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Sammanfattning 
Bakgrund: Näringsämnen såsom järn och folsyra har visats vara viktiga under graviditeten 

för att förbättra hälsan hos den blivande mamman och barnet. Om inte alla näringsbehov 

uppfylls av kosten så kan kosttillskott vara en lösning. Det är viktigt att kartlägga intaget av 

och eventuell problematik kring kosttillskott, när och under vilka omständigheter kosttillskott 

verkligen behövs.   

Syfte: Syftet med studien var att se hur många gravida kvinnor i Västerbottens län som väljer 

att konsumera kosttillskott, samt mer specifikt i form av järn, folsyra och vitamin D, och om 

det finns skillnad i konsumtion av kosttillskott gällande socioekonomisk status, ålder, fysisk 

aktivitet och kostval. 

Metod: Enkätdata från 1475 gravida kvinnor, insamlade i ett pågående forskningsprojekt 

(Northpop) under år 2016 till 2018, analyserades. Chi-2, independent t-test, Kruskal Wallis 

och Mann Whitney användes för att undersöka om det fanns någon signifikans mellan olika 

variabler och intag av kosttillskott. Signifikansnivån var p<0,05.  

Resultat: Av samtliga deltagare i studien (1475 personer) svarade 89,8% att de konsumerade 

kosttillskott. Gravida med medelhög utbildning hade lägst intag av kosttillskott (p=0,006). 

Gravida kvinnor som hade ett intag av kosttillskott var generellt sett äldre (p=0,030). 

Gällande typ av kost så visade sig att gruppen veganer/vegetarianer hade större intag av 

kosttillskott jämfört med de som åt en blandkost (p=0,021).  

Slutsats: Studien visade att majoriteteten av gravida kvinnor konsumerade kosttillskott och de 

mest konsumerade var järn och folsyra. Veganer och vegetarianer utmärkte sig genom att 

nästan alla konsumerade kosttillskott. Utbildningsnivå och ålder påverkade också intaget.  Då 

gravida kvinnor är viktiga för samhället så är det därför viktigt med en fortsatt utveckling och 

forskning i området kostvetenskap. Detta för att i förlängningen säkerställa att alla kvinnor får 

goda förutsättningar att klara en möjlig graviditet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: Nutrients such as iron and folic acid have shown to be of importance during 

pregnancy to improve health for the future mother and child. If nutritional needs can’t be met 

by diet alone, dietary supplements can be a solution. Therefore it’s important to get a picture 

of the intake and eventual problematique around supplements, where, when and for which 

circumstance supplements are needed.   

Objective: The objective with this study was to evaluate how many pregnant women in 

Västerbotten choose to consume supplements, specifically iron, folic acid and vitamin D. 

Another important aspect of this study was to investigate whether there is a difference in 

consumption of supplements regarding socioeconomic status, age, physical activity, diet.  

Method: Data from 1475 pregnant women, gathered from an ongoing project (Northpop) 

during the years 2016 to 2018, were analyzed. Chi-2, independent t-tests, Kruskal Wallis and 

Mann Whitney were used to investigate if there was any significance between different 

variables and supplementation. Level of significance were p<0,05. 

Results: Out of all participants (1475 people) 89,8% answered that they consumed 

supplements. Pregnant women with a medium level education had the lowest intake of 

supplements (p=0,006). Pregnant women whom had an intake of supplements were generally 

older (p=0,030). Concerning diet it was shown that vegan/vegetarians had a bigger intake of 

supplements compared to those with a mixed diet (p=0,021). 

Conclusion: This study showed that the majority of pregnant women had an intake of 

supplements; the most prevalent ones seemed to be iron and folic acid. Almost all vegans and 

vegetarians were found to use supplements. Educational level and age also caused a 

difference in the intake of supplements. Since pregnant women are important for society, it is 

important to continue development and research in nutritional science. This in the long run to 

secure good conditions for all women when going through pregnancy. 
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1. BAKGRUND 
Vitaminer och mineraler har en stor påverkan på vår hälsa. Inte minst hos gravida kvinnor och 

senare deras barn. Världshälsoorganisationen (WHO) har varnat för att många gravida 

kvinnor över hela världen har underskott på bland annat järn och folat (1, 2). I 

utvecklingsländer har gravida kvinnor mer ofta underskott på vitaminer och mineraler jämfört 

med gravida kvinnor i länder med högre resurser. Detta är viktigt att känna till då vitamin- 

och mineralbrister hos modern kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets 

utveckling. Moderns intag av vitaminer och mineraler under graviditeten är därmed en viktig 

faktor för barnets framtida hälsa. Ett lågt intag av vitaminer och mineraler har även kopplats 

till utvecklingen av kardiovaskulära sjukdomar och fetma senare i livet hos barnet (3, 4). 

 

En filippinsk studie gjord på 208 gravida kvinnor visade att barnen vid 12 månaders ålder 

vars moder intagit kosttillskott hade en ökad vikt och längd, vilket i detta fall är positivt, 

jämfört med barnen vars moder ej konsumerat kosttillskott (1). Samtidigt observeras en 

fortsatt brist på Vitamin D hos gravida kvinnor (1, 5). 

 

I vissa länder som till exempel Colombia har man observerat stora skillnader gällande 

konsumtionen av kosttillskott beroende på vilken socioekonomisk status man har (6). 

Faktorerna som korrelerar med ett större intag av kosttillskott är bland annat utbildningsnivå, 

socioekonomisk status, etnisk grupp och var de bor.  Studier, som den i Colombia, är ett bra 

verktyg för att belysa var ytterligare stöd krävs för att sprida information kring kost och hälsa 

under graviditeten 
 
Enligt WHO så är det uppskattat att runt 41% av gravida kvinnor runt om i världen är 

anemiska, och minst hälften av de drabbade är anemiska på grund av järnbrist (2). Därför 

rekommenderas starkt ett dagligt kosttillskott av järn och folat för att minska risken för låg 

födelsevikt, moderlig anemi och järnbrist. Men om möjlighet finns bör järnnivåer mätas innan 

rekommendation. Det har även visat sig att låga hemoglobinkoncentrationer, vilket indikerar 

anemi, under en graviditet ökar risken för tidig födsel och dödsrisk för både modern och 

barnet.  

