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Sammanfattning 
 

Typ av arbete: Examensarbete 15 högskolepoäng. 

 

Sikström, E. (2012). Konsumtion av livsmedel rika på järn och folsyra samt attityd till de 

näringsämnena & en hälsosam kost under graviditeten. C-uppsats i Folkhälsa, hälsopedagogiska 

programmet. Akademin för hälsa och arbetsliv. Högskolan i Gävle. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

BAKGRUND: Folsyra och järn är två viktiga ämnen som under graviditeten har olika betydelser 

dels för mamman och dels för fostret. Brister på dessa ämnen kan således leda till skador av olika 

slag och därför rekommenderas ofta kosttillskott till gravida kvinnor. Kvinnornas matvanor kan 

påverka om de får i sig tillräcklig mängd av dessa ämnen. 

 

SYFTE: Syftet med denna studie var att se hur gravida förhåller sig till att ha en hälsosam kost 

under graviditeten samt inställningen till kosttillskott med järn och folsyra. Studien syftade till att 

undersöka eventuella hinder samt se användningen av järn och folsyra. 

 

METOD: Studien är av kvantitativ typ med en enkät som inför denna undersökning har 

modifierats, Health and Taste Attitude Scale. Enkäten består av 7 frågor och 21 påståenden varav 

6 st är från HTAS och resterande tillagda. Deltagarna kommer från ett internetforum ”Min Bebis” 

där enkäten skickades ut som ett personligt meddelande till 151 st, varav 44 st kom att delta. En 

beskrivande analys gjordes med medelvärde och standardavvikelse. 

 

RESULTAT: Denna studie hade en majoritet av blivande förstagångsföräldrar och visade på att 

fler gravida kvinnor tar kosttillskott med järn än folsyra. Det verkar finnas en bristande 

konsumtion på livsmedel rika på folsyra och järn däribland blodpudding, frukter och 

fullkornsprodukter. I resultatet framkommer att de flesta inte har tagit tillskott av folsyra innan 

graviditet. De gravida verkar ha en måttlig inställning till att äta hälsosamt under sin graviditet. 

 

 



3 

 

Abstract 

 

Type of study: Thesis 15 credits. 

Sikström, E. (2012). Consumption of foods rich in iron and folic acid, and attitude to those 

nutrients and a healthy diet during pregnancy. C-thesis in public health, health education 

program. University of Gävle. 

______________________________________________________________________________ 

BACKGROUND: Folic acid and iron are two important substances during pregnancy which 

have different meanings for the mother and the child. Deficiencies of these substances can lead to 

damage, and therefore often recommended supplements to pregnant. Women´s diet can affect 

whether they get enough of those substances. 

AIM: The aim of this study was to see how the pregnancy is related to having a healthy diet and 

attitudes to food supplements with iron and folic. The study aimed to investigate possible barriers 

and ensure the use of iron and folic acid. 

METHOD: This study is quantitative using a questionnaire developed for this study. The 

questionnaire contained part of the Health and Taste Attitude Scale. The items were partly 

modified to suit the aim of the study. The questionnaire was send as a message to 151 pregnant 

women in the internet forum “MinBebis” and 44 were participating. 

RESULTS: Respondents in this study were mainly prospective first-time parents and the results 

showed that more pregnant women take supplements with iron than folic acid. There seems to be 

a low consumption of foods rich in folic acid and iron, example fruit and whole grains. The 

majority did not take supplements of folic before pregnancy. The pregnant women seem to have a 

moderate approach to eating healthy during their pregnancy. 

 

Keywords: Pregnancy, attitudes, iron, folic acid, supplements, diet 
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1 Inledning 

 

Enligt Chuang et al (2010) är kvinnor som har planerat och planerar en graviditet mer benägna 

till att äta tillskott och ha mer hälsosamma beteenden än de som oplanerat blir gravida. Det finns 

även en hypotes om att kvinnor som tidigare har varit gravida äter mer hälsosamt inför den 

nästkommande graviditeten (Chuang et al., 2010). Hure et al (2008) utförde en studie i syfte att 

undersöka kvalitén på gravidas kosthållning och resultatet de kom fram till var att det inte fanns 

en signifikant skillnad från deras tidigare kosthållning. De kunde konstatera att mängden de åt var 

större, men de livsmedel de åt var detsamma. Vidare kom de fram till att många viktiga 

näringsämnen inte uppfyllde vad som är rekommenderat. (Hure et al., 2008). 

 

Med kosttillskott av folsyra under tidig graviditet, och gärna redan innan en graviditet är påbörjad 

kan man påverka hur fostret kommer att utvecklas, ryggmärgsbråck framför allt. När man förstår 

hur mycket det man själv äter påverkar fostret i magen är det av intresse att se hur det ser ut hos 

gravida. Vad är deras inställning till att äta en hälsosam kost? 

 

I denna undersökning fokuseras det på folsyra och järn, och hur de gravidas attityd och 

inställning är till dessa näringsämnen. En viktig aspekt är vad de tänker och tycker om sin 

kosthållning under graviditeten. Äter de mer hälsosamt? 

2 Bakgrund 

 

Folsyra och järn är två viktiga ämnen som under graviditeten har olika betydelser dels för 

mamman och dels för fostret. Brister på dessa ämnen kan således leda till skador av olika slag 

(Livsmedelsverket 2011, Schlotz et al., 2010, Hernández-Martínez et al., 2011) och därför 

rekommenderas ofta kosttillskott till gravida kvinnor.  

2:1 Folsyra 

 

Folsyra är ett B-vitamin som är framställt på ett konstgjort vis och ämnet är viktigt för att cellerna 

ska fungera som de ska vad gäller ämnesomsättningen och är även viktiga i bildningen av röda 

http://csaweb110v.csa.com.webproxy.student.hig.se:2048/ids70/p_search_form.php?field=au&query=hernandez+martinez+carmen&log=literal&SID=uvfp8ia167815hdi4kpmec5603
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blodkroppar (Livsmedelsverket, 2011). En risk med att äta för lite är att det kan skapas en 

blodbrist, även kallad anemi (Livsmedelsverket, 2011). Enligt Schlotz et al (2010) är 

mikronäringsämnet folsyra viktigt för fostrets tillväxt och utveckling, och anledningen till detta är 

att folsyra har en viktig roll i DNA-syntesen och för hur cellerna delar sig. En brist av folsyra 

under graviditeten kan visa sig genom att skapa defekter på neuralröret. Förutom detta kan även 

en brist leda till att förluster av stamceller, viktminskning av hjärnan och kan även skapa 

ångestrelaterade problem hos barnet. Det är de skadeverkningarna som kan leda till 

beteendeproblem senare i livet hos barnet. (ibid.). Enligt Black (2001) kan brist av folsyra 

innebära komplikationer under graviditeten och fostret kan födas med missbildningar.  

 

Folsyra bör enligt rekommendationerna på Livsmedelsverket (2011) tas redan innan en graviditet 

är påbörjad. Det rekommenderas att kvinnan ska börja äta tabletter med folsyra redan en månad 

innan. Anledningen till detta är att folsyra betydligt minskar risken för ryggmärgsbråck hos 

fostret. Problematiken är att många graviditeter faktiskt inte är planerade, och därför menar 

Livsmedelsverket på att alla kvinnor som kan tänkas bli gravida ska äta dessa tillskott. Mängden 

som ska intas är 400 mikrogram dagligen fram till graviditetsvecka 12. Efter vecka 12 är 

tillskottet av folsyra inte längre behövligt för att motverka ryggmärgsbråck, men däremot behövs 

det för att blodbildningen ska ske optimalt och för att fostret ska få tillräckligt med näringen. 

(ibid.). 

 

En studie (Schlotz et al., 2010) utfördes med syfte att undersöka hur folsyra påverkade hjärnans 

tillväxt och om barnet eventuellt skulle kunna få vidare men av att kosten innehöll för liten 

mängd folsyra. Deras uppfattning var att hjärnans aktivitet påverkades och att detta skulle kunna 

leda till hyperaktivitet och även beteendesvårigheter hos barnet. I studien visade det sig sedan 

beteendeproblemen med exempelvis hyperaktivitet hade samband med bristande intaget av 

folsyra under graviditeten. En för liten mängd folsyra i början av graviditeten hade även samband 

med ett minskat omfång av hjärnan och därmed en minskad tillväxt hos de nyfödda barnen. 

