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Sammanfattning  

Bakgrund Dåliga kostvanor hos den blivande mamman kan leda till kostrelaterade sjukdomar 

hos mamman samt fostret. Det är viktigt att ta reda på hur kvinnors kostvanor ser ut och hur 

väl de informationskällor till kost som finns tillgängliga, används av de gravida.  

Syfte Att undersöka kvinnors kostvanor och informationskällor gällande kost under graviditet.  

Metod En webbaserad enkät innehållande 13 frågor distribuerades över internetbaserade 

hemsidor: Facebook, familjeliv.se och minbebis.se. Totalt deltog 211, respondenterna var 

gravida i minst fjärde månaden eller hade fött barn under de senaste fem åren. För att 

analysera datan användes icke-parametriska tester (Mann Whitney U-test, Chi-2 och Kruskal 

Wallis H-test). 

Resultat Medelålder på respondenterna var 31 år (sd 5) och 85 % uppgav att de hade barn 

sedan tidigare medan resterande av kvinnorna var gravida (13 av de gravida hade även barn 

sedan tidigare). Den mest frekvent använda informationskällan gällande kostråd var 

Livsmedelsverket.  Majoriteten (92%) av respondenterna ändrade inte sina matvanor under 

graviditeten. Ett ökat intag av grönsaker, frukt och fisk under graviditeten var en del av de 

förändringar som kvinnor genomförde. Relativt många av respondenterna uppgav att de 

konsumerat något eller några av de livsmedel som bör ätas med försiktighet under graviditet.  

Slutsats Baserat på kvinnornas kostintag innan graviditet skulle en kostförändring ha varit 

gynnsam. Dock ändrade endast 8 % av respondenterna sina matvanor under graviditeten. En 

relativt stor andel konsumerade också livsmedel som bör ätas med försiktighet under 

graviditet. Resultaten talar för att en större informationsspridning om kostvanor till blivande 

föräldrar är motiverat, för att minska risken för komplikationer hos mamman och fostret.  

 



 

 
 

Abstract  

Background Bad food habits during pregnancy can lead to food related diseases, both for the 

mother and the fetus. It is important to know about the pregnant women’s eating habits and 

how they are using available information sources on dietary advice.  

Objective To investigate women’s eating habits and information sources concerning diet 

during pregnancy.  

Methods A web based questionnaire containing 13 questions were distributed through 

internet based homepages: Facebook, familjeliv.se and minbebis.se. A total of 211 

participated, the women were pregnant in at least the fourth month or had children in a time 

limit of five years. To analyze the data non-parametric test was used (Mann Whitney U-test, 

Chi-2 and Kruskal Wallis H-test) 

Results The mean age of the participants were 31 years (sd 5) and 85% of them declared that 

they had children since before and the rest were pregnant (13 of the pregnant women had 

children since before). The most frequently used information source was National Food 

Agency. The majority (92%) of the participants did not change their food habits during 

pregnancy. A higher consumption of vegetables, fruit and fish during pregnancy was a part of 

the food related changes that the women made during pregnancy. Relatively many of the 

participants had consumed some of the food that should be consumed with caution during 

pregnancy.  

Conclusion Based on the women’s food habits before pregnancy, a change in their diet would 

have been favorable. Still, only 8 % of the participants changed their food habits during 

pregnancy. A relatively big part did consume some of the food that should be consumed with 

caution during pregnancy.  The result shows that an improved dissemination of information 

about food related habits would be appropriate to reduce the risk of complications on both 

mother and fetus.   
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
Kosten har en stor betydelse för både mamman och fostret under en graviditet. Det är inte de 

extra kalorierna som är det viktigaste utan vissa livsmedel, vitaminer och mineraler (1). Ett 

viktigt stöd för den gravida är barnmorskan (2), som under en normal graviditet träffar den 

blivande mamman ungefär en gång i månaden fram till vecka 30. Besöken är desto färre för 

en omföderska (3). Det första besöket brukar ske ungefär en vecka efter att de blivande 

föräldrarna tagit kontakt med mödravårdscentralen. Syftet med detta besök är att den blivande 

mamman ska få tid att ställa frågor och få information angående bland annat kost, rökning och 

alkoholkonsumtion under graviditeten. Tidigare studier visar att kvinnor som ansåg att de fick 

för få besök hos Mödravårdcentralen (MVC) var också mer missnöjda med mödrahälsovården 

(3). 

Det finns mycket forskning angående kostråd under graviditet, däremot är forskningen 

begränsad vad gäller huruvida informationskällan till kostråd har betydelse och i vilken mån 

kvinnan implementerar de råd hon mottagit (4). I en studie belyser Hildingsson glappet 

mellan vad kvinnan önskar för stöd och barnmorskans förmåga att ge det stöd som efterfrågas 

(3). Tidigare studier visar att den informationskälla som kvinnorna värderar högst är 

Livsmedelsverket, däremot råder en delad mening angående de råd de fått på MVC (5). 

Därför är det viktigt att undersöka hur medvetna kvinnor är om kost under graviditet samt hur 

de informationskällor som finns tillgängliga används.  