 

Rekommendationer gällande järn och folsyra som tillskott för gravida kvinnor enligt WHO är 

30-60 milligram järn och 400 mikrogram folsyra (2). Enligt NNR så rekommenderas gravida 

genom kost ett intag av 500 mikrogram folsyra per dag, samt ett intag av minst 15 milligram 

järn per dag. Dock anser NNR att supplement av järn under graviditet för de flesta är 

nödvändigt (7). Det beror på hur mycket järn som lagrats i kroppen, man bör rådgöra med sin 

barnmorska, om man har lämpligt lager så kanske man inte blir rekommenderad ett intag. 

Enligt Riksmaten 2011 så var intaget av folat i genomsnitt 253 mikrogram per dag, och 

intaget av järn var i genomsnitt 9,5 milligram per dag (8). Det framgick också i Riksmaten 

2011 att 27% av kvinnorna (n=1005) som deltog i studien hade ett intag av kosttillskott. Ett 

tillskott med folsyra har visats sänka risken för graviditetstoxikos signifikant (9).  

 
WHO antyder att vitamin D brist är vanligt bland gravida kvinnor, speciellt under 

vintermånaderna (5).  Gravida kvinnor bör anpassa intaget av kosttillskott för vitamin D 

beroende på vilken tid under året man är gravid (10). Detta eftersom vitamin D i blodet hos 

gravida fluktuerar beroende på årstid, då vissa årstider har färre soltimmar än andra (11). 

 

Enligt WHO finns det risker associerat med ett för högt intag av vitamin D under graviditeten, 

det är viktigt att belysa den risken för att förhindra utveckling av graviditetstoxikos (5). Om 
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det finns en tydlig brist av vitamin D så rekommenderar WHO ett tillskott av fem mikrogram. 

Enligt NNR så rekommenderas ett intag på tio mikrogram per dag för kvinnor (7). NNR anger 

även att medelintaget av vitamin D genom kosten har höjts genom åren bland annat på grund 

av ökad berikning i nordiska livsmedel. Enligt Riksmaten 2011 så var intaget i genomsnitt 6,4 

mikrogram per dag för kvinnor (8).   

 

Sammanfattningsvis framstår järn, folsyra och vitamin D som viktiga vitaminer och mineraler 

före och under graviditeten (2, 5). Litteraturen presenterar en begränsad kunskap om hur 

många kvinnor i Sverige som faktiskt konsumerar kosttillskott under sin graviditet, specifikt 

järn, folsyra och vitamin D. Därför fokuserar denna studie på att undersöka just dessa 

näringsämnen för att få en klarare uppfattning på hur intaget ser ut. 

 

2. SYFTE 
Syftet med studien var att se hur många gravida kvinnor i Västerbottens län som väljer att 

konsumera kosttillskott i allmänhet, samt mer specifikt i form av järn, folsyra och vitamin D, 

och om det finns ett samband mellan socioekonomisk status, ålder, fysisk aktivitet, kostval 

och konsumtion av kosttillskott. 

 

3. METOD 

3.1 Metodval  
För att kunna besvara syftet var en kvantitativ metod mest lämplig eftersom statistiska tester 

och analyser passar området (12). Eftersom en tvärsnittsstudie också bedöms som lämplig har 

dessa två metoder använts för att besvara syftet. 

 

3.2 Urval och rekrytering 
Northpop är en pågående studie som följer barnfamiljer (mödrar, partners och barn) i 

Västerbotten under sju år från graviditet (13). Northpop inkluderar ett flertal frågeformulär 

samt provtagningar på såväl mamman som barnet. Syftet med studien är att undersöka risk- 

och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande föräldrar i 

Västerbotten inbjuds att delta. Datainsamlingen och undersökningstypen är gjord som en 

tvärsnittsstudie som tittar på deltagarnas svar under en specifik tid, här deras graviditet. 

Northpops undersökning är också baserad på enkäter och enkätsvar. Enkäter är ett 

grundläggande verktyg som används inom den kvantitativa metoden, passande för denna 

studie (12). Urvalet i Northpop-studien är blivande mammor i Västerbotten län. Data som 

analyseras i denna uppsats kommer från Northpop-studien. 
 

Drygt 50 procent av de inbjudna deltagarna valde att delta i Northpop. Osäkerheten i siffran 

beror på mindre variationer från månad till månad. Därmed är det externa bortfallet 50 

procent av de inbjudna gravida kvinnorna med bakgrund i Västerbottens län. 

Uppsatsskrivaren har tagit del av enkätsvaren hos de hittills 1937 gravida kvinnorna som 

deltar i Northpop. De rekryteras i samband med ultraljudsundersökningen, (innan dess har de 

fått ett utskick med information och förfrågan). 

 

Då studien syftade till att undersöka intag av kosttillskott exkluderades de kvinnor som ej 

lämnat information om kosttillskottsintag, n=462 (internt bortfall). Det uppstod även interna 

bortfall på andra frågor som till exempel vilken typ av kost de äter (Tabell 1). 
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Tabell 1 presenterar bortfall i antal deltagare, n=1475, per variabel som använts i studien, 

Västerbotten, 2016-2018. 
Variabel Bortfall 

Ålder, n=1473 2 

Regionstyp, n= 1471 4 

Utbildningsnivå, n=1467 8 

Nuvarande situation, n=1457 18 

Arbetsgivare, n=1209 266 

Typ av kost, n=1408 67 

Specialkost, n=1379 96 

Fysisk träning, n=1473 2 

Antal tidigare barn, n=1473 2 

 

3.3 Tillvägagångsätt 
De blivande föräldrarna svarade på enkäterna via sin mobil eller dator (e-post, Inger Öhlund, 

2018-10-02). Svaren hamnar hos ansvarig dietist i forskningsprojektet. Northpops insamling 

av enkäter startade maj 2016. Efter det första besöket på 

mödravårdscentralen/barnavårdscentralen tillfrågades de blivande föräldrarna av Northpop-

personal om de har fått och läst informationen och om de är villiga att delta. Föräldrarna får 

ställa sina frågor, tacka ja eller nej (skriftligt informerat samtycke insamlas från både mamma 

och partner) men kan också fundera vidare och svara senare. Om Northpop-personalen missar 

att fråga någon så ringer de upp de blivande föräldrarna. Inbjudan lämnas till alla blivande 

föräldrar inom NUS-området men de som har andra språk än svenska kan inte delta (ännu). 