Hjärnan utvecklas snabbt i början av graviditeten och därför är en brist på folsyra särskilt under 

början av graviditeten skadlig för fostret. Hyperaktivitet och att barnet blir ouppmärksamt kan 

uppstå på grund av att folsyra är involverat i DNA-bildning. (ibid.). 
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I en studie som Hure et al (2009) gjorde fick respondenterna i undersökningen poäng på hur ofta 

de åt vissa livsmedel. Studien gjordes för att undersöka kostens kvalité hos gravida kvinnor i 

Australien. Livsmedel som gav poäng var att äta minst två frukter och minst fyra grönsaker 

dagligen, fiberrika fullkornsbröd som minst fyra skivor dagligen samt 1-2 ägg varje vecka. Andra 

livsmedel som gav poäng var att konsumera minst 500 ml mjölk, äta mager ost samt yoghurt 

någon gång i veckan. (ibid.). Dessa rekommendationer är liknande de som Livsmedelsverket 

(2011) tagit fram för Sverige. Hure et al (2009) fann att de gravida kvinnorna åt mer frukt, 

spannmål och kött jämfört med de icke-gravida kvinnorna, men trots detta fanns brister bland de 

viktiga näringsämnena.  

2:1:1 Livsmedel rika på folsyra 

 

Livsmedelsverket (2011) rekommenderar följande livsmedel: 

Baljväxter som exempelvis bönor, kikärtor, gröna ärtor, sockerärtor och linser.  

Gröna bladgrönsaker som spenat och ruccola. Broccoli, brysselkål samt blomkål. Rotfrukter som 

kålrot och rödbetor. Grönsaker som röd paprika och majs. Frukt som apelsin, kiwi, 

honungsmelon och banan. Bär som jordgubbar, hallon och björnbär. Fullkornsprodukter som 

bröd, råris och fullkornsgryn. Filmjölk och leverpastej. 

2:2 Järn 

 

En studie (Hernández-Martínez et al., 2011) har gjorts för att undersöka hur en kost med järnbrist 

påverkar beteendet hos den nyfödda. De ville se om järnbrist kunde orsaka kognitiva störningar 

men även störningar på beteende och det känslomässiga stadiet. I studien deltog 216 kvinnor i 

denna spanska studie och dessa följdes under hela graviditeten från vecka 13. Studien menar på 

att undernäring är förödande för hjärnans utveckling, men i vissa stadier kan även brist på viktiga 

mineraler och vitaminer skapa dessa utvecklingsproblem och vara minst lika skadliga. Bland 

dessa vitaminer och mineraler ingår folsyra och järn, och denna studie valde att fokusera på järn. 

Järn spelar stor roll för hemoglobinets syntes och i centrala nervsystemet. Hjärnan är extremt 

sårbar och brister på viktiga ämnen påverkar den stort. Brister av järn kan därför resultera i låg 

http://csaweb110v.csa.com.webproxy.student.hig.se:2048/ids70/p_search_form.php?field=au&query=hernandez+martinez+carmen&log=literal&SID=uvfp8ia167815hdi4kpmec5603
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födelsevikt, tidig födsel samt problem med beteende och känslomässiga störningar. Särskilt 

viktigt är det med järn i den senare delen av graviditeten då hjärnan ökar i mängd betydligt. Tidig 

järnbrist påverkar effekten hur hjärnan reagerar på stress, och det har att göra med hur den 

omogna hjärnan svarar på autonoma stimuli. Om järnbrist uppstår i slutet av graviditeten 

påverkas självregleringen. Resultat som de fick fram var att de såg att en järnbrist hade en 

påverkan på den autonoma responsen, och järn har att göra med den motoriska aktiviteten. Deras 

resultat visade på att det finns allvarliga konsekvenser med en järnbrist under graviditeten (ibid.).  

 

Mängden järn som behövs under graviditeten är hög, främst för att blodmängden fördubblas 

enligt Deans (2003). En kvinna som äter järnrika livsmedel kan ändå behöva äta tillskott för detta 

enligt Deans (2003). Black (2001) skriver i en studie att en risk med att inte äta tillräckligt med 

järn kan leda till anemi, som i sin tur kan orsaka komplikationer vid förlossningen. Black (2001) 

undersökte betydelsen av viktiga mikronäringsämnen, däribland folsyra och järn, hos gravida 

kvinnor. Den kvinna som inte äter tillräckligt av dessa ämnen kan känna av negativa effekter 

såsom anemi, högt blodtryck och fostret i magen påverkas vilket kan leda till missfall, 

tillväxthämningar samt missbildningar. Genom att äta tillskott av järn kan lagringar av järn 

förbättras och risken för bland annat anemi minskas betydligt. (ibid.).   

 

2:2:1 Livsmedel rika på järn 

 

Vad gäller järn är det i första hand livsmedel såsom kött, blodpudding, fullkornsbröd och 

leverpastej som bör vara de största källorna, men det kan även vara tal om järntabletter. 

(Livsmedelsverket, 2011). 

2:3 Kosttillskott 

 

Det finns många positiva effekter med att äta kosttillskott under graviditeten enligt Shah, Prakesh 

& Ohlsson (2009). Dessa är bland annat att immunförsvaret hos den gravida kvinnan kan 

förbättras, antalet infektioner minskar, antalet för tidiga födslar minskar och det sker en 

effektivisering vad gäller metabolismen och även för de anabola processerna samt att det skapas 

förbättrade nivåer av hemoglobin i kroppen. (ibid.).    
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Vid otillräckligt intag av vitaminer och mineraler under graviditeten kan det leda till negativa 

effekter både på foster samt den blivande mamman (Black, 2001). Järnbrist kan leda till anemi 

och komplicerade förlossningar, samtidigt som ett bristande intag av folsyra kan leda till 

medfödda missbildningar. (ibid.). Även om den gravida kvinnan äter större mängder av livsmedel 

rika på folsyra är det svårt att komma upp i behovsmängden och därför rekommenderas det enligt 

Deans (2003) att ta kosttillskott med folsyra. 

 

Livsmedelsverket (2011) skriver vidare att gravida ska vara försiktiga med vilka kosttillskott som 

tas under graviditeten. En nackdel med att äta kosttillskott är enligt en studie (Shah, Prakesh & 

Ohlsson, 2009) att överdosering av exempelvis vitamin A kan vara skadligt för fostret. En 

systematisk granskning utfördes och resultat som de fann var att risken för att fostret hade en för 

låg födelsevikt minskades betydligt när gravida kvinnor åt multitillskott i jämförelse med de som 

enbart åt järn- och folsyratillskott. Det finns dock ett fåtal studier inom detta, men denna 

granskning koncentrerade sig på järn och folsyratillskott i jämförelse med multitillskott samtidigt 

som de gick igenom ett flertal studier och ansåg att detta var en styrka för deras resultat. (ibid.).  

2:4 Rekommendationer för gravida 

 

För den gravida kvinnan rekommenderar Livsmedelsverket (2011) följande: 

 500 g frukt och grönt varje dag, till exempel två portioner grönsaker och tre frukter 

 fisk 2–3 gånger i veckan 

 lättmjölk, naturell lättfil eller naturell lättyoghurt, cirka 5 dl per dag  

 lättmargarin på smörgåsen och flytande margarin eller olja till matlagning 

 kött, kyckling, ägg, bönor, linser eller ärtor varje dag 

 potatis, bröd, ris, pasta, bulgur eller liknande varje dag, främst fullkornsalternativ. 

Under graviditeten är det viktigt att den blivande mamman får i sig mer näring än annars, men 

inte nödvändigtvis fler kalorier enligt Livsmedelsverket (2011). För att undvika att kaloriintaget 

blir för högt är det av klar fördel att dra ner på exempelvis läsk, sötsaker och kakor. (ibid.). Det 
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extra intaget handlar om cirka 200 kalorier om dagen. Dagsbehovet ligger på runt omkring 2150-

2500 kalorier. (Deans, 2003). 

 

Enligt Hure et al. (2009) äter inte gravida kvinnor mer av näringsrika livsmedel, varken innan 

planerad graviditet eller under denna. Studien visade även på ett underskott av folat hos de 

gravida kvinnorna. (ibid.). 