1.2 Generella kostråd 
De näringsrekommendationer som Nordiska Näringsrekommendationer 2012 ger är baserade 

på den nuvarande situationen i de nordiska länderna (6) Syftet är att de ska kunna användas 

som underlag vid planering av kost och ge rätt förutsättningar för en god hälsa samt bidra till 

minskad risk för kostrelaterade sjukdomar. Rekommendationerna ska tillfredsställa 

näringsbehov för normal kroppsfunktion och tillväxt. År 2005 tog Livsmedelsverket fram fem 

generella kostråd som har i syfte att främja ett hälsosamt kostintag. Det som rekommenderas 

är att äta fisk 2-3 gånger per vecka, äta cirka 500 gram frukt och grönsaker var dag, välja 

fullkorns och nyckelhålsmärkta produkter, samt att använda flytande margarin eller olja vid 

matlagning (6). 

1.3 Kostråd för gravida 
För att undvika komplikationer för den gravida och fostret har Livsmedelsverket utvecklat 

speciella kostråd (7). De råd som gäller under en graviditet är huvudsakligen desamma som de 

fem generella kostråden, däremot måste kvinnan undvika vissa livsmedel som kan vara 

skadliga för fostret. Vissa fiskar bör undvikas på grund av innehåll av kvicksilver samt 

organiska miljöföreningar PCB (polyklorerade bifenlyer) och dioxiner, dessa råd gäller barn 

och alla kvinnor i fertil ålder. De fiskar som innehåller höga halter av PCB och dioxiner är 

bland annat strömming, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern samt 

röding från Vättern (8) dessa arter bör inte ätas oftare än 2-3 gånger per år. Livsmedelsverket 

har en fullständig lista över vilka arter som bör undvikas (9).  

Den gravida bör även uppmärksamma listeria och toxoplasma gondii vilket är en bakterie 

respektive parasit som sprids via mat, som kan leda till missfall eller skador på fostret (7). De 

livsmedel som är benägna att sprida listeria är produkter som lagras under en längre tid, 

exempelvis gravad lax och dessertostar. Toxoplasma gondii kan spridas via bland annat kött 

och fågel (7).  
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Utöver mat är det användning och konsumtion av vissa produkter som kan leda till direkt 

skada på fostret. Studier visar att alkoholkonsumtion under graviditet kan leda till försämrad 

utveckling av fostret (10). Användning av snus och cigaretter under graviditet har visat sig 

leda till en låg födelsevikt enligt Wikström (11).  

Vissa vitaminer och mineraler blir viktigare, bland annat järn, jod, Folsyra, DHA och D-

vitamin (7). Samtliga vitaminer och mineraler har en rad viktiga funktioner, D-vitamin är 

bland annat viktigt för immunförsvaret och järn för syreupptagningsförmågan (7). Folsyra är 

viktig både innan graviditet samt under graviditet, för att bland annat minska risk för 

ryggmärgsbråck hos fostret (12). 

1.4 Kostvanor bland gravida 
En kost enligt Nordiska näringsrekommendationer 2012 innehållande bland annat fiberrik 

kost visar sig minska risk för graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning (7). Tidigare 

forskning visar att kvinnor i fertil ålder (18-44 år) får i sig för lite av frukt, grönsaker, fibrer 

och fullkorn samtidigt som konsumtionen av sötad dryck ökar (13). Trots att kvinnor verkar 

vara måna om kosten under graviditet når deras kost inte upp till de nationella kostråden 

enligt en studie av Wennberg, konsumtionen av fisk och skaldjur var lägre än rekommenderat, 

lika så konsumtionen av mjölkprodukter (14). 

En tidigare studie visar att 54 % av gravida kvinnor äter en grönsak om dagen (15), trots att 

rekommendationerna för grönsaker är desto högre. Grönsaker är en viktig källa för att få i sig 

bland annat folsyra som minskar risken för en för tidig födsel (15). Trots risk för skada på 

fostret visar en studie av Comasco att 12 % av deltagarna i hennes studie, fortsatte att 

konsumera alkohol under graviditet och 5 % fortsatte att använda sig av nikotin (16). 

1.5 Barnmorskans roll 
Enligt riktlinjer ska kostråd ges vid första mötet hos barnmorska, vilket vanligtvis är omkring 

vecka 10-12 (4). Under första besöket ska den blivande modern även bli informerad om 

undvikandet av alkohol och rökning. Därefter görs en uppföljning med ytterligare kostråd om 

behovet finns (4). 

För att utbilda sig till barnmorska krävs en sjuksköterskeexamen och för att ta ut en 

yrkesexamen som barnmorska krävs en vidareutbildning på 60 högskolepoäng på avancerad 

nivå. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning ska en barnmorska bland annat ha 

förmåga att tillämpa kunskap om en normal och komplicerad graviditet, samt inför 

förlossning och eftervård. Samt identifiera och förebygga hälsorisker och vid behov motivera 

till förändrade livsstilsfaktorer (17). Enligt en tidigare studie visade det sig att kvinnor själva 

ofta får söka upp kostråd själva, däremot önskar de gravida mer omfattade råd från 

barnmorska (13). Trots vidareutbildning uttrycker barnmorskan behov av extra 

kostutbildning, för att kunna ge ett fullständigt stöd till den gravida (13). 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnors kostvanor och informationskällor 

gällande kost under graviditet.  