De data som analyserats består av enkätsvar, ursprungligen insamlat som svar på en enkät 

producerad av Northpop (Bilaga 1). Ett urval av svaren från enkäten har använts i detta 

arbete. Det erhålldes även data som inte inkluderades i enkäten, denna data var födelsedatum, 

postnummer och antal tidigare barn. 

 

3.4 Databearbetning/Analys 
IBM SPSS statistics 25.0 (SPSS) använts för att analysera data. Utifrån hur data såg ut 

bestämdes det om Chi-2-test, Independent T-test, Kruskal Wallis eller Mann Whitney skulle 

användas. Gällande Independent T-test, Kruskal Wallis och Mann Whitney så kräver de 

kunskap kring om data är normalfördelad eller ej för att bestämma vilket av testen som är 

lämpliga. Skillnader mellan grupper analyserades med Independent t-test för normalfördelade 

variabler och Mann-Whitney eller Kruskal Wallis om data ej var normalfördelade. För att 

utreda om variabeln är normalfördelad så gjordes ett histogram med de intervallkvoter som 

fanns, om kurvan var normalfördelad och standarddeviationen var mindre än fem procent så 

antogs variabeln vara normalfördelad. Skillnader hos grupperade variabler analyserades med 

Chi-2 test, och dessa presenterades i resultatet som antal och procent. Resultaten från 

normalfördelad data presenteras som medelvärde med en standardavvikelse, icke-

normalfördelad data presenteras i median och 25:e och 75:e percentilen. Studien använder sig 

av en signifikansnivå p<0.05.  

 

3.4.1 Hantering och gruppering av svarsalternativ 
Några av variablerna bestod av flervalsfrågor, för att kunna redovisa dem och utföra relevanta 

tester krävdes det att vissa enkätsvar prioriterades över andra samt att gruppera om enkätsvar 

för att enbart representera ett svar. Exempelvis om en person svarat att de är både sjukskrivna 

och arbetar så anges de endast som sjukskrivna i SPSS analysen. Vissa av variablerna som 

testades uppfyllde inte kraven för chi-2-test och fick därför slås ihop med liknande 

svarsalternativ så kraven för testet uppfylldes. På frågan om utbildningsnivå justerades antalet 
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grupper från fyra till tre då de på egen hand inte uppfyllde kraven för chi-2-test. Därför slogs 

“mindre än 9 års grundskola” och “9-årig grundskola” ihop till en grupp då dessa grupper 

separat var väldigt små. Ytterligare grupper som lades ihop för att bli lämpliga för Chi-2 test 

var “arbetar utifrån hemmet” och “arbetar hemifrån” till “arbetar normalt”. 

 

På frågan om “typ av kost som du äter” slogs lakto-ovo vegetarian, laktovegetarian samt 

vegan ihop till en grupp. Denna nya grupp fick heta “vegetarian/vegan” och baseras på en 

övervägande växtbaserad kost. De andra grupperna “blandkost”, “äter kött men inte fisk”, 

“äter fisk men inte kött” och “äter kött men inte fläsk” slogs också ihop till en grupp som 

byggde på icke vegetarianer med en övervägande animalisk kost. Hänsyn togs också till 

öppna svar, men de bedömdes inte tillföra något och finns därför inte med i analysen. 
 

3.4.2 Regiontyp 
Variabeln postnummer från Northpop hade ett format som inte var lämplig att använda från 

början i SPSS. För att kunna utföra relevanta tester skapades en variabel som kallades 

”Regionstyp”. Denna variabel klassificerade deltagarnas bostadsort utifrån postnummer till 

jordbruksverkets fyra områden: Storstadsområde, Stadsområde, Landsbygd och Gles 

landsbygd (14). Eftersom ”Storstadsområde” visade sig bara ha en deltagare så valdes den 

bort, och deltagaren blev tilldelad till ”Stadsområde” 
 

3.5 Etiska aspekter 
Datainsamlingen av Northpop har förklarat sin etik som följer: “Den regionala 

etikprövningsnämnden har granskat och godkänt detta projekt”.  Frågeformulären och 

provsvaren är kodade och uppsatsskrivarna har inte tagit del av personuppgifter. Trots att 

studien inte hanterar personuppgifter finns det annan känslig information som hanterats inom 

arbetet. Ålder, postnummer, antal barn, arbete, utbildningsnivå och specialkost skulle i vissa 

fall kunna kopplas till individer. Alla dessa variabler är därför känslig information som 

kommer att behandlas med varsamhet. Varsamhet togs i beaktning genom att resultatet 

redovisas på gruppnivå och vilket gör det svårt att identifiera enskilda personer. 

 

3.6 Författarnas förförståelse 
Min uppfattning inför uppsatsarbetet var att ungefär hälften av gravida kvinnor i Västerbotten 

har ett intag av kosttillskott. En graviditet är ofta kopplat till en viss oro, för kvinnan i fråga 

och barnet man bär. Men det kommer nog alltid att finnas individer som, på grund av ovan 

nämnda oro tar kosttillskott än fast det inte finns ett behov och de som blivit rekommenderade 

kosttillskott men inte tar dem. Förståelsen för vikten av kosttillskott under graviditet baseras 

på den kunskap jag fått under utbildningen till kostvetare, samtal med kompisar, kompisar 

med barn, artiklar, och tv-program. Med denna förförståelse inser jag att det finns mycket 

kvar att lära inom detta område, men jag är öppen och intresserad av att lära mig och att 

diskutera kring ämnet. 

 

4 RESULTAT 

4.4  Deltagare 
Det var 1475 deltagare i studien, de hade en medianålder på 30 år (25e percentil:27, 75e 

percentil:34), de yngsta var 18 år och de äldsta 44 år. Deltagarna bodde till största delen i 

stadsområde (82,9%), resterande deltagare bodde på landsbygd (13,5%) och gles landsbygd 

(3,6%). Majoriteten var högutbildade kvinnor (68,9%), majoriteten av deltagarna angav också 

att de tidigare hade fött ett barn (48,9%) eller var förstföderskor (35,1%). I studien fanns det 

18 veganer, fem laktovegetarianer och 63 lakto-ovo vegetarianer. De flesta (n=1349) behövde 
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ingen specialkost, men 147 personer angav att de åt laktosfri, 19 personer åt komjölkproteinfri 

kost, 45 personer åt glutenfri kost samt 35 personer specificerade sin specialkost som annan. 

