med 

ätstörning) 

Brist på empati och brist på förståelse 

hos vårdpersonal. Personalen hade en 

avvisande attityd när kvinnorna berättade 

om sitt ätbeteende eller visade lite empati 

med avseende på ätstörningens inverkan 

på det dagliga livet. En barnmorska 

frågade kvinnan om hon verkligen ville 

fortsätta graviditeten. Några kvinnor var 

återhållsamma med att informera 

mödravården om sin ätstörning. Någon 

kände skam eftersom det antogs att en 

kvinna ska vara lycklig när hon blir 

gravid och ville därför inte erkänna sina 

problem. Några tyckte att mödravården 

hade gett bra respons kring kvinnans 

ätstörning. Dålig information från 

mödravården exempelvis gällande 

näringsråd. Litade mer på råd från vänner 

och familj då mödravården inte gav råd. 

Många sökte råd på webben för att få 

hjälp, vilket ibland skapade förvirring på 

grund av motstridiga uppgifter. Någon 

tyckte det var okej att gå upp i vikt bara 

hon slapp se siffrorna på vågen. Svårt att 

få råd om fysisk träning. Tanklösa 

uttalanden från vårdpersonalen. Exem- 

pelvis svarade en barnmorska att kvinnan 

inte skulle bekymra sig över sin ätstör -

ning, eftersom barnet är som en parasit. 

Oro för viktuppgången och för att andra 

skulle tycka att de var tjocka. Scanning 

av fostret gav vissa kvinnor en känsla av 

anknytning till barnet medan andra blev 

stressade. En del vårdpersonal uttalade 

att det var fostrets välmående som 

prioriterades och så länge det såg bra ut 

bekymrade de sig inte över kvinnans 

ätstörning. 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Tierny, S., Fox, 

JR., Butterfield, 

C., Stringer, E., 

& Furber, C. 

2011 

Storbritannien 

Treading the tightrope between 

motherhood and an eating 

disorder: a qualitative study 

Ta fram djupare kunskap 

om hur kvinnor med 

ätstörning upplever 

graviditet och tidiga skeden 

av moderskapet. 

En kvalitativ studie. 

Urvalskriterierna för studien 

var kvinnor med ≥ 16 

veckors graviditet som fått 

sitt senaste barn under de 

senaste två åren och som var 

≥ 16 år, samt talade engelska. 

Kvinnorna skulle vara 

identifierade med riskfaktorer 

för ätstörning genom mätning 

via två screeningenkäter. 

Tjugoåtta kvinnor svarade 

men endast sex hade en 

ätstörning. Fyra av dessa sex 

kvinnor gick inte att nå. 

Återstod två kvinnor. 

Deltagare söktes då i stället 

via ätstörningsorganisa-

tioners hemsidor. På detta 

sätt rekryterades det slutliga 

urvalet. Mellan januari-

september 2009 genomfördes 

semi-strukturerade intervjuer 

antingen ansikte mot ansikte 

eller via telefon. Forskarna 

analyserade materialet obero-

ende av varandra. Två team 

möttes för att tolka framtaget 

data och identifiera teman. 

 

n= 8 

(med 

ätstörning) 

Det övergripande resultatet var den 

delade lojaliteten som kvinnorna 

upplevde mellan att sätta barnet i främsta 

rummet och att inte beakta sin egen 

ätstörning. Rädsla för att misslyckas. 

Amning upplevdes som ett område där 

moderskapet kunde undermineras. Dolde 

sina ätbeteenden för sin partner. Undvek 

socialt umgänge med andra mammor av 

rädsla att inte bli sedda som bra 

mammor. Olika reaktioner på 

förändringen av kroppen. Vissa tyckte 

det var positivt med en växande mage 

medan andra var bekymrade över att 

växa i storlek. Misströstan vid viktökning 

medan en viktminskning gav en känsla 

av befrielse. En del stred med att äta 

adekvat mängd för att öka tillräckligt i 

vikt men det fanns några som ändrade sitt 

ätbeteende för barnets skull. Deltagarnas 

självkänsla var starkt relaterad till hur de 

såg ut, vilket de försökte kontrollera 

genom vikt. Mammorna kunde se sitt 

barns kroppsform som en markör för hur 

de lyckades som mammor. Kvinnorna 

hade kämpat med negativa känslor såsom 

depression och ångest under sina liv. 

Nedstämdheten fortsatte för några under 

graviditeten och/eller efter att ha fött, 

vilket de skyllde på oro huruvida de var 

rustade att bli tillräckligt bra mammor. 

Förhöjt känslomässigt läge kunde göra 

det svårt att sätta barnets behov främst. 

En kvinna upplevde att vårdpersonalen 

påtvingade henne hud mot hud kontakt 

med barnet och hon vågade inte säga 

emot av rädsla att bli uppfattad som en 

dålig mor.  

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat        Kvali-

tet 

Typ 

Tuval-Mashiach, 

R., Ram, A., 

Shapiro, T., 

Shenhav, S., & 

Gur, E. 

2013 

Israel 

Negotiating Maternal Identity: 

Mothers With Eating Disorders 

Discuss Their Coping 

Undersöka hur mammor 

med ätstörning uppfattar att 

den påverkar deras barn och 

deras relation till dem såväl 

som hur deras sjukdom 

påverkas av moderskapet. 

En kvalitativ studie. 

Mammorna som valdes ut 

hade alla hanterat ätstörning 

under många år (i snitt 15 år) 

och var med i ett 

återhämtningsprogram vid ett 

stort sjukhus i Israel. Alla 

kvinnorna utom en hade varit 

inlagda på sjukhus 

åtminstone en gång för sin 

ätstörning. Två fokusgrupper 

bildades som träffades 10 

gånger under cirka 1,5 

timme. Grupperna leddes av 

en psykiatriker och en dietist, 

båda experter på ätstörningar 

och anställda på sjukhuset. 

Alla möten spelades in och 

transkriberades.  

n=13 

(med 

ätstörning) 

Bekymmer över att inte vara en 

tillräckligt god mor. Mamma-aktiviteter, 

roller och relationer med barnet 

diskuterades, bland annat strategier för 

att hantera de utmaningar moderskapet 

utgör. Moderskapet definierade 

kvinnorna. Moderskapet som en 

normaliserande erfarenhet. Att välja att 

bli mamma och att vara mamma är två 

steg mot normalisering. Konflikt mellan 

kvinnans behov med sin ätstörning och 

hennes ansvar som mamma. 

Moderskapet innebär såväl svårigheter, 

självkritik, skam och skuld som en källa 

till glädje, lycka, känsla av mening och 

tillfredsställelse. Att se barnet som en 

återhämtning. Barnet ingav en känsla av 

hopp trots kvinnans ätstörning. En kvinna 

angav att barnet var enda orsaken till att 

leva vidare. En kvinna kunde inte sätta 

motivationen för tillfrisknande åt sidan 

för barnets skull. Självupplevelse och en 

känsla av att vara en otillräcklig, oduglig 

eller bristfällig mamma. Tankar kring att 

de själva också behövde behandling. 

I 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

  