Frågeställningar 

 Hur ser kvinnans kostvanor ut, innan och under graviditet? 

 Från vilka informationskällor hämtar kvinnor sina kostråd och skiljer sig dessa åt i 

fråga om nöjdhetsgrad på kostråd?  
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 Påverkar valet av informationskälla de gravida kvinnornas kosthållning under 

graviditeten? 

3. Metod 

En webbaserad enkätundersökning genomfördes. En enkät med 13 frågor konstruerades och 

distribuerades via det internetbaserade verktyget Google Docs (Bilaga 1). En enkätstudie 

valdes av bekvämlighetsskäl samt eftersom svaren till frågeställningarna inte krävde de 

utförliga svaren som vanligtvis ges vid intervjumetod. Med en väl komponerad enkät kan 

svaren ge mycket information trots att respondenten inte behöver lägga ned för mycket tid för 

att delta (18). Skälet till att enkäten distribuerades över internet var för att nå ut till så många 

som möjligt samt att få en spridning på respondenterna, gällande bland annat ålder och 

bakgrund. 

De frågeområden som ingick i enkäten var följande, 1) bakgrundsinformation om utbildning, 

ålder, antal barn, deras födelseår 2) kost innan, under och efter graviditet 3) källan till kostråd 

samt 4) nöjdhetsgrad med olika informationskällor. 

Innan enkäten distribuerades över internet gjordes en pilotstudie på fyra bekanta. Skälet till 

detta var att uppmärksamma eventuella missförstånd, få en tidsuppskattning på ifyllning av 

enkät, överlag om något behövde justeras för att öka respondenternas förståelse och underlätta 

för deltagande i studien. Efter att de besvarat enkäten fick jag respons och de som utförde 

piloten upplevde inte att några ändringar var nödvändiga för att respondenten skulle kunna 

besvara enkäten med så bra förutsättningar som möjligt.  

3.1 Urval och genomförande 
Enkäten distribuerades över internet. De internetbaserade hemsidorna Facebook, Minbebis.se 

och Familjeliv.se användes som distributionskanaler för enkäten. De inklusionskriterier som 

användes för enkätundersökningen var att respondenten skulle vara gravid i minst fjärde 

månaden, alternativt att respondenten skulle ha fött barn inom en tidsram på maximalt fem 

år.  Enkäten fanns tillgänglig för respondenterna att fylla i under en veckas tid mellan 

datumen 26/1 -2/2 2017. För att öka svarsfrekvensen skickades en påminnelse ut efter fyra 

dagar (18). Totalt svarade 212 personer på enkäten. Av dessa utgjorde en enkät ett internt 

bortfall på grund av ofullständiga uppgifter. På grund av detta uteslöts respondentens 

medverkan i studien. Övriga enkäter var fullständigt besvarade. 

3.2 Databearbetning och analys 
Det insamlade datamaterialet bearbetades och analyserades i statistikprogrammet IBM 

Statistics Data Editor (SPSS 24). Likertskalan användes för graden av nöjdhet med 

informationskällan, där respondenterna angav ett svarsalternativ mellan 1 (mycket missnöjd) 

till 7 (mycket nöjd). För att synliggöra resultatet av analysen användes medelvärde, 

medianvärde, standardavvikelse samt procent. 

För att analysera och jämföra respondenternas upplevda nöjdhet med respektive 

informationskälla, användes icke-parametriska statistiska metoder (18). För att analysera och 

testa om det finns en skillnad mellan grupper på variabler på nominalskalenivå (ex 

informationskälla) användes Chi-2-testet. Den signifikansnivå som användes var p<0,05. För 

att göra gruppjämförelser på variabler på ordinalskala (ex nöjdhetsskala) användes först 

Kruskal-Wallis H-test. Sedan utfördes parvisa jämförelser med Mann Whitney U-test. 
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Vid Kruskal Wallis test och Mann Whitney U-test gjordes jämförelserna på samtliga 

informationskällor mot 1177. Skälet till detta var för att om parvisa jämförelser skulle utförts 

hade det blivit för många, därför valdes 1177. Det fanns inget specifikt skäl till att 1177 

valdes som den informationskälla som skulle jämföras med resterande informationskällor. 

För att analys skulle kunna ske i SPSS krävdes en bearbetning av vissa variabler, exempelvis 

slogs enkätsvaren ut från varje informationskälla, för att få informationskälla och nöjdheten 

på varsin variabel. Frågorna som hade frekvenssvar, exempelvis de frågor gällande hur ofta de 

åt vissa livsmedel, har ändrats till siffror där aldrig = 0 och mer än tre gånger i veckan= 7. 

För att kunna analysera deltagarnas konsumtion av frukt och grönsaker, antogs det att för att 

komma upp i rekommendation (500g/dag) bör de ha konsumerat vardera frukt/bär och 

grönsaker 2-3 gånger per dag. Ett antagande gjordes att konsumtionen av frukt/bär och 

grönsaker bestod av cirka 100g/ portion. 