Majoriteten, 51,9% av deltagarna, uppgav att de under en vanlig vecka inte ägnade någon tid 

för fysisk träning. 

 

Utav samtliga deltagare var det 89,8% , det vill säga 1324 personer, som svarade att de 

konsumerade kosttillskott. Bland deltagarna som svarat att de konsumerat kosttillskott så 

visade sig 804 personer ha ett kosttillskott av järn, 528 personer folsyra och 161 personer 

vitamin D (Figur 1). 

 

Figur 1. Här visas kosttillskotts intaget som antal, OBS flervalsfråga så deltagare kan ha fyllt 

i fler alternativ än ett. 1324 personer har medgett att de tar kosttillskott. Västerbotten 2016-

2018 

 

4.5 Internt bortfall 
Det interna bortfallen inom analyserna varierade beroende på vilken variabel som 

undersöktes, internt bortfall redovisas för respektive analys (Tabell 1). 

4.6 Kosttillskott 
Det fanns en signifikant skillnad mellan de som åt kosttillskott och de som inte åt kosttillskott, 

utifrån ålder (p=0,03), utbildningsnivå (p=0,006) och typ av kost (p=0,021) (Tabell 2). 

Signifikansen gällande ålder visar att de deltagare som hade ett intag av kosttillskott var äldre. 

Gällande utbildning så visade det sig att gruppen med medellång utbildning hade lägst andel 

deltagare som även angav ett intag av kosttillskott. Gruppen veganer/vegetarianer hade större 

andel deltagare med intag av kosttillskott än gruppen blandkost. 
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Tabell 2. Deltagarnas (n=1475) intag av kosttillskott, järn, folsyra samt vitamin D i relation till socioekonomisk status, ålder samt typ av kosthållning. 
Tabellen presenterar antal personer samt procentandel, förutom ålder, vilken presenteras som medelvärde (standardavvikelse). Sverige 2016-2018 

 
1= Independent sample t-test, 2= Chi-2 test, a= Deltagarna har svarat på frågan genom att kryssa i alternativet. b= Deltagarna har svarat på 
frågan genom att inte kryssat i alternativet.

 Kosttillskott P-värde Järn P-värde Folsyra P-värde Vitamin D P-värde 

 Jaa 

n=1324 

Nejb 

n=151 

 Jaa 

n=804 

Nejb 

n=671 

 Jaa 

n=528  

Nejb 

n=947 

 Jaa 

n=161 

Nejb 

n=1314 

 

Ålder n=1473 30,50 (4,37) 29,68 (4,52) 0,031 30,60 (4,48) 30,20 (4,29) 0,0791 30,71 (4,41) 30,25 (4,38) 0,0531 30,63 (4,73) 30,39 (4,35) 0,5211 

Regionstyp n=1471 

Stadsområde 

Landsbygd 

Gles landsbygd 

  

1109, 90% 

168, 88% 

44, 90% 

  

121, 10% 

24, 12% 

5, 10% 

 

 

 

0,5262 

 

684, 56% 

98, 51% 

21, 43% 

 

546, 44% 

94, 49% 

28, 57% 

 

 

 

0,1222 

 

454, 37% 

62, 32% 

12, 25% 

 

776, 63% 

130, 68% 

37, 75% 

 

 

 

0,1112 

 

140, 11% 

15, 8% 

6, 12% 

 

1090, 89% 

177, 92% 

43, 88% 

 

 

 

0,3232 

Utbildningsnivå n=1467 

Grundskola 

Gymnasie- eller folkhögskola 

Universitet eller högskola 

  

39, 89% 

347, 86% 

930, 91% 

  

5, 11% 

58, 14% 

88, 9% 

 

 

 

0,0062 

 

28, 64% 

200, 49% 

573, 56% 

 

16, 36%  

205, 51% 

445, 44% 

 

 

 

0,0292 

 

9, 21% 

143, 35% 

372, 37% 

 

35, 79% 

262, 65% 

646, 63% 

 

 

 

0,0912 

 

6, 14% 

44, 11% 

110, 11% 

 

38, 86% 

361, 89% 

908, 89% 

 

 

 

0,8402 

Nuvarande situation n=1457 

Arbetar 

Sjukskriven 

Föräldraledig 

Studerande 

Arbetssökande 

  

1052, 89% 

92, 95% 

57, 89% 

94, 90% 

11, 73% 

  

125, 11% 

5, 5% 

7, 11% 

10, 10% 

4, 27% 

 

 

 

 

 

0,1212 

 

636, 54% 

56, 58% 

37, 58% 

59, 57% 

8, 53% 

 

541, 46% 

41, 42% 

27, 42% 

45, 43% 

7, 47% 

 
 

 

 

 

0,9102 

 

416, 35% 

37, 38% 

22, 34% 

37, 36% 

6, 40% 

 

761, 65% 

60, 62% 

42, 66% 

67, 64% 

9, 60% 

 

 

 

 

 

0,9762 

 

133, 11% 

9, 9% 

7, 11% 

9, 9% 

1, 7% 

 

1044, 89% 

88, 91% 

57, 89% 

95, 91% 

14, 93% 

 

 

 

 

 

0,8662 

Arbetsgivare n=1209 

Kommun 

Landsting 

Statlig 

Privat 

Eget företag 

  

292, 90% 

232, 92% 

145, 90% 

372, 87% 

42, 89% 

  

32, 10% 

19, 8% 

16, 10% 

54, 13% 

5, 11% 

 

 

 

 

 

0,3252 

 

165, 51% 

148, 59% 

91, 57% 

225, 53% 

27, 57% 

 

159, 49% 

103, 41% 

70, 43% 

201, 47% 

20, 43% 

 

 

 

 

 

0,3342 

 

120, 37% 

105, 42% 

52, 32% 

146, 34% 

16, 34% 

 

204, 63% 

146, 58% 

109, 68% 

280, 66% 

31, 66% 

 

 

 

 

 

0,2512 

 

34, 11% 

26, 10% 

20, 12% 

50, 12% 

10, 21% 

 

290, 89% 

225, 90% 

141, 88% 

376, 88% 

37, 79% 

 

 

 

 

 

0,2702 

Typ av kost n=1408 

Blandkost 

Vegetarian/vegan 

  

1189, 90% 

79, 98% 

  

138, 10% 

2, 2% 

 

 

0,0212 

 

709, 53% 

61, 75% 

 