2:4:1 En allsidig kost 

 

För att fostret ska kunna få i sig all näring som denne behöver rekommenderas det enligt Deans 

(2003) att äta en allsidig kost. En tredjedel av kosten ska vara bröd, pasta, ris eller potatis, för att 

på så sätt få i sig fibrer och vitaminer. Frukt och grönsaker bör den gravida äta varierat av och i 

rikliga mängder. Citrusfrukter innehåller mycket C-vitamin, gula frukter såsom mango, persika 

och aprikos innehåller A-vitamin och i torkad frukt finns det järn. Nyttiga grönsaker är 

bladgrönsaker exempelvis broccoli, brysselkål och spenat. Rotfrukter är en bra tillgång på 

vitamin B. Mjölkprodukter rekommenderas för att fostret ska få i sig tillräckliga mängder av 

kalicum och även för den gravida kroppens skelett. Vad gäller proteiner som finns i kött, fisk, 

mjölk samt ost innehåller dessa goda aminosyror. Andra proteiner som kommer från växtriket 

såsom torkade ärtor, bönor, nötter, frön och även bröd innehåller mindre mängd av aminosyror 

och ofta räcker inte dessa till om de är de enda proteinkällorna, som exempelvis för vegetarianer 

och veganer. Fisk rekommenderas att äta två gånger i veckan, och åtminstone vid ett av dessa 

tillfällen bör det vara en fet fisk. Särskilt viktigt är det att äta fisk på slutet av graviditeten 

eftersom hjärnan på fostret ökar i vikt betydligt. (ibid.).   

2:4:2 Kunskap om näringsbehov under graviditet 

 

En studie (Anderson, 2001) genomfördes tidigare för att se om gravida kvinnor hade kunskaper 

om näringsbehovet under graviditeten och vad de hade för attityder till en hälsosammare kost. 

Anderson (2001) fann även att många använder sig av graviditeten som en ursäkt för att äta mer, 

eller på annat sätt förändra kosten. Kvinnor som i vanliga fall äter bra och håller sig i form kan 

under en graviditet förändra detta, vilket innebär ökat matintag och mindre träning. Illamående 

kan göra att kosten under graviditeten blir den mest fattiga perioden av viktiga näringsämnen. De 
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gravida kvinnorna ansåg att dessa aspekter var viktigast under graviditeten: äta rätt mat, ha 

viktkontroll och därefter äta för två. (ibid). 

2:5 Planerade graviditeter 

En studie utfördes i Pennsylvania med 847 deltagare (Chuang et al., 2010) för att se om avsikten 

för en graviditet har betydelse för hur hälsosamt den gravida kvinnan äter och lever. Under 2 år 

följde de kvinnorna för att se beteendemönster vad gäller deras konsumering av frukt och 

grönsaker samt tillskott av folsyra. Det fanns även en hypotes om att kvinnor som tidigare har 

varit gravida äter mer hälsosamt inför den nästkommande graviditeten. I denna undersökning 

ansåg de att äta frukt och grönsaker minst en gång dagligen var hälsosamt och även att använda 

tillskott med innehållande minst 400 mikrogram folsyra dagligen samt motionera minst 30 

minuter dagligen. Deltagarna blev frågade om de hade i åtanke att bli gravid inom det närmaste 

året, någon annan gång i framtiden eller inte alls. Resultat som de kom fram till var att kvinnor 

som planerade en graviditet inom det närmsta året tog tillskott av folsyra i större utsträckning än 

de utan dessa planer. (ibid.).  

2:6 Faktorer för att äta hälsosamt under graviditet 

Fowles et al. (2008) skrev en artikel som granskar faktorer för att äta sunt under en graviditet. 

De menar på att illamående och kräkningar är vanliga symtom hos gravida kvinnor. Detta 

påverkar i sin tur hur de väljer att äta i allra största mån, och det är troligt att en hälsosam och 

balanserad kost får lägre prioritet. Det finns enligt Fowles et al. (2008) forskning som visar på att 

dåliga kunskaper i hur en hälsosam måltid bör se ut, särskilt i början av graviditeten, har ett 

samband med födelsevikten på barnet. Det som har en betydande roll för hur den gravida väljer 

att äta är dennes uppfattning om vad som är hälsosamt under graviditeten. Det har även visat sig 

att hushåll med lägre inkomst förhåller sig mer till att äta ohälsosamma alternativ och med detta 

är intaget av frukt och grönt lägre, och även fullkornsprodukter samt magra proteinkällor. (ibid.).         

2:7 Presentation av Roininens skala 

Med en skala kallad Health and Taste Attitude går det att mäta attityder relaterade till val av 

livsmedel. I en tidigare studie (Roininen, Lähtenmääki  & Tuorila, 1999) undersöktes bland annat 
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attityder till fettreducerade livsmedel och drycker. Med Roininens skala går det att se att 

exempelvis folk tenderar att ha en mer positiv syn på fettreducerade alternativ än de med full 

fetthalt. Det gick även att se att kvinnor hade en mer hälsosam inställning än män med dessa 

skalor. (ibid.). 

 

2:8 Problemformulering 

Som denna litteraturgenomgång har visat är det viktigt att gravida kvinnor äter allsidigt och 

näringsriktigt. Det finns inte entydig bild av hur kvinnor äter under sin graviditet, och flera 

faktorer påverkar kostvanorna. Samtidigt är det av stor betydelse att kvinnorna äter hälsosamt 

under graviditeten för att minska risken för eventuella skador på foster samt problem vid födseln. 

Extra viktiga näringsämnen för fostrets utveckling är järn och folsyra. Det finns få svenska 

studier som visar hur gravida i Sverige äter och vad de har för inställning till att äta hälsosamt 

under sin graviditet samt om de får i sig tillräckligt med näringsämnen. Därför var denna studie 

av intresse att göra för att se hur de gravidas inställning och kostvanor såg ut.  

3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning var att se hur gravida förhåller sig till en hälsosam kost samt 

kosttillskott med järn och folsyra under graviditeten och även se hur konsumeringen av livsmedel 

rika på järn och folsyra ser ut. 

  

 Vilken attityd har gravida till att äta kosttillskott av folsyra och järn under graviditeten 

 Hur noga är gravida kvinnor med sin kost och anser de att det är viktigt med näringsrik mat? 

 Äter gravida kosttillskott av folsyra och järn? Har detta gjorts innan graviditet? 

 Anser de gravida att de har fått tillräckligt med kunskap och information angående behovet av 

folsyra och järn? 

 Hur ofta äter gravida kvinnor de livsmedel som är särskilt rika på folsyra och järn?   

4 Metod 



15 

 

Studien valdes att göra med en kvantitativ metod eftersom det var av intresse av att se i vilken 

utsträckning de gravida använde kosttillskott och för att försöka se ett mönster i attityder till en 

hälsosam kost och tillskott. En kvalitativ metod av denna studie hade kunnat ge ett större djup i 

frågorna, men det hade varit svårare att se olika mönster som författaren önskade att se och därför 

valdes en kvantitativ metod. Enkät valdes för att man på så sätt kunde nå gravida kvinnor snabbt 

och effektivt. Författaren ansåg att det var av intresse att försöka se samband och generella 

attityder, och därför valdes det att på detta sätt göra studien. Den valda designen är hypotetisk-

deduktiv och beskrivande. Skalnivån ligger på intervallnivå då enkätfrågorna endast har två fasta 

punkter, stämmer helt och stämmer inte alls med och även nominal nivå med kategori efter 

exempelvis kön.     

4:1 Urval och datainsamlingsmetod 

Urvalet bestod av gravida kvinnor på internetforumet ”Min Bebis” som är riktat till föräldrar och 

även blivande föräldrar. Respondenterna var de som varit inloggade under perioden för 

insamlingen (1-9 dec). Respondenterna kommer från olika delar av Sverige.  