3.3 Förförståelse 
När denna studie påbörjades var förförståelsen baserad på fem terminers studier av 

Kostvetenskap. Detta innebar kunskap angående hur relevant kosten är och hur mycket den 

kan påverka kroppen. Med detta som kunskap kunde relevanta frågeställningar till enkäten 

utformas. 

3.4 Etiska aspekter 
Följebrev skickades ut i samband med enkäten, där samtliga deltagande i studien blev 

informerade om att medverkan i enkätundersökningen var frivillig och att de kunde avsluta 

sin medverkan när som helst (Bilaga 2). Allt material som samlades in hanterades anonymt 

och ingen information kunde kopplas till respondenterna. Efter att uppsatsen är godkänd 

kommer materialet att förstöras. 

 

4. Resultat 

Antalet deltagare som ingick i studien var 211. Medelåldern på deltagarna var 31 år (sd 5). 

Andelen deltagare som hade barn sedan tidigare var 85 % och resterande var gravida (13 av 

de gravida hade barn sedan tidigare). Hälften av deltagarna (49 %) hade en 

högskoleutbildning och 6 % hade en grundskoleutbildning, övriga deltagare hade en 

gymnasie, komvux eller yrkeshögskoleutbildning. 

Av deltagarna var det 95 % som åt tillskott, majoriteten av de kvinnor som åt kosttillskott åt 

D-vitamin, folsyra och järntillskott Av deltagarna var det två stycken som följde en diet under 

graviditeten, båda följde LCHF. 

4.1 Andel som sökt kostråd och nöjdhetsgrad av informationskälla  

4.1.1 Informationskällor 

Totalt var det 84 % av respondenterna som uppgav att de mottagit eller själv letat upp kostråd. 

Tabell 1 visar att Livsmedelsverket var den mest frekvent använda informationskällan (19 %) 

och den minst använda var artiklar (3 %). 
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Tabell 1. Fördelning av andelen respondenter (n=211) som använt sig av olika 

informationskällor i en internetbaserad enkät om kostråd till gravida VT 2017. (Mer än ett 

svar möjligt.) 

Informationskälla Andel som använt sig av respektive 

informationskälla 

Livsmedelverket 19 % 

1177 16 % 

Böcker 13 % 

Internet 13 % 

Vänner 13 % 

Föräldrar 9 % 

Barnmorska  9 % 

Tidningar 6 % 

Vetenskapliga artiklar 3 % 

 

Livsmedelsverket var den informationskälla som flest var nöjda med. På en 7-gradig skala var 

medianen 6, vilket dock inte skiljde sig signifikant från de tre källor som hamnade på andra 

plats (1177 och internet) respektive trea (barnmorska), som alla hade 5 i median (Figur 1). 

Vetenskapliga artiklar, föräldrar, tidningar och vänner hade signifikant lägre förtroende än 

övriga informationskällor (p<0,05).  

 

Figur 1. Nöjdhet med informationskällor angående kostråd under graviditet bland 211 

deltagare i en internetbaserad enkät om kostråd till gravida VT 2017. Likertskalan som 

användes för betyg var 1 (mycket missnöjd) till 7 (mycket nöjd). 
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4.1.2 Statistiska tester 

Vid parvisa jämförelser analyserades 1177 mot resterande informationskällor. Mann Whitney 

U-test (p=0,000-0,205) visade att det fanns fyra signifikanta skillnader mellan 

informationskälla och nöjdhet. De informationskällor som visade en signifikant skillnad mot 

1177 var artiklar, föräldrar, tidningar och vänner. Mann Whitney U-test visade att deltagarna 

var mest nöjda med Livsmedelsverket. 

Kruskal Wallis test mellan de olika informationskällorna och nöjdhet visade att den 

informationskälla som fått högst medelvärde var Livsmedelsverket respektive den lägsta var 

tidningar. Vid både Kruskal Wallis test samt Whitney U-test jämfördes 1177 med resterande 

informationskällor. 

4.2 Livsmedelskonsumtion innan och under graviditet 

4.2.1 Förändring av matvanor innan och under graviditet 

Majoriteten (92 %) förändrade inte sina matvanor under graviditeten. Den största 

förändringen var att kvinnorna konsumerade mer frukt/bär och grönsaker under graviditeten 

än innan (Tabell 2). Frukt/bär och grönsaker har sammanslagits för att få en bild av om den 

rekommenderade mängden (500g/dag) uppnås, där varje portion av frukt/bär/grönsaker har 

antagits bestå av cirka 100g (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Tabellen visar andelen deltagare (n=211) i en internetbaserad enkät om kostråd till 

gravida VT 2017 som innan och under graviditet kommit upp i Livsmedelsverkets 

rekommenderade intag av respektive livsmedelssort.  