618, 47% 

20, 25% 

 

 

0,0012 

 

472, 36% 

30, 37% 

 

885, 64% 

51, 63% 

 

 

0,7892 

 

135, 10% 

16, 20% 

 

1192, 90% 

65, 80% 

 

 

0,0072 

Specialkost n=1379 

Laktos och komjölkproteinfri 

Glutenfri 

Äter ingen specialkost 

  

126, 91% 

43, 96% 

1071, 90% 

  

12, 9% 

2, 4% 

125, 10% 

 

 

 

0,3592 

 

74, 54% 

27, 60% 

655, 55% 

 

64, 46% 

18, 40% 

541, 45% 

 

 

 

0,7522 

 

55, 40% 

18, 40% 

418, 35% 

 

83, 60% 

27, 60% 

778, 65% 

 

 

 

0,4302 

 

12, 9% 

8, 18% 

124, 10% 

 

126, 91% 

37, 82% 

1072, 90% 

 

 

 

0,2182 
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Det visade sig att det inte fanns någon skillnad i antal tidigare födda gällande om man tog 

kosttillskott eller inte (p=0,198). Dock så visade det sig att om man intog kosttillskott så fanns 

det en skillnad mellan antalet kosttillskott och hur många barn man har sen tidigare, desto fler 

tidigare barn desto fler kosttillskott konsumerades (p=0,004). Även om specialkost inte visade 

på en signifikant skillnad gällande om man konsumerar kosttillskott eller inte så fanns det en 

signifikant skillnad i antalet kosttillskott man intog om man hade en specialkost, om man 

hade en specialkost desto fler kosttillskott äter man (p=0,039). Bland de som åt kosttillskott 

fanns en skillnad i median mellan antalet kosttillskott man äter gällande typ av kost 

(p=0,001), ålder (p=0,027), och utbildningsnivå (p=0,041). Dock så fanns ingen signifikant 

skillnad mellan antal kosttillskott man konsumerar och regionstyp (p=0,487).  

 

     4.3.1 Fysisk träning 
Majoriteten av deltagarna (51,9%, 765 deltagare) angav att de inte ägnar någon tid till fysisk 

träning per vecka. Resterande procentandel var utspridda från ”Mindre än 30 minuter” upp till 

”Mer än 120 minuter”. Det fanns en tendens till att de som tränade mer konsumerade 

kosttillskott i högre utsträckning med det framkom ingen signifikant skillnad gällande intag 

av kosttillskott och träning (p=0,069, Figur 2). 

 

 
Figur 2. Här visas andelen deltagare som har ett intag av kosttillskott, sorterat efter antal 

minuter fysisk träning per vecka. Deltagare som inte har något intag av kosttillskott, n=151,  

visas inte men är resterande procent. Västerbotten, 2016-2018. 

 

4.7 Järn, folsyra och vitamin D 
Det mest använda kosttillskottet visade sig vara järn, där 804 deltagare svarat att de hade 

konsumerat ett tillskott av järn under det senaste halvåret, följt av folsyra som med 528 

deltagare (Figur 1). Gällande vitamin D angav 161 deltagare att de konsumerat ett tillskott 

under det senaste halvåret.  

 

Järntillskott intogs i högre utsträckning av de med lägst utbildning (64%, p=0,029, Tabell 2) 

jämfört med medel- och högutbildade, och i högre utsträckning av de som var 

vegetarianer/veganer (75%, p=0,001) jämfört med de som åt blandkost. Det framkom inga 

signifikanta resultat gällande folsyra. Tillskott av vitamin D intogs i högre utsträckning (20%)  

90%
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av de som hade en vegetarian/vegan kosthållning jämfört med gruppen blandkost (där 10% 

intog tillskott av vitamin D, p=0,007, Tabell 2). 

 

5 DISKUSSION 

5.4  Metoddiskussion 
Denna studie baseras på data insamlat inom ramarna för Northpop, ett forskningsprojekt som 

bjuder in samtliga svensktalande gravida i Västerbotten, vilket är en styrka. Eftersom SPSS 

användes vid omstruktureringar av data så minskades risken för felaktigt inmatad eller 

beräknad data på grund av den mänskliga faktorn. Eftersom deltagarantalet är relativt stort så 

är reliabiliteten rätt så stark, upprepade mätningar av dessa förhållanden borde då ge samma 

resultat (12).  Det fanns en svaghet i sammanslagningen av svarsalternativ. En 

sammanslagning kan resultera i skeva resultat, då svarsalternativ grupperas med liknande men 

dock inte likvärdiga alternativ. Till exempel ansågs det vara lämpligt att lägga ihop grupperna 

“arbetar hemifrån” och “arbetar utifrån hemmet” eftersom båda grupperna arbetar en hel 

arbetsdag och får lön för detta jobb. Men på grund av en sådan sammanslagning kan 

felrepresentationer i resultaten uppkomma, jämfört med andra studier där samma material 

används, där en jämförelse framstår som signifikant utan att egentligen vara det eller vice 

versa. Ett exempel på konsekvenser från sammanslagning av svarsalternativ kan vara att en 

vegangrupp som grupperas ihop med en vegetariangrupp kan göra tolkningen av resultatet för 

tester med vitamin D skevt, eftersom veganer kan ha behov av vitamin D i form av tillskott 

samtidigt som vegetarianer kan få i sig vitamin D genom mejeriprodukter. Så om vegetarianer 

var en egen grupp så kanske det inte skulle finnas någon signifikans. I detta fall så var 

veganerna underrepresenterade eftersom de är färre och tolkningen för deras resultat och 

signifikans skulle blivit svagare om tester hade gjorts med gruppen enbart veganer. Genom att 

gruppera ihop svarsalternativ så tappar studien precision, reliabilitet och validitet (12). En 

annan brist i studien var att kostintaget inte studerades, vilket spelar en stor roll gällande intag 

av mikronutrienter, något som kan påverka om man väljer eller rekommenderas att ta 

kosttillskott. 

 

Validiteten i metoden som använts i denna studie stärktes genom att använda all tillgänglig 

data på lämpligt vis samt genom en redovisning i metod som visar hur data hanterats (12). 