 

Enkäten i denna undersökning skickades ut till 151 slumpvis utvalda personer, där 44 st valde att 

vara med. Anledningen till att författaren valde att nå sina respondenter på internet var för att det 

på så sätt var lätt att nå de intressanta personerna för studien och för att få en blandning på 

respondenterna. Det var även av skäl för att respondenterna skulle känna en anonymitet och vara 

ärliga i sina svar, då de inte behöver sitta i en intervju. Författaren tänker sig att området kan 

kännas känsligt att tala om, om man inte har en livsstil som exempelvis inte klassas som 

hälsosam. På forumet ”Min bebis” finns det listor kategoriserade efter månad där medlemmarna 

skriver sitt alias med beräknat förlossningsdatum. Enkäten har med ett samtyckesbrev (se bilaga 

2) skickats ut till dessa medlemmar som funnits med på dessa listor. Enkäten har skickats till 

kvinnor som var beräknade i december 2011 till juni 2012. Kvinnorna var därmed i vecka 10-37. 

Denna period var relevant då de ännu inte har fått barn, och de senare beräknade i juni 2012 har 

kommit in i sin graviditet och kommit förbi den första perioden där missfallrisken är som störst. 

Enkäten har skickats genom ett personligt meddelande till varje medlem som bifogade Microsoft 

Word dokument där de besvarar enkäten och därefter skickar tillbaka denna med sina svar. 
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4:1:1 Bortfall 

 

Bortfallet på 107 personer (70 %) i denna undersökning är externt, och det innebär att de tänkta 

deltagarna väljer att inte delta eller inte går att få tag på. Två stycken skickade tillbaka ett mail 

och skrev att de inte ville delta eller att tid inte fanns. Resterande valde att inte svara på det PM 

som var utskickat. Det kan vara så att de inte har varit inloggade vid tillfället, och därför inte varit 

medvetna om att de hade kunnat delta. Bortfallet har räknats tillsammans oavsett vad orsaken till 

detta var. Ett internt bortfall innebär att svar inte lämnas in fullständigt (Stukat, 2005). I denna 

studie var detta inte aktuellt.  

4:2 Enkätutformning 

 

Studien är av kvantitativ typ med en enkätundersökning. Enkäten (se bilaga 1) är delvis skapad 

utifrån en utformad skala som modifierats inför denna undersökning. Skalan är kallad Health and 

Taste Attitude Scale, HTAS (Roininen et al, 1999). 6 frågor behölls från formuläret och 

resterande skapades till denna undersökning. 

 

Enkäten inleddes med sju demografiska frågor som därefter följdes av arton påståenden om deras 

attityder till kosthållning. Följt av detta berörde en fråga hur ofta de äter vissa livsmedel och 

slutligen två påståenden om de upplevda hindren för att inte äta hälsosamt. I de inledande sju 

frågorna i enkäten fyllde deltagarna i ålder, graviditetsvecka, utbildning, inkomst samt antal barn 

sedan tidigare. Två frågor besvarade de med ja/nej och det var om de åt folsyra eller järn 

dagligen, och om de i så fall var medvetna om mängden. Därefter var det påståenden som skulle 

besvaras med en Likert-skala, 1 innebar att de inte alls stämde med påståendet och 7 var att 

påståendet stämde in mycket väl. Påståenden handlade om de ansåg att de var viktigt med en 

hälsosam kost och deras inställning samt användande av järn och folsyra. Andra påståenden 

handlade mer specifikt om de livsmedel de äter. Därefter fick de bedöma hur ofta de åt 

blodpudding, fullkornsbröd, kött, kikärtor, bönor, linser, frukt samt bär. Detta gjordes med val 

från dagligen till mer sällan än 1 gång/månad.  

De sista två påståenden svarade respondenterna på om de kände att de hade tillräckligt med 

kunskap för att kunna äta hälsosamt under graviditeten samt om illamående gjort att de valt att 
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äta på annat sätt än annars. Enkäten avslutades med fria rader där respondenterna kunde 

kommentera deras svar och om de ville tillägga något till enkäten.  

4:3 Dataanalys 

När allt material var insamlat skedde den beskrivande analysen. I den beskrivande analysen 

ordnas datamaterialet in i frekvenstabeller och diagram. (Hartman, 2004). Efter detta beräknades 

ett medelvärde och standardavvikelse ut. En standardavvikelse visar på spridningen runt 

medelvärdet, om variansen är hög blir även spridningen runt medelvärdet högt. 

Standardavvikelsen är större ju större spridning på svaren (Edling & Hedström, 2003). Analysen 

har gjorts i Microsoft Excel.   

4:4 Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra olika krav som behöver följas vid studier och dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att deltagarna behöver veta deras syfte i studien och vad som 

gäller när de väljer att delta. Att delta är frivilligt och de har rätt att avbryta när de önskar. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer sig för att delta och om de vill avbryta 

ska det inte finnas några negativa följder för detta. Med konfidentialitetskravet ska 

personuppgifter inte kunna spridas till andra och de ska därför förvaras väl. Nyttjandetkravet 

innebär att uppgifter inte får lånas ut till andra i ett syfte som inte är forskningsenligt. 

(Vetenskapsrådet, 2002). I samband med enkäten skickades ett samtyckesbrev ut (se bilaga 2) för 

att visa respondenterna vad syftet med studien var, att de frivilligt deltog och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan.     

4:5 Attityder och normer 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) innebär en attityd en inställning och ett förhållningssätt till 

något. Attityder kan således studeras enligt Darwin som förklarade begreppet på under 1920-

talet. Begreppet norm handlar om hur något borde vara ordnat och organiserat. (ibid.). Efter 

denna syn på hur något bör vara strukturerat blir även handlingarna. 
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5 Resultat  

Resultat kommer nedan att presenteras i form av tabeller som visar en översikt på hur 

respondenterna valde att besvara olika påståenden i enkäten. 

 

5:1 Deltagarna  

 

5:1:1 Utbildningsnivå samt inkomst 

Det var 21 respondenter som hade en högskole-/universitetsnivå. Bland de som tjänade 200 000-

400 000 kr var det 11 personer som hade en utbildningsnivå på gymnasienivå.  

 

Tabell 1. Utbildningsnivå i förhållande till inkomst innan skatt/år för deltagarna 

 Högskole- 

universitetsnivå 

Yrkes- 

utbildning 

Gymnasienivå Total 

Mindre än 200 000 kr/år 3 0 3 6 

200 000-400 000 kr/år 6 1 11 18 

400 000-600 000 kr/år 0 1 3 4 

600 000-800 000 kr/år 6 2 2 10 

Mer än 800 000 kr/år 6 0 0 6 

Total 21 4 19 44 

 

5:1:2 Ålder, nuvarande graviditetsvecka samt tidigare graviditeter 

 
Vanligast förekommande i denna undersökning var att vara i en graviditetsvecka mellan 16-21, 

och 14 personer var mellan 22-24 år, följt av 10 st som var mellan 28-30 år. Det var 26 personer 

(59 %) som inte hade tidigare graviditeter. 

Tabell 2, Ålder och antal på respondenterna.  

Medelålder 26 år. Antal 44 st. 

Ålder Antal 

19-21 5 
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22-24 14 

25-27 9 

28-30 10 

31-33 4 

34-36 2 

 

Tabell 3. Graviditetsvecka och antal på deltagare i studien. N = 44 

Graviditetsvecka Antal 

V 10-15  6 

V 16-21  16 

V 22-27  9 

V 28-33  11 

V 34-39   2 

Tabell 4. Tidigare graviditeter 

0 barn: 26 st (59 %) 

1 barn: 13 st (30 %) 

2 barn: 5 st (11 %) 

Total: 44 st. 100 %. 

 
5:2 Inställning till att ha en hälsosam kost under graviditeten 

 

Resultatet visar på att det var flest som svarade med alternativ 5 på frågan om de anser att det är viktigt 

med näringsrik mat och alternativ 3 var vanligast förekommande för om kvinnorna alltid äter en hälsosam 

och balanserad kost samt noggrannhet med att maten är hälsosam.  

