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Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom vars samverkan med sexualitet är något oklar. 

Sjukdomen kännetecknas av kraftig viktnedgång, vilket kan förändra hormonfunktionerna. 

Antagandet har varit att sjukdomen anorexi dämpar patientens sexualitet. Vi undersöker 

sexualitetsutvecklingen hos kvinnor med och utan anorexi och jämför dessa.  

 

FinnTwin16- studien inkluderar 2835 kvinnor födda 1975–79. Materialinsamlingen gjordes med 

frågeformulär per post när deltagarna var 16, 17, 18, 25 samt 34 år gamla. Med frågeformulär 

samt semistrukturerad diagnostisk intervju konstaterades 92 kvinnor ha haft anorexi. Vi jämförde 

kvinnor som haft anorexi med kvinnor utan anorexi (N=2557) med statistiska test (T-test samt χ2-

test). 

 

För kvinnor med anorexi var genomsnittlig menarcheålder 12,59 år, och för kvinnor utan anorexi 

12,75 år, p= 0,17. För kvinnor med anorexi var genomsnittlig ålder för första samlag 16,83 år, och 

för kvinnor utan anorexi 17,30 år, p=0,061. Ingen skillnad i antal sexpartners, antal 

samboförhållanden eller allmän sexuell tillfredsställelse förekom. Kvinnor med anorexi upplevde 

starkare att oro över det egna utseendet påverkat deras sexliv negativt än vad kvinnor utan 

anorexi gjorde (P<0.0001).  

 

Ingen skillnad i menarcheålder, ålder för första samlag, antal sexpartners, antal 

samboförhållanden eller allmän sexuell tillfredsställelse noterades grupperna emellan. 

Upplevelsen av hur det egna utseendet inverkar på sexuallivet var mera uttalad bland kvinnor 

med anorexi än hos kvinnor utan anorexi.  
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Ordlista 

Anorexia nervosa= en form av ätstörning som kännetecknas av en irrationell 

rädsla för viktuppgång och en förvriden kroppsuppfattning. 

Bulimia nervosa= en ätstörning som kännetecknas av hetsätning och 

kompensatoriska beteenden för att undvika viktökning (till exempel 

uppkastningar eller missbruk av laxermedel).  

BED= Hetsätningsstörning är en ätstörning som kännetecknas av stort matintag 

på kort tid. Från engelskans Binge eating disorder.  

BMI= kroppsmasseindex, kroppsvikten (kg) delad på längden (m) i kvadrat.  

Dissociation= ett tillstånd där en individ i någon grad eller aspekt avskärmar sig 

från sina upplevelser. 

ICD-10= Världshälsoorganisationens (WHO) klassificeringssystem för olika 

diagnoser. 

OCD= Tvångssyndrom, en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av 

tvångstankar och tvångshandlingar. Från engelskans Obsessive compulsive 

disorder. 

Remission= Medicinsk term, beskriver att symtom relaterade till viss sjukdom 

avtagit eller försvunnit. 

Rosenbergs Self Esteem-scale= Ett mätinstrument för självkänsla, en blankett för 

självrapportering. 

Spielbergs Stait-Trait Anxiety inventory= Ett mätinstrument för ångest, en 

blankett för självrapportering.  
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Inledning 

Ätstörningar är allvarliga psykiatriska sjukdomar som främst förekommer hos 

unga kvinnor. Låg kroppsvikt samt försök att gå ner i vikt kännetecknar anorexia 

nervosa. Diagnostiska kriterier enligt ICD-10 presenteras i tabell 1. I västvärlden 

uppskattas förekomsten av sjukdomen bland 12−24 -åriga kvinnor vara 0,5−1%. 