Livsmedel Generella kostråd 

(Livsmedelsverket) 

Andel som når upp till rekommenderat 

intag 

Innan graviditet Under graviditet 

Frukt/bär/grönsaker 500g/dag  53 % 59% 

Köpt fisk 1-3 gånger/veckan 44% 47% 

Fullkornsprodukter 1 gång/dag 12% 11% 

Nyckelhålsmärkt 2-3 gånger/veckan 30% 26% 

 

Av de 17 som gjorde förändringar behöll vissa av dem (13 stycken) också de nya matvanorna. 

De som förändrat sina matvanor och behållit dem efter graviditet uppgav att de fortsatt äta 

mycket frukt och grönsaker. Vissa hade valt att behålla de nya matvanorna för sin egen skull 

medan vissa uppgav att de åt nyttigare för att deras barn skulle få en sund start i livet. Ett fåtal 

uppgav att de nya kostvanorna blev till på grund utav illamående under graviditeten.  

Fullkorn och nyckelhålsmärkta produkter var de enda livsmedel som minskade i mängd under 

graviditet. Totalt rapporterade 36 % av respondenterna att de fick i sig den mängd som 

motsvarade den rekommenderade mängden (2-3 glas/dag) mjölkprodukter, där ett glas 

antagits vara cirka 2 dl. Andelen som konsumerade egenfångad fisk var 26 %. 
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4.2.2 Konsumtion av livsmedel som bör ätas med försiktighet under graviditet 

Andelen av deltagarna som uppgav att de konsumerat något eller några av de livsmedel och 

produkter som bör ätas med försiktighet under graviditet var 57 %. Det livsmedel som 

konsumerats av flest respondenter var leverpastej (49 %). 

Tabell 3. Tabellen visar andelen deltagare (n=211) i en internetbaserad enkät om kostråd till 

gravida VT 17 som konsumerat alkohol, tobak samt de livsmedel som bör ätas med 

försiktighet under graviditet. 

Alkohol Snus Cigaretter Alger Rått kött Rå fisk Dessertost Leverpastej 

0,4% 0,6% 0,9% 24% 25% 30% 16% 49%1 

1 Det finns inga restriktioner för leverpastej under graviditet, däremot är produkter av lever som inte är 

utblandade en fara för fostret exempelvis ren lever (7).   

En spridning på 0,4 - 49 % på i vilken utsträckning respondenterna hade ätit de livsmedel som 

kan vara farliga under graviditet. Tre av deltagarna uppgav att de rökte dagligen (2-3 

gånger/dag).  

De som haft 1177 respektive tidningar som huvudsaklig informationskällor hade i större 

utsträckning (33 %) ätit rått kött under graviditeten än de som inte använt sig av dessa källor 

(p=0.002 respektive p=0.004). De respondenter som uppgav internet som informationskälla 

hade i större utsträckning ätit rå fisk under graviditeten än de som inte använt sig av dessa 

källor (p=0.029). 

5.  Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Valet av en webbbaserad enkät har många fördelar, bland annat elimineras risk för att 

påverkas av intervjuaren, som finns vid intervjumetoden (19). Respondenterna får svara på 

enkäten i lugn och ro, när de själva har tid. Detta leder till att deltagarna får en större chans att 

ge genomtänka svar. 

 

Enkäten var utformad med 13 stycken frågor, där samtliga frågor krävde ett svar utom den 

sista som var en öppen fråga där respondenterna kunde lämna en kommentar. Vid ett litet 

antal frågor minskar risken för enkättrötthet (20). Innan enkäten sändes ut på de 

internetbaserade hemsidorna skickades en pilot ut till fyra vänner. Nackdelar med 

webbbaserad enkät är att respondenterna inte har möjlighet att ställa frågor till drivaren av 

enkäten och kan därmed fylla i svar utan att de förstått frågan. Risken för detta minskades 

tack vare pilotstudien.  

 

För att kunna analysera vissa frågor, har frekvenssvaren ändrats till siffror, där aldrig = 0 och 

mer än tre gånger i veckan = 7. Vid analys av konsumtion av frukt, bär och grönsaker gav 

svaret endast en indikation på hur sannolikt det var att deltagarna täckte rekommendationen. 

Utan att veta säkert har ett antagande gjorts, att kvinnorna vid konsumtion av dessa livsmedel 

fått i sig en standardportion. Andelen deltagare som uppgav (på den öppna frågan) att de ökat 

och även efter graviditet behållit sin konsumtion av frukt och grönsaker var 33 %. Frågan 

angående hur ofta respondenterna konsumerade frukt och grönsaker borde ha varit i en 

gemensam fråga, eftersom rekommendationer enligt Livsmedelsverket är 500g frukt och 
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grönsaker per dag. Det hade underlättat vid analys om dessa frågor var samlade i en fråga, för 

att kunna se om deltagarna tog sig upp i rekommendationer. Däremot finns det även en fördel 

att frågorna var uppdelade, eftersom de är lätt att slå ihop svaren men omöjligt att ta isär dem 

för att se om det var frukt eller grönsaker de konsumerade mest av. Att kvinnorna hade ökat 

sin konsumtion av frukt och grönsaker är positivt, eftersom det är en viktig del av den kost 

som rekommenderas för gravida (15). 