 

Tabell 5. Inställning till hälsosam mat hos gravida kvinnor. N = 44 

1 = Stämmer inte alls, 7 = Stämmer helt 

Påstående Medel-

värde 

Standard

avvikelse 

Jag äter vad jag vill och bekymrar mig sällan över om maten är hälsosam 4 1,55 

Jag äter alltid en hälsosam och balanserad kost 3,7 1,49 

Det är viktigt för mig att maten som jag äter dagligen är näringsrik 4,7 1,66 

Det är viktigt för mig att maten som jag äter dagligen innehåller rikligt med 

vitaminer och mineraler 

4,3 1,62 

Jag är mycket noga med att maten jag äter är hälsosam 3,7 1,49 

Jag tänker mer på vad jag äter och dricker under min graviditet än i  4,7 1,8 
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vanliga fall 

Jag anser att det är viktigt med näringsrik mat 5,2 1,52 

Jag äter inte så näringsrikt som jag önskar 4,4 1,7 

 

Att alltid äta hälsosamt och ha en balanserad kosthållning ansåg sig respondenterna till måttlig 

del stämma in (svarsalternativ 3-4: 24 st, 55 %). Det var 7 kvinnor (16 %) som bestämt ansåg sig 

ha kosthållning som inte är hälsosam och balanserad (svarsalternativ 1-2). De gravida kvinnorna 

ansåg dock ändå att det är viktigt att den dagliga maten är näringsrik (svarsalternativ 5-7 

besvarades av 25 st, 57 %).  

 

Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse för upplevda hinder för att äta näringsrikt 

under graviditeten. N = 44.  

1 = Stämmer inte alls, 7 = Stämmer helt.  

Påstående Medelvärde Standard 

avvikelse 

Jag anser att ekonomin hindrar mig från att äta så hälsosamt som jag önskar 2,9 2,1 

Jag anser att illamående eller svårigheter att äta viss mat har gjort det svårt för mig 

att äta hälsosamt 

2,8 1,9 

 

5:2:1 Ökad medvetenhet och motivation 

 

En respondent skrev: 

”Jag har dragit ner på socker och kakor, och försöker byta ut vissa livsmedel till lite nyttigare 

men annars äter jag precis som innan med undantag från restriktionerna”. 

 

Det var 61 % (svarsalternativ 5-7: 27 st) av de gravida kvinnorna ansåg att de tänkte mer på vad 

de äter och dricker i jämförelse med annars. Det fanns ändå en del som svarade med de lägre 

svarsalternativen vilket innebär att det finns en ökad medvetenhet hos respondenterna, men inte 

för samtliga.  

 

Tabell 7. Medelvärde och standardavvikelse för motivationen till att äta hälsosamt. N = 44. 

1 = Stämmer inte alls, 7 = Stämmer helt. 

Påstående Medel-

värde 
Standard 

avvikelse 

Jag anser att min motivation till att äta hälsosamt under graviditet är låg 3,1 1,68 
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Tabell 8. Motivation till att äta mer hälsosamt under graviditeten. N = 44. 

1 = Stämmer inte alls, 7 = Stämmer helt. 

Påstående 1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att min motivation att äta hälsosamt är låg 

Procent: 

9 

20% 

10 

23% 

5 

11% 

9 

20% 

6 

14% 

5 

11% 

0 

0% 

 

En respondent skrev: 

”Motivationen att ständigt tänka på vad man äter känns lägre under graviditeten, då man unnar 

sig mer samtidigt som man försöker att äta saker som man vet att man mår bra av”. 

 

Nedan är resultatet sammanställt med procentandelar och hur respondenterna besvarat påståenden 

angående inställningen till en hälsosam kost under graviditeten, se tabell nedan. 

Tabell 9. Gravidas attityder till en hälsosam kost, antal och procentandelar. N = 44 

1 = Stämmer inte alls, 7 = Stämmer helt 

Påstående 1 2 3 4 5 6 7 

Jag äter vad jag vill och bekymrar mig sällan över om maten är 

hälsosam 

Procent 

1   

2%   

9 

20% 

8 

18% 

7   

16% 

10   

23%   

8  

18% 

1 

2% 

Jag äter alltid en hälsosam och balanserad kost 

Procent 

4   

9%   

3 

7% 

13 

30% 

11 

25% 

5   

11%  

8  

18%  

0 

0% 

Det är viktigt för mig att maten som jag äter dagligen är näringsrik  

Procent 

0 

0 %  

4 

9% 

8 

18% 

7 

16% 

9   

20%  

6  

14%  

10 

23% 

Det är viktigt att maten innehåller rikligt med vitaminer och 

mineraler 

Procent 

2   

5 %  

2 

5% 

10 

23% 

13 

30% 

5   

11%   

6  

14%  

6 

14% 

Jag är mycket noga med att maten jag äter är hälsosam 

Procent 

2   

5%   

7 

16% 

11 

25% 

11 

25% 

4   

9%   

7  

16% 

1 

12% 

Jag anser att det är viktigt med näringsrik mat 2   0 4 5 10   14  9 
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Procent 5%   0% 9% 11% 23%   32%  20% 

 

Som framgår av tabellen ovan finns det en spridning mellan de gravida kvinnor hur de väljer att förhålla 

sig till sin kost under graviditeten. Endast 12 % anser att de är noga med kosten under graviditeten. De 

flesta väljer att äta vad de känner för, och bekymrar sig sällan. Det var ingen av respondenterna som höll 

med fullt i påståendet om att de alltid äter hälsosamt och balanserat. Samtidigt var det dock ingen som 

ansåg att det inte var viktigt alls med att äta en näringsrik kost.  

 

5.3 Inställning till kosttillskott 

 

Förbrukningen var större av järntillskott men respondenterna svarade att de ansåg att det var 

något viktigare med kosttillskott med folsyra (20 % svarsalternativ 7, antal 9) i jämförelse med 

hur de besvarade samma fråga angående järn (15 % svarsalternativ 7, antal 7). Det var 59 % av 

respondenterna som uppgav att de åt folsyra dagligen, och 66 % uppgav ett dagligt intag av järn.  

 

5:3:1 Folsyra och järn 

 

Tabell 10. Medelvärde och standardavvikelse för respondenternas inställning till 

kosttillskott samt given information angående folsyra och järn. N = 44. 

 
Påstående Medel-

värde 

Standarda

vvikelse 

Jag anser att det är viktigt att äta tillskott med folsyra 4,5 1,95 

Jag anser att det är viktigt att äta tillskott med järn 4,7 1,56 

Innan jag blev gravid åt jag kosttillskott med folsyra 2,7 2,42 

Jag anser att jag har fått tillräckligt med information angående behovet 

av folsyra som gravid 

5,1 1,92 

Jag anser att jag har fått tillräckligt med information angående behovet av  

järn som gravid 

5,4 1,52 

 

Som tabellen ovan visar fanns det en måttlig inställning till att äta kosttillskott med järn samt 

folsyra, medelvärdet var 4 på en skala som uppgick till 7 (stämmer helt med). Det går även att 

läsa i tabellen att en något större andel kände att de hade fått tillräckligt med information 

angående behovet av järn i jämförelse med behovet av folsyra. 

 

Tabell 11. Antal och procentandel som ätit kosttillskott av folsyra innan graviditet 

Innan jag blev gravid åt jag kosttillskott av folsyra Antal Procent 
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Tabellen visar att 8 st (18 %) har ätit kosttillskott av folsyra innan graviditeten. Andelen som inte 

ätit dessa tillskott var 24 st (55 %). 

 
5:4 Konsumtion av livsmedel rika på folsyra och järn 

 

Tabell 12. Konsumeringen av blodpudding, fullkornsbröd, köttprodukter, kikärtor, bönor, 

linser, frukt samt bär. N = 44.  

Livsmedel Dagligen Varje vecka 

vid minst ett 

tillfälle 

Ca 1 

tillfälle/varannan 

vecka 

Varje månad vid minst ett 

tillfälle/mer sällan än 1 gång 

per mån 

Blodpudding 

Procent 
 

0 % 
 

11 % 

6 

14 %  

33 

45 %  

Fullkornsbröd 

Procent 
 

25 %  
 

34 %  

9 

20 %  

9 

21 %  

Köttprodukter 

Procent 
 

41 %  
 

41 % 

5 

11 %  

3 

7 % 

Kikärtor 

Procent 
 

0 % 
 

0 %  

6 

14 %  

38 

76 %  

Bönor 

Procent 
 

5 % 
 

5 % 

5 

11 %  

35 

79 %  

Linser 

Procent 
 

0 %  
 

2 %  

5 

11 %  

38 

86 %  

Frukt   3  

1 (stämmer inte alls) 24 55 

2 6 14 

3 0 0 

4 3 7 

5 1 2 

6 2 5 

7 (stämmer helt med) 8 18 

Totalt 44 100 
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Procent 13 % 30 % 7 % 0 % 

Bär 

Procent 
 

9 % 
 

34 % 

14 

32 % 

11 

25 % 

Antal personer och procentandel som åt specifika livsmedel. 