Bland finska kvinnor har 2,2% upplevt anorexi innan de fyller 30 år. Sjukdomen 

är även i Finland vanligare hos kvinnor än hos män, av dem som behöver 

sjukhusvård p.g.a. anorexia nervosa är 5−10 % män. (1) 

 

 

 

 

 

Ätstörningar är långvariga och mångfacetterade sjukdomar som påverkar alla 

patientens livsområden. Psykiatrisk komorbiditet är vanlig. Prognosen är allvarlig, 

patienter med anorexia nervosa har 6 gånger högre mortalitetsrisk jämfört med 

övriga i samma ålder. (1)  

Tidigare forskning om anorexia nervosa har fokuserat på att förstå etiologin, samt 

sjukdomens fertilitetspåverkan. Sexuellt utnyttjande och andra allvarliga trauman 
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hör till de mer undersökta etiologiska faktorerna, och ett samband har kunnat ses 

mellan dessa och ätstörningsutveckling.(2) Tidig pubertet har också verkat bidra 

till ökad risk för ätstörningsutveckling. (2, 3) Etiologin bakom ätstörningar är 

komplex. I en nyligen publicerad paraplygranskning analyserades totalt 50 olika 

riskfaktorer för ätstörningsutveckling. Tolv av de inkluderade metaanalyserna 

fokuserade på anorexia nervosa. Utav alla undersökta ätstörningar var anorexia 

nervosa den med svagaste bevis för association mellan riskfaktorer och 

sjukdomsutveckling.(4) Publicerad forskning visar att det vi vet om anorexins 

etiologi fortfarande är bristfälligt.  

Sexualitet berör alla livsområden och omfattar sex, könsidentiteter samt -roller, 

sexuell inriktning, njutning, intimitet och reproduktion. (5)  Sexualitet påverkas av 

externa faktorer (kultur, historia och samhälle) och även av individens hälsa och 

välmående. Försämrad mental hälsa bidrar till en nedsatt förmåga att förverkliga 

den egna sexualiteten, och samtidigt kan brist på sexuell intimitet ha en negativ 

inverkan på den mentala hälsan. (6) 

Sexuell självbild omfattar den egna njutningen, den egna kroppen, könsroller och 

associationer. Kroppsuppfattningen har en mycket stor inverkan på kvinnors 

sexliv. Kvinnor med positiv kroppsuppfattning har oftare sex samt uppger större 

njutning än kvinnor med mer negativ kroppsuppfattning. Positiv 

kroppsuppfattning hos kvinnor associeras med större benägenhet att initiera sex, 

samt flera sexpartners under livets gång. (7, 8) 

Associationen mellan ätstörningar och sexualitet har undersökts. Puberteten är 

en riskperiod för utveckling av ätstörningar. (3), och samtidigt 

sexualitetsutvecklingens inledning. Ätstörningar kännetecknas av kraftigt negativ 

och förvrängd kroppsuppfattning, och kroppsuppfattningen samspelar intimt med 

individens sexualitet. Ätstörningar är vanligare hos individer som tillhör sexuella 

minoriteter. (2) För patienter med anorexia nervosa är det inte ovanligt med 

kraftig viktnedgång. Viktnedgången kan leda till att hormonfunktionerna förändras 

och sexlivet samt sexualitetsutvecklingen påverkas. (9-11)  

Trots att ätstörningsutveckling vanligen sker ungefär samtidigt som 

sexualitetsutvecklingens milstolpar är det bristfälligt påvisat hur de påverkar 

varandra. Ett samspel verkar omöjligt att undvika: en nyligen publicerad studie 
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föreslår ett samband mellan kvinnlig sexuell dysfunktion och ätstörningarnas 

psykopatologi. (12) En viktnormalisering och en lindring av ätstörningssymtom 

associeras med en förbättring av sexuell funktion. (12, 13) En del anser att en 

förbättrad kroppsuppfattning och ett bra sexliv kan utgöra hjälpmedel i kampen 

mot ätstörningar.(14) Utförligare forskning om samspelet mellan ätstörningar och 

kvinnlig sexualitet behövs.  

Detta arbete fokuserar på att jämföra sexualitetsutveckling hos kvinnor med 

anorexi med densamma hos kvinnor utan anorexi. Jämförelsen sker med hjälp 

av menarcheålder, ålder för första samlag, antal sexpartners, antal 

samboförhållanden och allmän tillfredsställelse med sexlivet. Slutligen undersöks 

också om oro över utseendet påverkat sexlivet negativt hos någondera grupp. 