 

Validitet 

Det går inte att generalisera till en större population eftersom det är oklart vilken population 

studien är representativ för.  De distributionskanaler som valdes var sociala medier, frågan är 

om dessa kanaler är en representativ målgrupp för frågeställningen, däremot ställdes frågor 

där relevanta bakgrundsfaktorer framgick. En annan fråga som kan ställas är huruvida 

bekvämlighetsurvalet påverkat, vilka är villiga att delta i en sådan studie och om det går att 

anta att det är en normalbefolkning. Bekvämlighetsurvalet omöjliggör en bortfallsanalys, 

därför är det omöjligt att analysera vilka som valde att ej delta i studien (19).  

 

Riksmaten (2010-2011 vuxna) visade att 36-40 % kvinnor får i sig grönsaker, frukt och bär 2-

4 eller fler gånger per dag (22). Medan min studie visar att 53 % av kvinnorna (innan 

graviditet) får i sig frukt, bär och grönsaker minst två gånger per dag. Kanske berodde detta 

på att de som valde att besvara enkäten var mer intresserade av mat och hade ett större 

intresse för att äta en sund kost.  

 

Vid deltagande i studien var ett av kraven att respondenten skulle vara gravid eller varit 

gravid inom de senaste fem åren. Vissa av respondenterna kanske inte minns precis hur de åt 

för ett visst antal år sedan. Den långa tidsramen kan ha påverkat validiteten på datan angående 

kostvanor. 

 

Reliabilitet 

Några frågor i enkäten visade sig ha tvetydiga formuleringar trots pilotstudien, exempelvis 

frågan ”Har du fått några kostråd (eller skaffat dig själv)?” hade dubbla svarsalternativ, 

deltagarna kunde svara både ja och nej. Denna fråga hade varit lättare att ge en mer konkret 

analys om frågan var indelad i två frågor.”. Formulering av frågan kan ha gett bias, eftersom 

det kan ha varit svårt för respondenten att besvara frågan konkret då frågan var tvetydig. 

  

En annan felkälla som inte beaktades är de faktum att många av de livsmedel som gravida 

kvinnor bör undvika under graviditet, faktiskt går att äta under vissa förhållanden. Exempelvis 

går en del dessertostar att äta om de hettas upp ordentligt, salami samt rå fisk går att äta om 

den varit fryst i minst tre dygn innan konsumtion (7). Det som hade kunnat göras annorlunda 

hade varit en fråga där respondenterna fick besvara hur de hanterade dessa livsmedel, men på 

grund utav att enkäten behövdes hållas kort uteblev detta. Dessa felkällor kan ha lett till att 

respondenten inte kunnat ge det svar hon velat, exempelvis att hon ätit dessertost under rätt 

förhållanden. Därför kan svaren bli missvisande och svåra att tolka. 

 

De förbättringar som kan göras tills nästa gång en enkätstudie ska utformas är främst att 

utvärdera om svarsalternativen ger tydliga svar. Det hade även varit intressant att veta vad 

respondenterna fått råd om, om råden handlade om vad för mat de skulle undvika eller om det 

fanns råd om mat som är bra för gravida. Det hade eventuellt kunnat underlätta vid analys och 

tolkning av svaren. 
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Vid framtida liknande studier kan det också vara intressant att analysera vilka kombinationer 

av informationskällor som kvinnorna använde sig av samt om deras utbildning hade någon 

betydelse för vad de åt, vilket uteblev i denna analys. Det hade även varit intressant att göra 

parvisa jämförelser mellan alla olika informationskällor, detta hade inkluderats i studien om 

tidsutrymmet fanns. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Informationskällor 

Andelen deltagare som mottagit kostråd under graviditeten var 84 %. Den informationskälla 

som var mest använd (19 %) samt fick högst betyg av respondenterna var Livsmedelsverket. 

De som mottagit råd ifrån Livsmedelsverket tenderade att vara mer nöjd med den 

informationen än de andra källorna. Att Livsmedelsverket har fått högst betyg och varit den 

mest frekvent använda informationskällan kan bero på att den alltid finns tillgänglig, till 

skillnad från exempelvis barnmorska. Det kan även bero på att Livsmedelsverket är en 

myndighet som baseras på vetenskaplig evidens och upplevs som trovärdig, källkritiken 

behöver därmed inte ifrågasättas (21). Det är lättare för den gravida att snabbt få fram 

information om vissa livsmedel med ett sök på Livsmedelsverkets hemsida än att boka in ett 

telefonsamtal hos barnmorskan. På Livsmedelsverkets hemsida är informationen konkret 

vilket eventuellt kan skapa en trygghet hos läsaren så att hon själv slipper väga in om svaret 

känns trovärdigt eller inte, i jämförelse med att endast söka på internet, då det uppkommer 

flera sorters svar. 