 

Som framgår av tabellen ovan äter inte de gravida kvinnorna i denna studie enligt de 

rekommendationer som Livsmedelsverket (2011) har kommit med. Endast 13 % ansåg sig äta 

frukt dagligen och konsumeringen av bär var ännu lägre, endast 9 % uppgav en daglig 

konsumtion. Linser, bönor och kikärtor åts av en klar majoritet mer sällan än en gång i månaden. 

Fullkornsbröd rekommenderas dagligen och detta följs av 25 %. 

 

5:5 Kunskap till att äta nyttigt under graviditeten 

 

Tabell 13. Jag känner att jag inte har tillräckligt med kunskap om hur jag äter nyttigt under 

graviditeten. N = 44. 

1- Stämmer inte alls 11 25 %  

2  16 36 % 

3  7 15 % 

4  1 2 % 

5  5 11 % 

6  4 9 % 

7 - Stämmer helt  0 0 % 

 

Två av respondenterna skrev att de hade fått information om att det är tillräckligt med tillskott av 

folsyra fram till vecka 12. En annan respondent skrev att hon åt folsyra de första tre månaderna, 

men att en vidare konsumtion inte var nödvändig.  

 

Respondenternas upplevda kunskap samt rådgivning av exempelvis barnmorskor. 

 

Råd som exempelvis barnmorskan kommer med angående kosten under graviditeten ansåg 

kvinnorna sig följa, svarsalternativ 4-7 besvarades av 40 st (90 %) och ingen av kvinnorna 

svarade att de inte alls följde de råden. En respondent skriver som ett tillägg i hennes enkät: 

”Alla kostråd till gravida fokuserar på att äta nyttigt, balanserat och regelbundet. Jag hade 
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behövt höra på ett tidigare stadium att det är okej att leva på Proviva och salta kex om det är det 

enda man inte blir illamående av och att man ska försöka äta varannan timme om man mår illa”. 

6 Diskussion 

6:1 Resultatdiskussion 

6:1:1 Användning av kosttillskott med järn och folsyra 

Resultatet från denna undersökning, med majoritet av blivande förstagångsföräldrar, visar på att 

en större andel kvinnor tar tillskott med järn och att information kring detta ämne anses vara 

tillräcklig. Vad gäller folsyra verkar det finnas brister i kunskap om hur viktigt det är med ett 

tillräckligt stort intag, och att det kan vara av större betydelse även efter den första perioden av 

graviditeten enligt Livsmedelsverket (2011, Schlotz et al., 2010). Fler andel av kvinnorna i 

undersökningen anser dock att folsyra är viktigare än järn. I resultatet framkommer det att de 

allra flesta inte har tagit tillskott av folsyra innan graviditeten.  

Till viss del verkar det som att kosttillskott är vanligt förekommande under graviditeten. Framför 

allt kosttillskott med järn hade en någorlunda hög användarfrekvens. Kosttillskott med folsyra var 

något lägre, och ett par kvinnor menade på som tillägg i sina enkäter att detta ämne enbart 

behövdes innan graviditet, eller som längst de tre första månaderna under graviditeten. Enligt 

Black (2001) kan en bristfällig konsumtion av folsyra innebära missbildningar, hjärnans tillväxt 

har ett starkt behov av just folsyra. Detta gällde inte enbart början av graviditeten.  

En majoritet av kvinnorna uppgav att de hade kunskap om vad som var bra för dem och de kände 

att deras kunskaper räckte väl vad gäller en hälsosam kosthållning. De flesta kvinnorna i denna 

undersökning ansåg sig ha fått tillräckligt med information angående behovet av järn och folsyra 

under graviditeten, men ett något större antal kände sig inte helt mätta på information om folsyra. 

Det går att spekulera om att detta visar sig i att många hade en uppfattning att folsyra endast 

behövs innan och under de tre första månaderna.    

6:1:2 De gravida kvinnornas inställning till sin kosthållning och att äta hälsosamt 

De flesta kvinnorna är sällan bekymrade över sin kosthållning, och äter vad de vill. Majoriteten 

av respondenterna anser sig inte alltid äta hälsosamt och balanserat, men de tänker ändå på vad de 

äter till större del. Det är viktigt att maten kvinnorna äter är näringsrik och innehåller de 
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vitaminer och mineraler som är behövliga, men det finns även ett antal kvinnor som inte är lika 

noggranna med sin kosthållning och inte anser att det är så viktigt med näringsrik mat under 

graviditeten. En större andel menar på att det finns en högre motivation till att äta hälsosamt 

under graviditeten.  

6:1:3 Konsumering av livsmedel rika på järn och folsyra 

Livsmedel som innehåller rikligt med järn och folsyra intas enligt resultatet inte helt enligt 

rekommendationerna. Många kvinnor inte verkar inte äta tillräckligt med frukt, 

fullkornsprodukter och bland annat blodpudding, och enligt Deans (2003) behöver en gravid 

kvinna även kosttillskott av järn om hon äter livsmedel rika på järn. Det finns även risker med att 

äta för mycket järn, och det som sker i kroppen är att järn lagras. Kroppen kan inte hantera ett 

överskott själv.   

 

Syftet med denna undersökning var att se hur de gravida kvinnorna förhåller sig till en hälsosam 

kost samt kosttillskott med järn och folsyra. Det verkar finnas en föreställning, och så även för 

mig, att just gravida har en bättre kosthållning än icke-gravida och därför var det av intresse att 

göra denna studie. Vid planerade graviditeter har en studie av Chuang et al (2010) visat på ett 

ökat intag av bland annat folsyra. Livsmedelsverket definition (2011) på en hälsosam kost är 

bland annat att äta 500 gram frukt och grönt dagligen. I resultatet framkommer att tretton procent 

åt frukt dagligen. Bär hade en lägre konsumtion där nio procent uppgav en daglig konsumtion. 

Konsumtionen av frukt verkar inte uppfyllas enligt Livsmedelsverkets rekommendationer (2011) 

hos respondenterna i denna undersökning. Det leder till en viktig fråga för fostret som de bär på, 

får fostret i sig tillräckligt med näring som finns i frukt? Deans (2003) skriver att den gravida 

kvinnan ska äta rikligt och varierat med frukter under graviditeten.  Livsmedelsverkets 

rekommendationer angående köttprodukter, kikärtor, linser och/eller bönor är att de ska ätas 

dagligen. Ett tydligt resultat i denna undersökning visar att kikärtor, bönor och linser inte 

konsumeras dagligen hos de gravida kvinnorna.  

6:1:4 Planerade samt tidigare graviditeter 
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Chuang et al. (2010) menade på att kvinnor som tidigare har varit gravida tenderar att ha en mer 

hälsosam kosthållning under nästkommande graviditet. I denna undersökning kunde inte detta ses 

nämnbart, men det var å andra sidan endast ett fåtal kvinnor som hade barn sedan tidigare. Det 

hade varit önskvärt med ett större antal som hade barn sedan tidigare. En kvinna skrev dock att 

hon åt kosttillskott av folsyra redan vid planeringen av nästkommande barn, vilket innebär att hon 

faller in mycket väl in i resonemanget Chuang et al. (2010) framförde i sin studie. Många i denna 

studie var förstagångsföräldrar vilket troligtvis även kan påverka resultatet.  

6:1:5 Nytta och eventuella konsekvenser av sin kosthållning 

Med detta resultat i baktankarna samtidigt som Hernández-Martinez et al. (2011) skriver att 

järnbrist kan leda till störningar på beteende- och känslostyrningen, spekulerar jag om gravida är 

medvetna om hur de bäst kan förhålla sig till sin kost under graviditeten. Kosten lägger en viktig 

grund för hur barnet ska utvecklas senare (Deans 2003, Livsmedelsverket 2011, Hernández-

Martinez 2011). Många gravida kvinnor upplever möjligtvis att detta är en period när de kan 

unna sig vad de vill (Anderson, 2011), men frågan är om det inte är nu det är som allra viktigast? 