 

 

Litteraturöversikt 

Menarche är en viktig milstolpe i unga kvinnors pubertet och 

sexualitetsutveckling. Menarcheålder hör till de mer undersökta potentiella 

etiologiska faktorerna beträffande ätstörningar. Pubertet och 

menstruationsinledning associeras med begynnande kvinnlighet, vilket kan leda 

till en identitetskris hos unga flickor. En ätstörning tar all uppmärksamhet, och 

ungdomen kan med hjälp av den fly undan känslor och tankar som är för tunga. 

(6) Kroppen förändras under puberteten, och en ökad mängd fettvävnad kan 

bidra till negativare kroppsuppfattning hos unga flickor. Speciellt hög risk finns för 

dem som utvecklas tidigt, då utvecklingen särskiljer dem från andra i samma 

ålder. (2) Studier associerar tidig menarcheålder med ökad risk för bulimia 

nervosa, men för anorexia nervosa är associationen oklar (15, 16). En studie 

publicerad 2007 visar att kvinnor med anorexia nervosa och bulimia nervosa inte 

avvek från kvinnor utan ätstörningar beträffande menarcheålder, men att de 

upplevde menarche vara betydligt mer negativ än vad kvinnor utan ätstörningar 

gjorde (17).  

Det första samlaget är en viktig milstolpe i sexualitetsutvecklingen. En studie 

publicerad 2007 noterade ingen skillnad i ålder för första samlag när kvinnor utan 
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anorexi och kvinnor med anorexi jämfördes. (17) I en studie jämförande sexuell 

funktion hos kvinnor med anorexi, kvinnor med bulimi och kvinnor utan 

ätstörningar märktes inte heller någon skillnad i ålder för första samlag (18). Den 

egna kroppsuppfattningen är i stark korrelation med kvinnors sexuella funktion; 

negativ kroppsuppfattning leder till minskat sexuellt intresse samt minskad 

samlagsfrekvens. (7, 8) Anorexia nervosa är associerat med kraftigt negativ 

kroppsuppfattning, och dess förekomst är störst hos 15−16-åringar samt hos 20-

åringar. (6)  

Antal sexpartners verkar variera beroende på vilken typ av 

ätstörningsproblematik en kvinna har. Kvinnor med bulimia nervosa uppger oftare 

än kvinnor med anorexia nervosa att de har flera sexpartners. (19) Ett lågt 

kroppsmasseindex (BMI) är associerat med minskad sexlust och kvinnor med 

ätstörningar undviker sexuella förhållanden mer än vad kvinnor utan ätstörningar 

gör. (20) Kvinnor med anorexi uppger betydligt sämre sexuell funktion än vad 

kvinnor utan anorexi gör; de har sex mera sällan, och det är mindre sannolikt att 

de är i sexuella förhållanden. (18)  

Man har också utrett ätstörningars inverkan på långvariga parrelationer. 

Beträffande antal samboförhållanden uppger kvinnor med anorexi oftare att de 

inte har någon partner jämfört med kvinnor utan anorexi. (19) Lägre minimi-BMI 

och lägre ålder för ätstörningsinledning associeras med avsaknad av sexuella 

förhållanden. (20) Majoriteten av kvinnor med ätstörningar uppger ändå att de 

har en partner. (14, 20, 21) Förhållandedynamiken kan vara utmanande. Många 

kvinnor med anorexi uppger att deras parförhållanden orsakar dem stress; dålig 

kommunikation och problem relaterade till sexlivet förekommer ofta.(21) Om en 

kvinna med anorexi tillfrisknar sker det ofta en förändring i hennes 

parrelationsdynamik, vilket i många fall leder till att förhållandet tar slut. (6) För 

patienter med anorexia nervosa hjälper en god sjukdomsinsikt med att 

upprätthålla en så välmående parrelation som möjligt.(22)   

Beträffande allmän tillfredsställelse med sexlivet finns det association mellan 

kvinnlig sexuell dysfunktion och ätstörningar.(18, 19) Female Sexual Function 

Index (FSFI) (23) är ett mätinstrument som undersöker kvinnans sexuella 

upplevelser. Som verktyg används en självrapporteringsblankett med 6 stycken 

underkategorier: lust, upphetsning, lubrikation, orgasm, tillfredsställelse och 
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smärta. Förvärrade ätstörningssymptom korrelerar med en försämring av poäng 

i FSFI (14). Kvinnor med anorexi bedömer ofta sexuella upplevelser som mer 

negativa än vad kvinnor utan anorexi gör. (17) Psykiatrisk komorbiditet är vanligt 

hos kvinnor med ätstörningar, och kan bidra till en nedsatt sexuell tillfredsställelse 

(16, 20).  

