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Sammanfattning 

 
Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och 

allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till 

barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets 

tarmflora. En tänkbar lösning för att säkra ett adekvat intag kan vara konsumtion av 

kosttillskott och probiotika. I dagsläget finns osäkra uppgifter om hur många gravida kvinnor 

som intar tillskott. 

Syfte Att undersöka hur många gravida kvinnor i Västerbottens län som valde att inta 

kosttillskott, främst järn och probiotika, samt om det fanns en skillnad mellan olika faktorer 

och intag. 

Metod En kvantitativ tvärsnittsstudie där gravida kvinnor (n=1473) från Northpop-studien i 

Västerbottens län svarade på ett frågeformulär gällande intag av kosttillskott och faktorer som 

ålder, utbildning, kostregim etc. De statistiska tester som användes var Chi-2-test, oberoende 

t-test och Mann Whitney U-test. Materialet analyserades i SPSS. Signifikansnivån sattes till 

p<0,05. 

Resultat Majoriteten av deltagarna svarade att de intog kosttillskott. Faktorer som ökade 

intaget av kosttillskott hos gravida kvinnor var högre ålder (p=0,030) jämfört med lägre ålder, 

högre utbildningsnivå (p=0,006) jämfört med lägre utbildningsnivå och vegetarisk/vegansk 

kost (p=0,021) jämfört med blandkost. Femtiofem procent uppgav att de intog järntillskott. 

De faktorer som ökade intaget av järntillskott hos gravida kvinnor var vegetarisk/vegansk kost 

(p=0,001) jämfört med blandkost. Probiotika intogs av 2 procent. Ett högre intag av 

probiotika sågs hos personer boende i stadsområde (p=0,024) jämfört med övriga 

boenderegioner samt de som åt vegetarisk/vegansk kost (p=0,001) jämfört med blandkost. 

Slutsats Majoriteten av deltagarna intog någon typ av kosttillskott, hälften intog järntillskott 

och en liten andel intog probiotika. Lågutbildade, yngre, de som äter blandkost och bor 

utanför stadsområde verkar vara i riskgruppen för att inte inta kosttillskott.



Abstract 
 

Background Vitamin and mineral deficiencies in pregnant women can lead to miscarriage 

and serious disturbances in children’s development. The intestinal flora of the mother is most 

likely transmitted to the child during childbirth and may lay the foundation for the child's 

health. One possible solution to ensure an adequate intake may be the consumption of dietary 

supplements and probiotics. At present, there is insufficient data on supplement consumption 

among pregnant women. 

Objective The purpose of the study was to examine how many pregnant women in 

Västerbotten County chose to consume dietary supplements, mainly iron and probiotics, and 

whether there was a difference between different factors and intake. 

Method A quantitative cross-sectional study where pregnant women (n=1473) from the 

Northpop-study in Västerbotten County responded to a questionnaire regarding consumption 

of dietary supplements and factors such as age, education, diet etc. The material was analyzed 

in SPSS with Chi-2-test, independent T-Test and Mann-Whitney U-Test. Using significance 

level <0.05. 

Results The majority of participants, 90 percent, responded that they consumed dietary 

supplements. The factors that increased the intake of dietary supplements in pregnant women 

were higher age (p=0.030), higher education (p=0.006) and vegetarian/vegan diet (p=0.021). 

Iron was reported to be consumed by 804 people, 55 percent. The factors that increased the 

intake of iron supplement in pregnant women were vegetarian/vegan diet (p=0.001). 

Probiotics were consumed by 25 people, 2 percent. Living in urban areas (p=0.024) and 

eating vegetarian/vegan diet (p=0.002) increased consumption of probiotics. 