Deltagarnas utbildningsnivå liknar den statistik som finns i Sverige gällande kvinnor inom 

åldersspannet 25 till 64 år (15). Det är viktigt att betona det faktum att studien har ett 50%-igt 

externt bortfall av deltagare. Men eftersom det framkommer att deltagarna inte anses vara olik 

övriga kvinnor så dras slutsatsen att resultaten från den här studien kan generaliseras för 

övriga gravida kvinnor i Västerbotten, kanske till och med hela Sverige.  

 

Variabeln för intag av kosttillskott var en flervalsfråga. Detta kan leda till att de som svarat på 

exempelvis multivitamin, alltså en blandning av vitaminer, också kanske fyller i de 

individuella vitaminerna som finns med i själva blandningen vilket leder till att det ser ut som 

de har ett större intag än vad de egentligen har. Det finns många anledningar till varför 

deltagare kan ha givit svar som inte stämmer överens med verkligheten, tidsbrist vid 

genomförandet av enkäten kan vara en faktor. Vidare finns även möjligheten att deltagaren 

anger att de har ett intag av kosttillskott även om de inte har det för att normen är att 

konsumera tillskott av exempelvis järn under graviditeten. Det finns även en chans att 

deltagare som inte tar kosttillskott alls tolkar frågan som ”kost-tillskott” alltså huruvida de 

lägger till något extra i kosten för att få i sig en speciell mikronutrient, exempelvis att de 

kryssar i vitamin D om de dricker mer mjölk under vintersäsongen. Gällande data angående 

intag av kosttillskott så analyserades intag under de senaste sex månaderna, detta gör 
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resultaten svårtydda på grund av tidsrymden, eftersom man kan ha ätit ett tillskott under 

endast en vecka eller mindre.   

 

5.2 Resultatdiskussion 
Huvudresultatet i studien var att nästan alla av deltagarna konsumerade kosttillskott, hela 90% 

svarade att de hade någon gång under sex månader haft något sorts kosttillskottsintag. En 

studie i USA visade att runt 53% av kvinnorna, inte nödvändigtvis gravida, hade ett intag av 

kosttillskott (16). I Sverige har det rapporterats att 27% av kvinnorna, även icke-gravida, 

konsumerade kosttillskott (8). Det är en stor skillnad mellan de tre, 90%, 53% och 27%, och 

man kan anta att mycket har med graviditeten att göra, och dess norm gällande 

rekommendationer att konsumera kosttillskott. Det har visats att en anledning till att inta 

kosttillskott är att försöka förhindra eventuell näringsbrist, förbättra den allmänna hälsan samt 

att få mer energi (17). Frågan är om ett så högt intag av generella kosttillskott, bortsett från 

folsyra och järn är nödvändigt? Många blir förmodligen rekommenderade kosttillskott av 

vänner, social media samt vården, men i vårt samhälle finns ingen brist på livsmedel. En 

varierad kost som täcker de mesta behoven finns tillgänglig för allmänheten, det kanske är 

viktigare att fokusera på att få i sig vitaminer och mineraler genom kosten istället för att lita 

på kosttillskott. I en perfekt värld skulle varje person beräkna sitt kostintag för att hålla reda 

på alla makro- och mikronutrienter, och på så sätt bilda sig en egen uppfattning om sitt intag i 

förhållande till rekommendationerna. På detta sätt kan de skapa en matsedel som innehåller de 

livsmedel som behövs för att uppnå alla näringsbehov, i denna perfekta värld så skulle ingen 

ha brist på varken energi, vitaminer eller mineraler. I nuläget, utifrån resultatet, verkar det 

som att konsumtion av kosttillskott är normen. Huruvida denna norm kommer att förändras 

kommer till stor del att bero på den information som delges allmänheten samt vidare 

forskning och utveckling inom området kostvetenskap. 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan de som åt kosttillskott och de som inte åt kosttillskott, 

utifrån ålder, utbildningsnivå och typ av kost. Överraskande hade de med medelhög 

utbildning lägst intag av kosttillskott. Detta skulle kunna bero på att de högutbildade visar 

större ansvar för sin hälsa och fattar beslut om kosttillskott på egen hand, de med lägst 

utbildning har sämre förutsättningar gällande hälsa därav kanske blivit rekommenderad 

kosttillskott hos vårdcentralen (18). Varför man ser en minskning av intag hos de med 

medelhög utbildning är svår att tyda, det kan vara så att de går emot gällande 

rekommendationer för att de anser att de själva vet bäst. Oavsett utbildningsnivå konsumerade 

ändå en stor majoritet kosttillskott.  

 

Vad gäller region, det vill säga om de var bosatta i stad eller landsbygd, fanns ingen 

signifikant skillnad mellan de som åt kosttillskott och de som inte åt kosttillskott.  Detta kan 

bero på att deltagarna faller under samma landsting, i och med att alla har bor i Västerbotten, 

samt att rekommendationer från respektive vårdcentral bör vara lika. Detta till skillnad från 

Ramirez-Velez et als studie i Colombia där det var stor skillnad på städer och regioner 

gällande användandet av kosttillskott (6). Det kan finnas skillnader gällande socioekonomisk 

status och intag av kosttillskott, dock så varierar skillnaden sannolikt beroende på vilken typ 

av land den gravida kvinnan bor i.   

 

Gällande konsumtion av kosttillskott och typ av kost så är det viktigt att veganer och 

vegetarianer får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler, främst vitamin B12, vitamin D 

och järn, dessa kan de gå miste om till skillnad från de som äter en vanligtvis mer varierad 

kost som blandkost. Så det är logiskt att det finns ett samband när det gäller intag av 

kosttillskott och kosthållning, det är ett trovärdigt resultat eftersom nästan alla 



 

 17 

veganer/vegetarianer angav att de hade ett intag av kosttillskott. Dock så betyder detta inte att 

veganer/vegetarianer hade intag av alla vitaminer och mineraler, inget svarsalternativ hade 

100% från gruppen veganer/vegetarianer. I en studie där de undersökte diet och livsstil i 

samband med kosttillskottsintag, så var slutsatsen att livsstilen vegan eller vegetarian hade 

störst påverkan på kvinnors konsumtion av kosttillskott (19). Vitamin D kan vara mycket 

svårt att få i sig som vegan och det har visats att en brist är vanligt (20). Orsaken till detta 

beror på att majoriteten av vitamin D i kost förekommer i mejeriprodukter eller animaliefetter 

(21). Detta kan leda till vitamin D-brist, speciellt under vintern. Det är därför positivt att 

veganer/vegetarianer har ett högt intag av kosttillskott i denna studie, specifikt vitamin D, 

men i allmänhet behövs större fokus läggas på vilket behov som finns av specifika vitaminer 

och mineraler för specifika typer av kost.  