Kvinnors kroppsuppfattning och kvaliteten på deras sexliv är kraftigt 

sammanbundna.(7, 8) En negativ kroppsuppfattning ingår i de diagnostiska 

kriterierna för anorexia nervosa, och hos kvinnor med anorexi korrelerar högre 

oro över utseendet med sämre FSFI-poäng. (19)  

 

 

Avhandlingens mål  

Det här arbetet har som målsättning att bättre förstå sexualitetsutvecklingen hos 

kvinnor med anorexi, och undersöka om den skiljer sig från 

sexualitetsutvecklingen hos kvinnor utan anorexi. 

Jämförelsen utförs på följande delområden:  

1. Ålder för menstruationsinledning 

2. Ålder för första samlag 

3. Antal sexpartners  

4. Antal samboförhållanden  

5. Allmän sexuell tillfredsställelse  

6. Om deltagare upplever att oro över det egna utseendet påverkat sexlivet 

negativt 
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Material och metoder 

FinnTwin16 -materialet inkluderar 5258 tvillingar födda 1975−79. 

Materialinsamlingen utfördes med hjälp av frågeformulär per post när deltagarna 

var 16, 17, 18, 25 samt 34 år gamla. Av de medverkande var 2835 kvinnor, och 

539 av dem deltog dessutom i en telefonintervju. FinnTwin16 -studien ger en 

omfattande och noggrann beskrivning av unga vuxna tvillingar i Finland. 

Sållning för ätstörningar gjordes med hjälp av frågeformuläret för 25-åringar.(24) 

Sållningen omfattade över 100 frågor relaterade till diet samt viktkontroll, 

ätstörningar, oregelbunden måltidsrytm, kroppsuppfattning, idealvikt, 

viktnedgång, bantning, psykosomatiska symtom samt mental hälsa.  

I frågeformuläret uppgav 292 kvinnliga tvillingar att de hade (eller hade haft) 

problem med matintag. De deltog i en telefonintervju för utförligare 

materialinsamling. Samma telefonintervju utfördes på deras 129 tvillingsystrar 

som inte hade anorexi, samt på 210 obesläktade kvinnor utan anorexi. Intervjun 

genomfördes som SCID-I-intervju (Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis 

I Disorders), och omfattade delområden för anorexi, bulimi, BED, OCD samt 

depression. Deltagarna fyllde också i kompletterande frågeformulär (bland annat 

Rosenbergs Self Esteem-scale samt Spielbergs Stait-Trait Anxiety inventory).   

På basis av frågeformulär samt telefonintervjuer konstaterades 92 kvinnor ha 

anorexi, av dessa hade 71 stycken enbart anorexi och 21 stycken anorexi samt 

bulimi. De kvinnor som hade någon form av ätstörning fick tilläggsfrågor 

relaterade till sexualitet och reproduktiv hälsa. Samma tilläggsfrågor gavs också 

till deras tvillingsystrar samt till obesläktade kvinnor utan anorexi. 

Tvillingsystrarna samt de obesläktade kvinnorna, samtliga utan anorexi, utgjorde 

tillsammans kontrollgrupp.  

Den del av FinnTwin16 -materialet som det här arbetet omfattar berör totalt 2649 

kvinnor, 92 stycken kvinnor med anorexi och 2557 kvinnor utan anorexi. Fyrtio av 

kvinnorna med anorexi hade en kvinnlig tvilling, vars information ingår i analysen 

i gruppen kvinnor utan anorexi (N=2557). Det fanns alltså 2517 obesläktade 

kvinnor utan anorexi. Variationer i de skilda delfrågornas deltagarantal beror på 

hur många svar som erhållits.  
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Vi jämför följande delområden: menarcheålder, ålder för första samlag, antal 

sexpartners, antal samboförhållanden samt allmän tillfredsställelse med sexlivet. 