Conclusion The majority of participants chose to consume some type of dietary supplement, 

half of the participants consumed iron supplements and a small part consumed probiotics. It 

appears that pregnant women who are low educated, younger, eating an omnivorous diet and 

living outside urban areas are in the risk zone for not consuming dietary supplements.  
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1. BAKGRUND 
 

Vitaminer, mineraler och en hälsosam tarmflora är viktiga för vår hälsa, inte minst hos 

gravida kvinnor och senare deras barn (1). Världshälsoorganisationen har varnat för att många 

kvinnor över hela världen har brist på B12, järn och folat (2). Detta är viktigt att känna till då 

vitamin- och mineralbrister hos modern kan leda till missfall och allvarliga störningar i 

barnets utveckling (1). 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 hos barnet senare 

i livet. 

 

På livsmedelsverkets informationssida för gravida står det att man som gravid ska välja mat 

som är rik på vitamin D, omega 3-fettsyror, folsyra och järn då dessa ämnen är särskilt viktiga 

under graviditeten (3). I Sverige är rekommendationer för fertila kvinnor att de bör få i sig 15 

milligram järn per dag (4). Gravida kvinnor kan även behöva säkra sitt intag med järntabletter 

beroende på hur mycket järn som finns lagrat i kroppen. Livsmedelsverket rekommenderar 

därför gravida att rådgöra med sin barnmorska om behovet av järntillskott (5). Vid 

inskrivningen hos barnmorskemottagning brukar ferritin tas, ett blodprov som visar hur 

mycket järn som finns lagrat i kroppen (6). Järnbrist hos kvinnan kan leda till dåliga fysiska, 

kognitiva och beteendemässiga prestationer, nedsatt neurologisk utveckling samt 

tillväxtinhibering hos barnet (7). 

 

Förutom intag av vitaminer och mineraler har tarmfloran även en påverkan på vår hälsa (8). 

Tarmfloran hos barnet är kritisk för utvecklingen av immunförsvaret, metabola funktioner och 

framtida hälsa. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under 

förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. 

Barnets första avföring tyder även på att tarmfloran redan har börjat utvecklas innan födseln. I 

en randomiserad dubbelblind kontrollstudie upptäckte forskarna att den probiotiska 

bakteriestammen Lactobacillus rhamnosus HN001 som konsumerades av gravida kunde 

förhindra eksem hos barnet senare i livet (9). Flera arter har också visat sig ge 

immunmodulerande- och tarmbarriärfunktioner hos människor (10). Konsumtion av 

probiotika, så kallade levande bakterier i kost eller kosttillskott, hjälpte även gravida kvinnor 

att kontrollera vikten samt att minska blodsockret hos de kvinnor som hade diabetes (11). 

Övervikt och diabetes under graviditet medför en risk för den långsiktiga hälsan hos modern 

och barnet. Att i ett tidigt stadie förbättra metabolismen via tarmfloran ger god potential för 

bättre hälsa.  

 

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

vars moder intagit kosttillskott med och utan probiotika hade en ökad vikt och längd jämfört 

med barnen vars moder ej konsumerat kosttillskott (1). I en brittisk studie fann forskarna att 

det fanns ett signifikant samband mellan högt intag av järn från kost samt kosttillskott under 

den tidiga delen av graviditeten och hälsosam födelsevikt hos barnet (12). Ytterligare en 

studie visade att konsumtion av multivitaminer för gravida och kosttillskott ökade intaget av 

järn, folat och D-vitamin hos kvinnorna (13). Samtidigt observerades en överkonsumtion av 

folsyra, järn, natrium och niacin samt en fortsatt brist på D-vitamin hos några av de gravida 

kvinnorna. Med hänsyn till detta bör gravida kvinnor vara uppmärksamma på intaget av 

vitaminer och mineraler via kosttillskott då både ett underskott och överskott kan vara 

skadligt för såväl modern som fostret. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4528021/
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I vissa länder som till exempel Colombia har man märkt att det skiljer sig stort gällande 

konsumtionen av kosttillskott beroende på vilken socioekonomisk status man har (14). 