Det är möjligt att uppfattningen om att en gravid kvinna behöver mer kalorier än i vanliga fall 

kan ha förvridits något. Det är förvisso sant att den gravida behöver ca 200 kalorier mer om 

dagen (Deans, 2003), men av betydelse är troligen att detta är av det något nyttigare slaget vilket 

även Livsmedelsverket rekommenderar (2011).   

6:1:6 Hinder för att äta hälsosamt under graviditeten 

Det är möjligt att det finns en uppfattning om att hälsosam mat är dyrare enligt författaren, och av 

denna aspekt var det intressant att se om de gravida kvinnorna upplevde just ekonomin som ett 

hinder för att äta mer hälsosamt. Hushåll med lägre inkomst har ett samband med ett lägre intag 

av bland annat frukt och grönt (Fowles et al., 2008). Men då endast fem procent svarade att de till 

fullo höll med om detta, har jag svårt att tro detta är det huvudsakliga hindret. Det verkar dock 

finnas en önskan om att äta mer hälsosamt under graviditeten, men vad som gör att kvinnorna 

väljer bort en ännu mer hälsosam kosthållning är efter denna undersökning oklart. 
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Vad gäller kvinnornas inställning till att ha en hälsosam kosthållning under graviditeten visade 

resultatet på att de upplevde sig ha en måttligt hälsosam kost, och ingen menade på att de alltid åt 

balanserat vilket går emot Anderson (2001) som hade sett att de gravida kvinnorna värderade att 

äta rätt mat under graviditeten. Överlag fanns det i denna undersökning en måttlig inställning till 

att kosten skulle innehålla rikligt med vitaminer, mineraler och att kosthållningen skulle vara 

nyttig. Många uppgav att de tänker mer på vad de äter och dricker under sin graviditet och det är 

möjligt att detta till störst del handlar om de starkare restriktioner som finns angående alkohol, 

tobak och vissa livsmedel såsom vissa ostar, fiskar etc. Denna undersökning verkar följa det 

resultat Hure et al. (2009) presenterade i sin studie. Gravida kvinnor äter inte mer näringsrika 

livsmedel, utan de äter mycket som de har gjort innan. Men eftersom en jämförelse inte har gjorts 

med deras tidigare kosthållning går detta endast att spekulera.  

6:2 Metoddiskussion 

Denna studie gjordes med hjälp av en redan utformad enkät med påståenden som besvaras med 

en skala kallad Health and Taste Attitude Scale (Roininen et al, 1999), som delvis modifierades 

till att passa denna studies syfte med fokus på de gravidas inställning till att ha en hälsosam 

kosthållning samt kosttillskott.  

Studiens syfte var möjligtvis inte att komma med en uppsjö av nya kunskaper om ämnet, utan 

mer att diskutera attityder och konsumtion och försöka se ett mönster hos de gravida kvinnorna 

till om de äter mer hälsosamt och om de använder sig av kosttillskott med järn och folsyra. 

I efterhand spekuleras det i om att det hade varit till studiens fördel att vara kvalitativ, istället för 

kvantitativ. Med en kvalitativ kunde studien ha fått ett något mer djup och deras kostvanor nu 

under graviditeten hade på ett annat sätt kunnat jämföras med hur de tidigare har ätit. Då kunde 

även deras inställning diskuterats mer. En kvalitativ undersökning karakteriseras av att man 

försöker nå en förståelse för livsvärlden hos en annan individ, enligt Hartman (2004). En studie 

som är av kvantitativ typ försöker se hur många som anser olika saker (Hartman, 2004) och i 

detta fall hur många som anser att ett påstående stämmer in eller inte hos dem.   
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Slutsatser som eventuellt skulle kunna dras efter denna studie är att gravida kvinnor inte ändrar 

sin kosthållning radikalt vid en graviditet enligt vad de själva anger, men eftersom 

respondenternas tidigare kosthållning inte är undersökt i studien går detta enbart att diskutera.  

En förbättring av denna studie hade kunnat vara att utföra fler statistiska analyser på resultatet 

och göra en utökad jämförelse mellan ekonomi, utbildning och en hälsosam kosthållning, men i 

sådana fall hade även en annan studiedesign behövts. Det hade även varit önskvärt att testa denna 

grupp av respondenter mot respondenter i en pilotstudie för att testa enkätens utformning och för 

att se om resultaten var generaliserbara mellan dessa två. Det hade även varit av intresse att se om 

resultatet skiljde sig mellan respondenterna i detta forum mot exempelvis ett urval personer på en 

mödravårdscentral.  

En intern validitet innebär att forskaren är neutral med egna åsikter och inte påverkar 

dataanalysen med personliga föreställningar. I denna undersökning har inte resultatet blivit som 

det föreställda och resultatet har därmed inte präglats av egna åsikter och föreställningar, utan 

förehållningssättet har varit neutralt.   

6:2:1 Validitet och reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär enligt Hartman (2004)  att en undersökning är pålitlig och att samma 

undersökning skulle kunna göras upprepade gånger. Andra ska även kunna göra samma sak på 

nytt med ett liknande resultat. Validitet står för hur pass undersökningen är giltig, i avseende att 

resultatet mäter vad de anser att mäta. Det kan även handla om att vi ser det vi förväntar oss. 

(Hartman, 2004). Detta kallas även för intervjuareffekt. I denna undersökning kan detta vara 

relevant då respondenter kan svara såsom de tror att de förväntas av dem. När de ska besvara en 

fråga svarar de med det som de tror är förväntat, och inte den egentliga sanningen. Resultatet i 

denna studie kan möjligtvis ha påverkats av att en respondent är stressad och snabbt svarar på 

frågorna, medan en annan sitter i lugn och ro med mer tanke på frågorna. Det kan även skilja sig 

mellan olika mödravårdscentraler och barnmorskor vad samtalen väljs att fokusera på. Media kan 

ha en påverkan genom att exempelvis ha tagit upp en större nyhet om något av ämnena. Ett sätt 

att öka validiteten kunde ha varit att ha testat enkäten på en liten grupp gravida kvinnor för att se 

eventuella brister och hur vissa påståenden kunde ha omformulerats etc. 
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Det var ett stort bortfall av respondenter i denna studie (70 %) och en konsekvens av detta är att 

det blir svårt att säga om resultatet är generaliserbart. Det är möjligt att de personer som ännu inte 

hade barn hade mer tid till att besvara enkäten på forumet. En annan anledning till det höga 

bortfallet kan vara att personer ansåg det ansträngande att behöva skicka tillbaka ett Word-

dokument eller så fanns inte de kunskaperna för dataprogrammet. Ett alternativ hade varit att 

skapa en enkät som de kan fylla i direkt, som läggs ut på en hemsida exempelvis. Brist på 

datakunskaper kan i sin tur ha påverkat bortfallet genom att äldre personer inte valde att delta.  

6:2:2 Slutsatser 

Slutsatser som kan dras från denna studie är respondenterna till en majoritet var blivande 

förstagångsföräldrar och resultatet visade på att fler gravida kvinnor tar kosttillskott med järn än 

folsyra. Det verkar finnas en bristande konsumtion på livsmedel rika på folsyra och järn däribland 

blodpudding, frukter och fullkornsprodukter. I resultatet framkommer att de flesta inte har tagit 

tillskott av folsyra innan graviditet. De gravida verkar ha en måttlig inställning till att äta 

hälsosamt under sin graviditet. 

6:3 Förslag till vidare forskning och studier 

Fostrets/barnets påverkan på sikt av ett för lågt intag av folsyra och/eller järn  

Skillnader på planerade från oplanerade graviditeter 

Ekonomins påverkan på den gravida kvinnas kosthållning 
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Bilaga 1: Enkät 

 

Inställningen till en hälsosam kost & kosttillskott bland gravida kvinnor  

 
I denna enkät kommer du att få besvara sju inledande korta frågor och därefter tjugo 

påståenden. Skalan besvarar du på så sätt att 1 är att du inte håller med alls och 7 är att du 

håller med fullständigt. Påståendena handlar om din inställning till att äta hälsosamt under 

graviditeten samt till tillskott och även vad du upplever för hinder. Förutom detta handlar 

påståenden om de livsmedel du äter. 