Slutligen undersöks också om oro över utseendet påverkat sexlivet negativt. Vi 

jämför kvinnor med anorexi (N=92) med kvinnor utan anorexi (N=2557) med hjälp 

av statistiska test (T-test samt χ2-test). 

 

 

Resultat 

Ingen betydande skillnad noterades i menarcheålder för kvinnor utan anorexi och 

kvinnor med anorexi. För kvinnor med anorexi var genomsnittlig menarcheålder 

12,59 år, och för kvinnor utan anorexi 12,75 år, p= 0,17. Genomsnittlig ålder för 

insjuknande i anorexi var 17,4 år (fördelning mellan 11−25 år). Ingen betydande 

skillnad i ålder för första samlag sågs när kvinnor med anorexi jämfördes med 

kvinnor utan anorexi. För kvinnor med anorexi var genomsnittlig ålder för första 

samlag 16,83 år, för kvinnor utan anorexi 17,30 år, p=0,061. Första samlaget 

skedde före insjuknandet i anorexi i 51% av fallen, i 49% av fallen skedde första 

samlaget efter insjuknandet. Av de kvinnor som inte hade anorexi hade 7,9% inte 

haft samlag ännu som 25-åringar, medan motsvarande andel av dem som 

insjuknat var 12,0% (11 kvinnor). Skillnaden var inte statistiskt signifikant. Det var 

inte heller någon statistiskt signifikant skillnad i antal sexpartners, antal 

samboförhållanden eller allmän sexuell tillfredsställelse när kvinnor med anorexi 

och kvinnor utan anorexi jämfördes. De kvinnor som insjuknat i anorexi upplevde 

att oro över det egna utseendet påverkat deras sexliv betydligt mer negativt än 

vad kvinnor utan anorexi upplevde (P <0,0001).  

 

Menarcheåldern efterfrågades I FinnTwin16 -undersökningens frågeformulär för 

16-åringar, fråga 42. (25) Frågan var ”Hur gammal var du när du hade din första 

menstruation?”. 2573 kvinnor svarade på frågan. 29 deltagare hade inte fått sin 

menstruation och uteslöts ur analysen. Ålder för menstruationsinledning 

varierade mellan 8−16 år. Bland dem som svarat fanns 91 kvinnor med anorexi, 

varav 87 hade upplevt menarche. Av kvinnor utan anorexi svarade 2412, av 

dessa hade 2389 upplevt menarche. T-test utfördes för att jämföra 
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menarcheålder hos kvinnor med anorexi och kvinnor utan anorexi. För kvinnor 

med anorexi var genomsnittlig menarcheålder 12,59 år, och för kvinnor utan 

anorexi 12,75 år, p= 0,17. När de kvinnor, som utöver anorexi även hade 

bulimiska symtom, uteslöts var den genomsnittliga menarcheåldern för de 67 

kvinnor som enbart hade anorexi 12,49 år. T-test jämförande genomsnittlig 

menarcheålder hos kvinnor med enbart anorexi och kvinnor utan anorexi gav p-

värde på 0,058. Det var alltså ingen signifikant skillnad i menarcheålder när 

kvinnor utan anorexi och kvinnor med anorexi jämfördes. 

 

Ålder för första samlag efterfrågades i FinnTwin16- undersökningens 

frågeformulär för 25-åringar, fråga 58. (24) Frågan var ”Hur gammal var du när 

du första gången hade samlag?”. 81 kvinnor med anorexi svarade på frågan, 

deras svar fördelades på åldersintervallet 13−23 år. Av kvinnor utan anorexi 

svarade 2344 på frågan. Av kvinnor utan anorexi hade 7,9% (202 deltagare) inte 

haft samlag ännu som 25-åringar, motsvarande andel hos kvinnor med anorexi 

var 12,0% (11 deltagare). Skillnaden var inte statistiskt signifikant. Genomsnittlig 

ålder för första samlag hos kvinnor med anorexi (81) var 16,83 år, motsvarande 

för kvinnor utan anorexi (2343) var 17,30 år. T-test för jämförelse gav p-värde på 

0,0614. Det var alltså ingen signifikant skillnad i ålder för första samlag när 

kvinnor med anorexi jämfördes med kvinnor utan anorexi i samma ålder.  