 

Vitamin D rekommenderas inte av WHO att tas som kosttillskott under graviditeten på grund 

av risk för graviditetstoxikos (5). Dock så finns ett intag på ca 10% hos de som svarat att de 

konsumerar kosttillskott inom denna studie, vilket skulle kunna bero på skillnaden i 

soltimmarna under vintern här i norr. Att det finns en risk och att det inte rekommenderas är 

ju inte lika med förbud, men det kan vara viktigt att tänka på sitt intag när det gäller just 

vitamin D. Det finns även forskning som tyder på att stabila värden av vitamin D minskar 

risken för astma hos barn (11). Så det bästa skulle kanske vara att bygga upp ett lager av 

vitamin D innan planerad graviditet, men att sedan ha uppsikt om ett tillskott behövs beroende 

på soltimmar etc. Slutligen, gällande vitamin D, är det viktigt att betänka vilka 

livsmedelsprodukter man konsumerar på grund av eventuell berikning. Ett exempel är 

mjölkprodukter berikade med vitamin D, dessa innehåller även kalcium vilket har visat sig 

minska kroppens absorption av järn, järn som i sin tur är viktigt för gravida (22).  

 

Järn visade sig vara det mest populära kosttillskottet där 61% av deltagarna som svarat om de 

intar kosttillskott även svarade att de hade ett intag av järn. En studie från Wulff et al visade 

att 28% av gravida kvinnor uppnår det dagliga rekommenderade intaget av järn med hjälp av 

kosttillskott (23). Varför majoriteten av deltagarna hade ett intag av järn via kosttillskott beror 

på järnets viktiga funktioner under graviditeten och att järntillskott ofta rekommenderas av 

barnmorskan. Ett ökat intag är bra för att minska risken för anemi och lägre födelsevikt hos 

barnet (2). Det är därför extra viktigt att tänka på vad man äter som gravid kvinna eftersom 

många livsmedel har påverkan på kroppens förmåga att absorbera järn, som till exempel 

kaffe, te och livsmedel som innehåller kalcium (mejeriprodukter) (22). Detta är speciellt 

viktigt att ha i åtanke eftersom Sverige har ett relativt högt intag av dessa livsmedel (kaffe, te 

och livsmedel som innehåller kalcium). 

 
Folsyra var den näst mest använda kosttillskottet i studien där 36% av deltagarna som svarat 

att de har ett intag av kosttillskott angett att de har ett intag av folsyra. Denna siffra är relativt 

låg med tanke att WHO skriver att alla kvinnor som är gravida bör ha ett tillskott av folsyra 

(2). Folsyra behövs under graviditeten för att minska risken för ryggmärgsbråck hos fostret 

samt för barnets fortsatta utveckling och moderns blodbildning (2). Det finns också en 

internationell studie som visat att ett intag före- och under graviditeten minskar risken för att 

barnet ska drabbas av autism (24). En norsk studie från 2011 visar att folsyra i tidig graviditet 

minskar risken för att barn lär sig prata sent (25). Ett intag av folsyra hos enbart 36% av 

deltagarna i resultatet visar på att vikten av upplysa mer om folsyrasupplementering vid 

planerad graviditet.  
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5.3 Samhällsrelevans 
För att kunna främja hälsan för gravida kvinnor och deras framtida barn så är det viktigt att 

alla behov gällande mikronutrienter möts. Lågt intag av järn och folsyra har kopplats till risk 

för låg födelsevikt och moderlig anemi (2). Dessa åkommor kan i sin tur inte bara skapa 

problem för de drabbade utan bidrar till ökade samhällskostnader inom vården. Det är även 

viktigt att gravida kvinnor i Sverige får information gällande sitt behov av vitamin D, speciellt 

under vintern då soltimmarna är få (10). En annan faktor kring vitamin D är antal pigment i 

huden. En mörkare hudfärg betyder lägre absorption av vitamin D, därför kan extra hänsyn 

gällande hudfärg behövas inom samhället. Att en stor del av deltagarna i studien hade ett högt 

intag av kosttillskott antyder att kost och näringslära är svåra områden att göra rätt 

avvägningar kring, då man sannolikt korrigerar en otillräcklig kost med kosttillskott istället 

för att säkerställa en välbalanserad kost. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att utbildningen 

kring kost och näringslära behöver förbättras i skolsystemet, och att man då på lång sikt skulle 

kunna se en utjämning bland hög- respektive lågutbildade och deras allmänna hälsa (18).  Den 

kost vi får i oss bygger bokstavligen talat våra kroppar. Genom att förebygga brister av 

mikronutrienter i ett tidigt skeende, så skulle människor i vårt samhälle bli friskare och 

hälsosammare. 
 

Gravida kvinnor och dess barns hälsa är en stor del av folkhälsan, därför är det viktigt att 

förbättra dessa förutsättningar. Fördjupad information angående kosttillskott kan leda till ökat 

generellt välmående hos befolkningen, om det görs på rätt sätt (6). Men det finns även en 

problematik gällande ett för högt intag (5). Skillnader i socioekonomisk status och 

utbildningsnivå är en typ av problematik där skillnader leder till att vissa kvinnor inte har råd 

eller nog med kunskap för att kunna ta kosttillskott (6). Det finns en risk att kosttillskott blir 

en klassfråga där de som inte har råd löper större risk för vissa näringsbrister. Om det finns de 

som inte har råd så bildas ojämlikheter där samhället behöver lösa problematiken på ett sätt 

som är hållbart, till exempel kanske det skulle behövas en typ av bidrag för gravida gällande 

kosttillskott eller receptskrivning av kosttillskott från barnmorskor. Skillnader i 

socioekonomisk status där förutsättningar inte är de samma för alla har visats påverka hälsa 

hos gravida (26). Det är därför viktigt att få fördjupad kunskap inom ämnesområdet kost och 

näring, speciellt för gravida, samt information gällande kosttillskott. Detta eftersom att 

tillgång till kosttillskott kan förbättra hälsan i samhället med lägre sjukdomsrisk, mindre 

missfall, mindre chans för autismrelaterade bördor samt bättre förutsättningar för både barnet 

och modern (2, 5, 6, 24).  