Faktorerna som visar ett större intag av kosttillskott är bland annat högre utbildningsnivå, 

socioekonomisk status, etnisk grupp och var man bor. En brittisk studie fann även att 

järnintag under den första trimestern, både från kost och kosttillskott, var högre hos 

vegetarianer och kvinnor med bättre socioekonomisk profil (12). Kunskap om vilka faktorer 

som kan påverka intag av kosttillskott kan hjälpa till att kartlägga där bättre hjälp behövs 

gällande information kring kost och hälsa under graviditeten. Det kan ännu finnas begränsad 

kunskap om hur stor andel av kvinnor i Sverige som intar kosttillskott och probiotika under 

sin graviditet. 

 

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

valde att inta kosttillskott, med fokus på järn och probiotika, samt om det fanns en skillnad i 

intag mellan olika faktorer som utbildning, ålder, kostregim och boenderegion. 

 

3. METOD 
 

Den lämpligaste metoden att använda för att besvara syftet med hjälp av data som fanns var 

att genomföra en kvantitativ tvärsnittsstudie då statistiska, kvantifierbara och generaliserbara 

resultat kan visas med denna metod (15). 

 

3.1 Urval och rekrytering 
 

Data som användes i denna studie kommer ursprungligen från Northpop-studien. Northpop är 

en pågående studie utförd av Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet som följer 

barnfamiljer (mödrar, partners och barn) under sju år från graviditet (16). Northpop-studien 

inkluderade ett flertal frågeformulär samt provtagningar på såväl mamman som barnet. Syftet 

med Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar 

hos barn. Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjöds att delta. Urvalet i Northpop-studien 

var blivande mammor i Västerbotten län och inklusionskriteriet var att studiedeltagarna måste 

vara gravida. Deltagarna rekryterades i samband med sin ultraljudsundersökning, innan dess 

hade de fått ett utskick med information och förfrågan (källa: e-post, Inger Öhlund, 2018-10-

02). När de var klara med sin ultraljudsundersökning tillfrågades de av Northpop-personal om 

de hade fått och läst informationen och om de var villiga att delta. Föräldrarna fick ställa sina 

frågor, tacka ja eller nej (skriftligt informerat samtycke insamlades från både mamman och 

partner) men de kunde också fundera vidare och svara senare. Om Northpop-personalen 

missade att fråga någon ringde de upp föräldrarna. Inbjudan lämnades till alla blivande 

föräldrar inom Norrlands Universitetssjukhus-området men de som hade andra språk än 

svenska kunde inte delta.  

 

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

lämnat information om intag av kosttillskott. Det uppstod interna bortfall där det fanns 

deltagare som inte svarat på vissa frågor. Minsta antalet bortfall var två deltagare på variabeln 

regiontyp och det högsta antalet bortfall var 264 deltagare på variabeln arbetsgivare. Drygt 50 

procent av gravida kvinnor i Västerbottens län inkluderades, därmed var det externa bortfallet 
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50 procent. Uppsatsskrivaren har tagit del av enkätsvaren från de deltagare som hittills 

deltagit i studien. 

 

3.2 Tillvägagångsätt 
 

Northpops insamling av enkäter startade maj 2016. Enkäten bestod av kryssfrågor, 

flervalsfrågor och öppna svarsalternativ. De blivande föräldrarna svarade på enkäten under 

graviditetsvecka 28 via sin mobil eller dator (källa: e-post, Inger Öhlund, 2018-10-02). De 

flesta, om inte alla svarade från mobilen. Data som ursprungligen samlades in till Northpop-

studien via enkäten analyserades men på grund av tidsbrist kunde de öppna svaren inte tas 

med. 

 

3.3 Databearbetning och analys 
 

Insamlade data överfördes från Microsoft Excel till IBM SPSS Statistics version 25 där 

materialet analyserades. Histogram användes för att bedöma om variabeln som testades var 

normalfördelad. Normalfördelningen kontrollerades ytterligare genom att jämföra 

standardavvikelsens storlek med medelvärdet på kvotskalan, då standardavvikelsen inte var 

mer än 50 procent av medelvärdet på den normalfördelade variabeln. Normalfördelad data 

presenterades som medelvärde med standardavvikelse (SD) som spridningsmått. Oberoende t-

test användes för jämförelser mellan två grupper vid en normalfördelad kvotskala. Mann-

Whitney U-test användes vid en icke normalfördelad kvotskala samt en nominal variabel med 

två grupper. Chi-2-test användes när båda variablerna var kvalitativa. Fisher´s exact test 

användes när villkoren för Chi-2-testet ej uppfylldes. Signifikansnivå sattes till p<0,05. 