 

Antal sexpartners efterfrågades i FinnTwin16- undersökningens frågeformulär för 

25-åringar, fråga 57. (24) Frågan var ”Hur många har du haft sex med?” och som 

svarsalternativ fanns ”0”, ”1”, ”2”, ”3 eller 4” och ”5 eller flera”. Totalt 2639 kvinnor 

svarade på frågan. Elva kvinnor med anorexi (12,0%) och 202 kvinnor utan 

anorexi (7,93%) hade inte haft sex. Av dem som hade haft en sexpartner var 568 

(22,3%) kvinnor utan anorexi och 13 (14,13%) kvinnor med anorexi, av dem som 

hade haft två sexpartners var 269 (10,56%) kvinnor utan anorexi och 8 (8,7%) 

kvinnor med anorexi, av dem som hade haft 3−4 sexpartners var 542 (21,28%) 

kvinnor utan anorexi och 22 (23,91%) kvinnor med anorexi och av dem som hade 

haft fem eller flera sexpartners var 966 (37,93%) kvinnor utan anorexi och 38 

(41,30%) kvinnor med anorexi. Χ2 -test utfördes och gav p=0,256. Det var ingen 

statistiskt signifikant skillnad i antal sexpartners när kvinnor med anorexi 

jämfördes med kvinnor utan anorexi i samma ålder.   
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Antal samboförhållanden efterfrågades i FinnTwin16 -undersökningens 

frågeformulär för 25-åringar, fråga nummer 56. (24) Frågan var ”Hur många 

samboförhållanden har du haft?”. Svarsalternativen var ”0”, ”1”, ”2” eller ”3 eller 

flera”. Totalt 2646 kvinnor svarade på frågan, 2554 kvinnor utan anorexi och 92 

kvinnor med anorexi. Vid analys av materialet fick svarsalternativ sammanslås 

för att förhindra att små värden för kraftigt påverkar analysens resultat. Svaren 

för ”2” och ”3 eller flera” kombinerades, och analysens svarsklasser blev ”0”, ”1” 

och ”2 eller flera”. Av dem som inte haft samboförhållanden var 971 (38,02%) 

kvinnor utan anorexi och 44 (47,83%) kvinnor med anorexi, av dem som haft ett 

samboförhållande var 1262 (49,41%) kvinnor utan anorexi och 34 (36,96%) 

kvinnor med anorexi och av dem som haft två eller flera samboförhållanden var 

321 (12,57%) kvinnor utan anorexi och 14(15,22%) kvinnor med anorexi. χ2 -test 

utfördes och gav p=0,063. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad i antal 

samboförhållanden när kvinnor med anorexi jämfördes med kvinnor utan anorexi 

i samma ålder.  

 

Allmän sexuell tillfredsställelse tangerades i FinnTwin16 -undersökningen i två 

olika frågeformulär, i det för 16-åringar (25) och i det för 25-åringar. (24) I 

frågeformuläret för 16-åringar ingick påståenden som besvarades med att inringa 

alternativen ”sant” eller ”falskt”. Påstående nummer 005 var ”mitt sexliv är 

tillfredsställande”. I analysen kodades svarsalternativ ”falskt” som 0, och ”sant” 

som 1. Totalt 2077 16-åriga kvinnor tog ställning till påståendet. Av dem som 

svarade att de inte uppfattade sitt sexliv som tillfredsställande var 609 kvinnor 

utan anorexi och 20 kvinnor med anorexi. Av dem som svarade att de uppfattade 

sina sexliv som tillfredsställande var 1389 kvinnor utan anorexi och 59 kvinnor 

med anorexi. Ingen statistiskt signifikant skillnad i tillfredsställelsen med sexlivet 

noterades, p=0,327. 