 

6 SLUTSATS 
Studien visade att majoriteten av gravida kvinnor konsumerade kosttillskott, de mest 

prevalenta visade sig vara järn och folsyra. Det fanns en signifikant skillnad mellan de som åt 

kosttillskott och de som inte åt kosttillskott, utifrån ålder, utbildningsnivå och typ av kost. 

Äldre kvinnor intog kosttillskott i större utsträckning (p=0,030). Gällande utbildningsnivå så 

visade det sig att gruppen med medelhög utbildning hade lägst konsumtion av kosttillskott 

(p=0,006). Kosttillskott är viktigt att ha i åtanke när man är gravid, speciellt för de som är 

vegetarianer eller veganer där ett större behov kan finnas. Gruppen veganer/vegetarianer var 

den grupp som i störst utsträckning (98%) konsumerade kosttillskott (p=0,021). 

 

Generellt borde ökad hänsyn tas till folsyra som har visats vara ett viktigt tillskott före- och 

under graviditet. Gravida är stor del av folkhälsan därför är det viktigt med fortsatt utveckling 

inom kostvetenskap och att vi som samhälle ser till att alla får lika förutsättningar att täcka 

näringsbehoven. Slutligen så finns det en problematik i att förlita sig på kosttillskott som en 
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tillfällig lösning istället för att arbeta med att lösa grundproblemet, vilket är bristen av ett 

tillgodosett behov av vitaminer och mineraler via den kost som gravida kvinnor konsumerar.   

 

7 TACK 
Tack Magnus, Inger och Richard från Northpop för denna möjlighet. Jag vill även tacka alla 

mina kompisar Philippe, Max, Elin och Evelina som stöttat och hjälpt mig med denna 

uppsats, och stort tack till min familj. Speciellt stort tack till min syster Stina som 

korrekturläst och hjälpt med tips och annat.  
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qms_3_1 - Utbildningsnivå 

Vilken är den högsta utbildning som du har uppnått? 

 

 Mindre än 9 års grundskola (1) 

 9-årig grundskola (2) 

 Gymnasieutbildning/folkhögskola (3) 

 Utbildning på universitet eller högskola (4) 

 

qms_3_2 - Nuvarande situation 

Vilket eller vilka av följande alternativ beskriver din nuvarande situation bäst? 

 

 Arbetar utanför hemmet (= reser till en arbetsplats) (1) 

 Arbetar hemifrån (2) 

 Föräldraledig (3) 

 Sjukskriven (4) 

 Studerande (5) 

 Arbetssökande (6) 

 Förtidspensionär (sjuk- eller aktivitetsersättning) (7) 

 Annat, ange vad: (8)____________ 

 

qms_3_2_b - Arbetsgivare 

Vilken typ av arbetsgivare har du? 

Du kan välja flera alternativ. 

 Kommun (1) 

 Landsting (2) 

 Statlig (3) 

 Privat (4) 

 Eget företag (5) 

 Annat, ange vilken: (6)____________ 

 

qms_3_2_1b - Arbetsgivare 

Du har angett att du är föräldraledig på heltid (100%). 

Vilken typ av arbetsgivare har du? (Du kan välja flera alternativ) 

 Kommun (1) 

 Landsting (2) 

 Statlig (3) 
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 Privat (4) 

 Eget företag (5) 

 Annat, ange vilken: (6)____________ 

 Jag är arbetssökande (7) 

 

qms_3_2_i - Vilken nivå studerar du nu? 

På vilken nivå studerar du nu? 

 

 Gymnasiekompetens (1) 

 Universitet/högskola (2) 

 Komvux (3) 

 Folkhögskola (4) 

 Annan, ange vilken: (5)____________ 

 

qm2a_2_1 - Vilka kosttillskott? 

 

  Vilka kosttillskott har du tagit under det senaste halvåret? 

 

 Tar inga kosttillskott (0) 

 Multivitaminer (blandning av vitaminer) (1) 

 Multimineraler (blandning av mineraler) (2) 

 Multivitamineraler (vitaminer och mineraler) (3) 

 Probiotika (Probimage, Lactiplus etc.) (4) 

 Omega-3, fiskolja etc. (5) 

 Blutsaft (6) 

 A-vitamin (7) 

 B-vitamin (8) 

 C-vitamin (9) 

 D-vitamin (10) 

 E-vitamin (11) 

 Folsyra (12) 

 Järn (13) 

 Kalcium (14) 

 Betakaroten (15) 
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 Vitamin B-komplex (16) 

 Selen (17) 

 Antioxidanter (18) 

 Zink (20) 

 Magnesium (21) 

 Q10 (22) 

 Preparat för muskelbygge, bränna fett, öka prestation (23) 

 Preparat för viktminskning (24) 

 Annat kosttillskott (25)____________ 

 

qm2a_3_3 - Fysisk träning? 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till 

exempel löpning, gruppträning som gympa, spinning, bollsport mm? 

Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången). 

 Tränar inte (0 minuter) (1) 

 Mindre än 30 minuter (2) 

 30-60 minuter (3) 

 60-90 minuter (4) 

 90-120 minuter (5) 

 Mer än 120 minuter (6) 

 

qm2_1_2 - Typ av kost som du äter 

 

 

 Sätt ett kryss för den typ av kost som du äter. Endast ett alternativ är möjligt. 

 

 Jag äter blandkost, det vill säga äter det mesta (1) 

 Jag äter kött, men inte fisk (2) 

 Jag äter fisk, men inte kött (3) 

 Jag äter kött, men inte fläsk (4) 

 Jag äter vegetarisk kost och äter mjölkprodukter samt ägg (lakto-ovo vegetarian) (5) 

 Jag äter vegetarisk kost och äter mjölkprodukter men inte ägg (laktovegetarian) (6) 

 Jag äter vegankost (det vill vegetariskt och utesluter mjölkprodukter och ägg) (7) 
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qm2_1_3 - Äter du någon specialkost? 

Äter du någon av följande specialkoster förutom det du eventuellt angav i föregående fråga? 

Sätt kryss för de alternativ som gäller, detta kan innebära flera kryss. 

 Nej, jag äter ingen specialkost (0) 

 Jag äter laktosfri kost (1) 

 Jag äter komjölksproteinfri kost (2) 

 Jag äter glutenfri kost (3) 

 Jag äter annan specialkost, vilken: (4)____________ 

 
 