I en studie av Wennberg beskrivs det att barnmorskan har en stor betydelse för kvinnan och 

henne behov av stöd under graviditet (13). Däremot visar det sig att endast 9 % av 

respondenterna i min studie hade mottagit kostråd från barnmorskan vilket är lägre än vad 

som beskrivs i en studie av Lucas, där cirka 50 % av deltagarna uppgett att de mottagit 

kostråd ifrån barnmorskan (12). Skälet till att lågt antal respondenter i min studie mottagit 

kostråd ifrån barnmorska kan ha varit att barnmorskor ofta inte har den utbildning som krävs 

för att ge det stöd som den gravida kvinnan behöver (13). Däremot har kvinnorna i min studie 

varit nöjda med barnmorskans råd överlag, enligt undersökningen hamnar nöjdheten av 

barnmorska som informationskälla på en medelnivå (5 av 7). Wennbergs tidigare studier 

belyser att barnmorskan upplever att den kunskap hen har inte motsvarar den kunskap som 

den gravida kvinnan är i behov av (13). Framförallt visade hon att barnmorskorna känner sig 

osäkra gällande risker relaterad till kostvanor. När kunskaperna inte räcker till hänvisar 

barnmorskan till Livsmedelsverket.  Möjligen visar det att kvinnorna i min studie och 

barnmorskor använder sig av samma huvudsakliga informationskälla. Kanske beror 

barnmorskans osäkerhet på brist av utbildning inom området (13). Wennberg beskriver att 

barnmorskorna saknar kompetens för utmanande rådgivning gällande kost under graviditet.   

Tidigare studier visar att internet är den mest frekvent använda informationskällan (33 %) 

gällande kostråd under graviditet (12). I min studie hamnar internet på en fjärde plats (13 %) 

av använda informationskällor. Artiklar var den minst frekvent använda informationskällan, 

endast 3 % av deltagarna uppgav att de använt den informationskällan. Ett skäl till detta kan 

vara att vetenskapliga artiklar är mer svåråtkomliga än exempelvis Livsmedelsverket. Det 

krävs en del av dig som informations sökare att hitta en artikel som känns trovärdig. 

Vetenskapliga artiklar finns till stor del att hitta på internet, därför kan det svarsalternativet 

varit missvisande. 
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5.3 Frukt och grönsaker 
Drygt hälften av respondenterna tog sig upp i rekommenderad mängd frukt och grönsaker, 

både innan och under graviditet. Den lättaste formen för att få i sig grönsaker har i en studie 

av Skreden (15) visat sig vara vid måltiden som ett tillbehör, 22 % av gravida kvinnor får i sig 

grönsaker på det sättet. Det hade varit intressant att i min studie veta på vilket sätt kvinnorna 

fått i sig grönsakerna, om de åt grönsaker som tillbehör vid måltid eller som mellanmål. 

Eftersom studien inte var utformad för att ta reda på det finns det ingen möjlighet att 

analysera på vilket sätt de konsumerade frukt och grönsaker.  

5.4 Fisk 
Trots de rekommendationer som finns angående fiskkonsumtion under graviditet kom knappt 

hälften av deltagarna upp i rekommendation. I Wennbergs studie beskriver hon även 

problemet med att gravida kvinnor inte tar sig upp i rekommendationer för fisk (13). Av 

deltagarna var det 47 % som kom upp i rekommendation, att konsumera fisk (köpt) 1-3 

gånger i veckan. Andelen som konsumerade egenfångad fisk var 26 %. En orsak till att inte 

fler konsumerar egenfångad fisk kan bero på att vildfångad fisk avråds för kvinnor i fertil 

ålder, gravida, ammande och barn (9). En annan orsak kan bero på svårigheter att få tag i 

egenfångad fisk, snarare än kunskap om rekommendationerna.  

5.5 Mjölkprodukter 
Under graviditet är det viktigt för kvinnan att få i sig mjölkprodukter, endast 36 % av 

kvinnorna fick i sig den mängd mjölkprodukter som rekommenderades (2-3 glas/dag). 

Mängden rekommenderat intag av mjölkprodukter är 5dl/dag (6). I min studie har det antagits 

att en standardportion ligger på cirka 1,5 dl. Att komma upp i tillräcklig konsumtion av 

mjölkprodukter under graviditet är sällsynt, detta stärks i en studie av Wennberg (13).  

5.6 Fullkorn och nyckelhålsmärkta produkter 
Fullkorn och nyckelhålsmärkta produkter var de enda livsmedel som minskade i intag under 

graviditet. Ett skäl till detta kan vara att just dessa produkter hamnar i skymundan för andra 

stora livsmedelsgrupper som är viktiga under graviditet, exempelvis frukt och fisk. I 

Riksmaten (2010-2011 vuxna) visar det sig att 9 av 10 vuxna äter för lite fullkorn (22).  

Resultatet i Riksmaten överensstämmer med denna studie, då endast 11 % av respondenterna 

kom upp i rekommenderat intag av fullkornsprodukter.  