 

I frågeformuläret för 25-åringar efterfrågades allmän sexuell tillfredsställelse med 

fråga nummer 60:  ”När du utvärderar ditt eget sexliv som helhet, anser du att du 

är...” och svarsalternativen var 1=”mycket nöjd”, 2=”ganska nöjd”, 3=”varken nöjd 

eller missnöjd”, 4=”ganska missnöjd” och 5=”mycket missnöjd”. Analysen har 

gjorts på de kvinnor som både fyllt i frågeformulär och deltagit i telefonintervju, 
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dvs. 449 kvinnor utan anorexi och 92 kvinnor med anorexi. Kvinnor utan anorexi 

fick i genomsnitt det numerala värdet 3,92 och kvinnor med anorexi 3,98. Båda 

gruppernas medeltal motsvarar närmast svarsalternativ 4=”ganska missnöjd”. 

Ingen statistiskt signifikant skillnad noterades grupperna emellan beträffande 

allmän tillfredsställelse med sexlivet, p=0.59.  

 

Frågan om oro över det egna utseendet påverkat sexlivet har undersökts endast 

i ett delurval från FinnTwin16-undersökningen, nämligen bland dem som deltog i 

telefonintervjun. Av dem som deltog var 186 kvinnor utan anorexi och 79 kvinnor 

med anorexi, N=265. (26) Frågan var ”Upplever du att oro över det egna 

utseende negativt påverkat ditt sexliv?”. Som svarsalternativ fanns 1= sällan eller 

aldrig, 2=ibland, 3=ofta, 4=alltid eller nästan alltid. Deltagarnas svarsandelar ses 

i tabell 2. Jämförelse gav p<0,0001, det var alltså en statistiskt signifikant skillnad 

mellan kvinnor med anorexi och kvinnor utan anorexi. Om man haft eller har 

anorexi korrelerar det kraftigt med en starkare upplevelse av att oro över det egna 

utseendet negativt har påverkat ens sexliv.  
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Diskussion 

Studien planerades av professor Anna Keski-Rahkonen vid avdelningen för 

folkhälsovetenskap vid Helsingfors universitet. Undertecknad har självständigt 

bekantat mig med litteraturen och författat litteraturöversikten samt den övriga 

avhandlingen. De statistiska analyserna utfördes tillsammans med Anna Keski-

Rahkonen. Undertecknad har framställt tabellerna. Layout samt språkdräkt har 

utformats tillsammans med handledare Lena Sjöberg. 

När kvinnor med anorexi jämfördes med kvinnor utan anorexi var det ingen 

skillnad i menarcheålder eller ålder för första samlag. I 25 års ålder var det inte 

skillnad i varken antal sexpartners eller i antal samboförhållanden man haft. 

Beträffande sexuell tillfredsställelse var det inte heller någon skillnad, varken när 

deltagarna var 16 år eller när de var 25 år. Slutligen noterades att kvinnor med 

anorexi kraftigare upplevde att oro över det egna utseendet påverkat sexlivet 

negativt än vad kvinnor utan anorexi gjorde.  

Överensstämmande med tidigare forskning avvek inte menarcheålder och ålder 

för första samlag när vi jämförde kvinnor med anorexi och kvinnor utan anorexi. I 

vårt sampel hade 21 kvinnor även bulimiska symtom, och fast detta i tidigare 

studier korrelerat med tidigare menarche samt yngre ålder för första samlag, 

kommer ingen korrelation fram i vår analys. (17, 18) 

Trots att man baserat på tillgänglig forskning kunde anta att kvinnor med anorexi 

haft färre samboförhållanden och färre sexpartners än kvinnor utan anorexi i 

samma ålder(18, 20), kunde detta inte påvisas i vårt material. Inte heller 

antagandet att kvinnor med anorexi har sämre allmän sexuell tillfredsställelse fick 

understöd i vår analys(14, 17, 19), den var lika låg hos kvinnor utan anorexi.  