 
1) Ålder: ______ 

2) Jag är i graviditetsvecka: ___________ 

3) Hur många barn har du (denna graviditet ej inräknad): __________ 

4) Jag äter tillskott av folsyra dagligen:     Ja      Nej  Mängd: ______ 

5) Jag äter tillskott av järn dagligen:      Ja     Nej Mängd: ______ 

6) I hushållet tjänar jag/vi per år (innan skatt):  

    Mindre än 200 000 kr.  Mellan 200 000-400 000 kr.     Mellan 400 000-600 000  kr 

    Mellan 600 000-800 000 kr.  Över 800 000 kr. 

7) Min högsta utbildningsnivå: 

    Gymnasienivå 

    Högskole-/universitetsutbildning 

    Yrkesutbildning 

    Ingen utbildning 

Ringa in det alternativ som passar dig bäst för följande påståenden: 

 Stämmer 

inte alls 

in på mig 

 

     Stämmer 

helt och 

hållet in 

på mig 
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Jag äter vad jag vill och bekymrar mig 

sällan över om maten är hälsosam.   

1 2 3 4 5 6 7 

Jag äter alltid en hälsosam och 

balanserad kost. 

1 2 3 4 5 6 7 

Det är viktigt för mig att maten som jag 

äter dagligen är näringsrik. 

1 2 3 4 5 6 7 

Det är viktigt för mig att maten jag äter 

dagligen innehåller rikligt med vitaminer 

och mineraler. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag är mycket noga med att maten jag 

äter är hälsosam. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag tänker mer på vad jag äter och dricker 

under min graviditet än i vanliga fall. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att det är viktigt att äta tillskott 

med folsyra. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att det är viktigt att äta tillskott 

med järn. 

1 2 3 4 5 6 7 

Innan jag blev gravid åt jag kosttillskott av 

folsyra. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att jag fått tillräckligt med 

information angående behovet av folsyra 

som gravid.  

1 2 3 4 5 6 7 

Jag följer råd som exempelvis 

barnmorskan kommer med angående 

kost under graviditet. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att det är viktigt med näringsrik 

mat.  

1 2 3 4 5 6 7 

Jag äter inte så näringsrikt som jag 

önskar. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Jag anser att min motivation till att äta 

hälsosamt under graviditeten är låg. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag anser att jag fått tillräckligt med 

information angående behovet av järn 

som gravid. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att ekonomin hindrar mig från 

att äta så hälsosamt som jag önskar. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

        

Följande påståenden handlar mer om specifikt om din kost, ringa in det passande alternativet:  

 

 Stämmer 

inte alls 

in på mig 

 

     Stämmer 

helt och 

hållet in 

på mig 

Jag försöker äta livsmedel som är fria från 

tillsatser.  

1 2 3 4 5 6 7 

Jag skulle endast vilja äta ekologiskt 

odlade grönsaker. 

1 2 3 4 5 6 7 

Hur ofta äter du följande livsmedel? 

Livsmedel Dagligen Varje vecka vid  

minst ett tillfälle 

Ca 1 tillfälle/ 

varannan vecka 

Varje månad 

vid minst ett  

tillfälle 

Mer sällan  

än 1 gång/ 

månad 

Blodpudding      

Fullkornsbröd      

Köttprodukter      
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Kikärtor      

Bönor      

Linser      

Frukt      

Bär      

 

De nästa två påståenden handlar om vilka hinder du upplever för att inte äta hälsosamt. Ringa in det 

alternativ som stämmer bäst in på dig.  

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? 

 Stämmer 

inte alls 

in på mig 

 

     Stämmer 

helt och 

hållet in 

på mig 

 

Jag känner att jag inte har tillräckligt med 

kunskap om hur jag äter nyttigt under 

graviditeten. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att illamående eller svårigheter 

att äta viss mat har gjort det svårt för mig 

att äta hälsosamt. 

1 2 3 4 5 6 7 

        

Har du några kommentarer till frågorna du besvarat ovan?  

___________________________________________________________________________ 

Är det något du vill tillägga till dina svar i denna enkät? 

___________________________________________________________________________ 

 

TACK för din medverkan! 
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Bilaga 2: Samtyckesbrev 

Information & samtyckesbrev 

 

Hej,  

 

Jag heter Emmy Sikström och är studerande till hälsopedagog vid Högskolan i Gävle. Jag skriver 

en C-uppsats med syfte att undersöka inställningen till att ha en hälsosam kosthållning samt 

inställningen till kosttillskott för folsyra och järn under en graviditet.  

 

I enkäten kommer du att besvara sju inledande korta frågor och därefter tjugo påståenden. 

Påståendena handlar om din inställning till att äta hälsosamt under graviditeten samt till tillskott 

och även vad du upplever för hinder. Förutom detta handlar påståenden om de livsmedel du äter. 

Uppskattningsvis tar det cirka 10 minuter att fylla i dina svar. 
 

Du deltar helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva ge en 

förklaring. Dina svar behandlas konfidentiellt och enbart jag som arbetar med uppsatsen kommer 

att behandla dina svar. Det innebär att inget resultat som publiceras i min uppsats kommer att 

kunna spåras tillbaka till dig. Skulle exempelvis citat användas är dessa anonyma och de kommer 

inte kunna spåras till just dig. 

 

Uppsatsen är färdig i januari 2012. 

 

Tack för att du väljer att delta i min studie!  
 

Dina svar är av stor betydelse. 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig:  

 

Emmy Sikström, telefon: 0704 55 65 55.  

Handledare är Eva Fröberg. Vid frågor kan du nå henne på eva.froberg@hig.se. 

 

 

 

 

 

 

mailto:eva.froberg@hig.se
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Bilaga 3: Ursprunglig HTAS-formulär 

 Stämmer 

inte alls 

in på mig 

 

     Stämmer 

helt och 

hållet in 

på mig 

 

Jag är mycket noga med att maten jag äter 

är hälsosam. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag äter alltid en hälsosam och balanserad 

kost. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Det är viktigt för mig att maten som jag 

äter dagligen har låg fetthalt. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Det är viktigt för mig att maten jag äter 

dagligen innehåller rikligt med vitaminer 

och mineraler. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag äter vad jag vill och bekymrar mig 

sällan över om maten är hälsosam.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Att maten är hälsosam har stor betydelse 

när jag väljer mat. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

För mig är det väsentligt att mellanmålet 

är hälsosamt. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag undviker livsmedel som jag tror kan 1 2 3 4 5 6 7 
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öka mitt kolesterolvärde. 

 

Jag tror att man kan hålla kolesterolvärdet 

i schack genom att äta lättprodukter. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att man kan äta mera när man 

äter lättprodukter utan att få i sig för 

många kalorier. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att användningen av 

lättprodukter befrämjar hälsan. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att lättprodukter bidrar till att 

sänka kolesterolvärden.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att lättprodukter är mer 

hälsosamma än vanliga produkter. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Stämmer 

inte alls 

in på mig 

 

     Stämmer 

helt och 

hållet in 

på mig 

Jag avstår från långt förädlade produkter 

eftersom deras innehåll är okänt för mig.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag försöker äta livsmedel som är fria från 

tillsatser.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag skulle endast vilja äta ekologiskt 

odlade grönsaker. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att artificiellt sötade livsmedel 

är skadliga för min hälsa. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att ekologiskt odlade produkter 

är bättre för min hälsa än traditionellt 

odlade. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag struntar i om det finns tillsatser i 

livsmedlen som jag äter dagligen.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att det är bra att man försöker 

göra maten hälsosammare med modern 

teknologi. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag anser att det allt större utbudet av 

livsmedelsprodukter gör det svårare att 

välja vad man ska köpa 

1 2 3 4 5 6 7 
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Här kommer tre påståenden om din inställning till ny mat. Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på 

dig.  

 

6) Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? 
 

 Stämmer 

inte alls 

in på mig 

 

     Stämmer 

helt och 

hållet in 

på mig 

 

Jag provar gärna nya och olika 

sorters maträtter. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag är skeptisk till livsmedel jag aldrig ätit 

förut. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag äter nästan vilken mat som helst. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 