5.7 Livsmedel och produkter som bör konsumera med försiktighet under 
graviditet 
Av de livsmedel som bör ätas med försiktighet under graviditet var det 57 % som uppgav att 

de konsumerat något/några av de livsmedlen. De livsmedel som bör ätas med försiktighet/ 

undvikas är bland annat alkohol, rått kött och fisk. Det livsmedel som konsumerades av flest 

respondenter (49 %) var leverpastej. Det finns dock inga restriktioner för leverpastej däremot 

är det produkter av lever som inte är utblandade, som är en fara för fostret exempelvis ren 

lever (7). Flera av de livsmedel som bör undvikas under graviditet kan däremot konsumeras 

under rätt förhållanden. Mögelostar kan ätas om de hettas upp, rått kött och fisk kan ätas om 

de varit frysta i minst tre dygn. Därför blir denna information svår att förlita sig på, de som 

uppger att de konsumerat dessa livsmedel kan ha ätit de på rätt sätt och däremot inte utfört 

någon risk för fostret.  

 

De produkter som är bestående dåligt för fostret är cigaretter, alkohol samt snus. Enligt 

Santiago kan konsumtion av cigaretter, under graviditet leda till teratogena skador hos fostret 

(23).  Än fast det är helt uteslutet att röka cigaretter under graviditet var det tre av deltagarna 

som uppgav att de rökte dagligen (2-3 gånger/dag). Det går inte att se något mönster till varför 
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dessa deltagare valt att röka trots dess risker under graviditet (11) eftersom enkäten inte var 

utformad för det syftet. Det framgår inte heller huruvida deltagarna minskade på dessa 

produkter under graviditeten.  

5.8 Förändrade matvanor 
Av de 211 deltagarna uppgav 8 % att de förändrat sina matvanor under graviditet. Av de som 

förändrat matvanorna var det vissa av dem som behöll dem efter graviditeten. Eftersom denna 

fråga (”Om du förändrade dina matvanor, har du behållit dem efter graviditet?”) är två frågor i 

en är svaren svårtolkade. Vissa har uppgett svaret ja/nej, vilket kan tolkas som att de 

förändrade sina matvanor men behöll dem inte efter graviditeten.  Det var en väldigt liten del 

av deltagarna som har förändrat sina matvanor, det kan bero på okunskap eller ett obefintligt 

behov att förändra sin kost. Kanske upplevde deltagarna att de åt så pass bra innan graviditet 

att de inte behövde förändra något eller så är det på grund utav att de är för dåligt informerade 

om vad kosten har för effekt. Däremot skulle en förändring av kost under graviditet vara 

gynnsam för kvinnorna, sett till deras matvanor innan graviditet. Som Wennberg nämner 

borde fokus ligga på att ge råd om en hälsosam kost ur ett större perspektiv och inte endast 

under graviditet (24). Lundqvist nämner i sin avhandling att kvinnorna känner sig osäkra över 

de kostråd de mottagit under graviditet och sökte därmed upp råd själva (25), detta kan leda 

till att kvinnorna själva söker råd på internet och där med tar del av en eventuell missvisande 

information.  

5.9 Genus- och samhällsperspektiv 
Eftersom denna studie inriktade sig på kvinnors kostvanor gällande graviditet har det inte 

varit aktuellt att ta del av männens perspektiv angående syftet. Tidigare studier visar att ett 

mål för barnmorskorna är att göra pappan så delaktig som möjligt under graviditeten (26). Vid 

fortsatta studier kan det vara intressant att undersöka den blivande faderns kostvanor under 

graviditet, är han med och underlättar för den gravida kvinnan att äta en bra kost, hjälper han 

till med informationssökning och fungerar han som ett stöd för att kvinnan ska uppnå en god 

kost.  

Sett ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att kvinnor får korrekt och tillräcklig information 

de behöver under graviditeten, eftersom det påverkar både kvinnans och barnets framtida 

hälsa (13). Vid graviditet är det (minst) två personers hälsa som måste beaktas, dels fostret 

men även mamman för att hon ska vara frisk under och efter graviditeten. Trots kostens 

betydande faktor vid graviditet äter kvinnor under rekommendationer, konsumtionen av bland 

annat fisk och mjölkprodukter är för låg (13). Vilket även återspeglas i denna studie, knappt 

hälften av respondenterna fick i sig den mängd fisk som är rekommenderat.  

Med rätt kost kan kostrelaterade sjukdomar och komplikationer vid graviditet undvikas. 

Därför är informationsspridning viktigt, att tidigt i en graviditet ge kvinnan de verktyg som 

behövs för att ha en sådan hälsosam graviditet som möjligt. Ett samarbete mellan exempelvis 

kostvetare och barnmorska vore önskvärt för att öka kunskap hos både barnmorskan samt den 

havande kvinnan. För vissa verkar det mer självklart än för andra att förändra sina kostvanor 

vid en graviditet, därför är det viktigt att i ett tidigt skede informera fertila samt gravida 

kvinnor om kost.  

6. Slutsats 

Baserat på kvinnornas kostintag innan graviditet skulle en kostförändring ha varit gynnsam. 

Dock ändrade endast 8 % av respondenterna sina matvanor under graviditeten. En relativt stor 
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andel konsumerade också livsmedel som bör ätas med försiktighet under graviditet. 

Resultaten talar för att en större informationsspridning om kostvanor till blivande föräldrar är 

motiverat, för att minska risken för komplikationer hos mamman och fostret.  
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Bilaga 1. 

En enkät om matvanor och 

informationskällor under graviditet.   
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