Tidigare forskning har påvisat att kvaliteten på kvinnors sexliv korrelerar kraftigt 

med deras kroppsuppfattning. (7, 8) Trots att detta förekommer hos alla kvinnor, 

verkar korrelationen vara kraftigast hos kvinnor med ätstörningsproblematik.(19) 

Resultatet av vår analys stämmer överens med detta; kvinnor med anorexi 

upplevde kraftigare att oro över det egna utseendet inverkat negativt på sexlivet 

än vad kvinnor utan anorexi gjorde. 
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Studien FinnTwin16 bidrar med information om ett relativt stort sampel av finska 

tvillingar. Materialet inkluderar data från deltagarnas alla livsområden, och 

samma individer uppföljs från födseln (med hjälp av formulär föräldrarna fyllt i) till 

34 års ålder. Beträffande ätstörningsproblematik, utfördes förutom frågeformulär 

även semistrukturerad intervju per telefon. Studien definierade undersökta 

ätstörningar noga, och följde klara diagnostiska kriterier för inkludering av 

deltagare i respektive grupp. Detta ökar materialets tillförlitlighet och möjliggör en 

noggrannare analys. Dessutom inkluderades en omfattande kontrollgrupp av 

kvinnor utan anorexi i samma ålder. FinnTwin16 -studien ger en omfattande och 

noggrann beskrivning av unga vuxna i Finland.  

Vårt huvudsakliga sampel inkluderar 92 kvinnor med anorexi, och 2557 kvinnor 

utan anorexi. Sampelstorleken beträffande ätstörningar är en tydlig begränsning 

för detta arbete, speciellt för delområdet om oro över det egna utseendet inverkat 

negativt på sexlivet. Sampelstorlek är överlag en begränsning för många studier 

som görs kring ätstörningar.  

Information om sexualitetsutveckling och ätstörningsproblematik har samlats in 

delvis med hjälp av frågeformulär. Många frågor har besvarats retrospektivt, vilket 

kan påverka materialets noggrannhet. Ett frågeformulär med färdiga 

svarsalternativ begränsar svaren man får, utförligare och friare svarsmöjligheter 

skulle eventuellt ha gett mera information.  

En annan begränsning i frågeformuläret är att det för vårt arbete kan anses vara 

konservativt, speciellt beträffande sexuell tillfredsställelse. Frågor om till exempel 

sexuell orientering, könsidentitet, masturbation och sexuella fantasier inkluderas 

inte. Sexuell tillfredsställelse är ett brett och svårdefinierat begrepp och 

deltagarna har antagligen haft delvis olika uppfattning om dess betydelse. Trots 

detta är begränsningarna inte tillräckliga för att omkullkasta arbetets resultat, 

vilket till stor del understöds av tidigare publicerad forskning. Ett potentiellt 

samband mellan ätstörningar och kvinnlig sexuell dysfunktion(12) verkar finnas, 

och utförligare forskning behövs fortfarande.  

Trots att kvinnor med anorexi har kraftig viktnedgång och på grund av det en 

förändring av hormonfunktionerna (9-11), har antagandet om en dämpad 

sexualitet omkullkastats i forskning. I detta arbete ses ingen skillnad i 
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sexualitetsutveckling när kvinnor med anorexi jämförs med kvinnor utan anorexi. 

En metaanalys av ätstörningsstudier som gjorts de senaste 20 åren noterade att 

majoriteten av studierna fokuserat på etiologi (pubertet, hormoner, sexuellt 

utnyttjande) och på sexuella beteenden associerade med hetsätning och 

impulsivitet. Den sexuella tillfredsställelsen har utforskats väldigt lite hos kvinnor 

med ätstörningar (2). Kvinnor med anorexi genomgår en sexualitetsutveckling, 

och de har ett sexliv. I vårt arbete är deras sexuella tillfredsställelse inte sämre 

än vad den är för kvinnor utan anorexi. En anorexia nervosa -diagnos innebär 

inte att sexualiteten och den sexuella tillfredsställelsen inte kan bibehållas.  

Tidigare publicerade studier rekommenderar att sexlivet, sexualiteten och 

speciellt kroppsuppfattningen borde diskuteras med alla personer med 

ätstörningar. Ett hälsosamt sexliv och en positiv kroppsuppfattning kan utgöra 

effektiva verktyg i behandlingen av ätstörningar. (12, 14) Understöd för detta ses 

också i vårt arbete; kroppsuppfattningen hade en tydligt negativare effekt på 

sexlivet hos kvinnor med anorexi jämfört med vad den hade hos kvinnor utan 

anorexi. Sexualitet är ett delområde som borde inkluderas i vården av alla 

patienter med ätstörningar.  
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