 

3.4 Gruppering  
 

Vissa av variablerna som testades uppfyllde inte kraven för Chi-2-test, alltså att mindre än 20 

procent av cellerna fick vara mindre än 5 samt ingen cell fick ha “expected value” mindre än 

1, och det var därför nödvändigt att gruppera befintliga svarsalternativ. Utbildning kodades 

om till ”lågutbildad” där mindre än 9 års grundskola, 9-årig grundskola och 

gymnasie/folkhögskola ingick. Universitetsutbildning kodades om till variabeln 

”högutbildad”. Ytterligare variabler som lades ihop för att bli lämpliga för Chi-2-test var 

“arbetar utanför hemmet” och “arbetar hemifrån” till “arbetar normalt” eftersom “arbetar 

hemifrån” inte fullföljde kraven för ett Chi-2-test. För att kunna använda så mycket data som 

möjligt lades dessa grupper samman. På frågan om “typ av kost som du äter” slogs lakto-ovo 

vegetarian, laktovegetarian samt vegan ihop till en variabel då de enskilt inte uppfyllde 

villkoren för Chi-2-testet. Denna nya variabel fick heta “vegetarian/vegan” och baserades på 

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

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

byggde på icke vegetarianer med en övervägande animalisk kost. Boenderegion behövde 

grupperas ytterligare genom att slå ihop ”landsbygd” och ”gles landsbygd” för analysen kring 

probiotika på grund av få deltagare.  

 

Klassificering av deltagarnas boenderegion utifrån postnummer kodades om till 

Jordbruksverkets fyra områden, 1= Storstadsområde, 2= Stadsområde, 3 = Landsbygd och 4= 

Gles landsbygd (17). Storstadsområde och stadsområde slogs även samman på grund av få 

deltagare. 
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Några av variablerna var flervalsfrågor, för att kunna redovisa dem och göra relevanta tester 

behövdes vissa svar prioriteras över andra och göras om till endast ett svar. Exempelvis om en 

person svarat att de var både sjukskrivna och arbetade så angavs de endast som sjukskrivna. 

 

3.5 Etiska aspekter 
 

Datainsamlingen gjordes av Northpop. Den regionala etikprövningsnämnden har granskat och 

godkänt Northpop-studien, Dnr 2015-175-31M. Frågeformulären och provsvaren var kodade 

och uppsatsskrivaren tog inte del av några personuppgifter. Ålder, postnummer, antal barn, 

arbete, utbildningsnivå och specialkost kan i extrema fall kopplas till individer. Alla dessa 

variabler är därför känslig information och behandlades med varsamhet. Varsamhet togs i 

beaktning genom att resultatet enbart redovisades på gruppnivå och på så sätt var det svårt att 

identifiera enskilda personer. 

 

3.6 Författarens förförståelse 
 

Jag som skriver denna C-uppsats har påbörjat min femte termin på kandidatprogrammet i 

Kostvetenskap och har sedan tidigare en journalistutbildning. Jag har ett intresse och en 

förförståelse för mineraler och vitaminer. Min utbildning i kostvetenskap kan bidra till att jag 

har en positiv inställning till vissa kosttillskott under graviditeten och att jag förespråkar 

vikten av ett adekvat intag av vitaminer och mineraler, detta är något jag behöver vara 

medveten om. Min journalistutbildning kan hjälpa mig att försöka vara objektiv till detta och 

ytterligare bidra till att jag kritiskt granskar rådande bestämmelser och försöker se problem 

från flera olika synvinklar.  

 

4. RESULTAT 
 

4.1 Deltagarna i studien 
 

Deltagarna i studien, (n=1473), hade en medelålder på 30 år (SD ± 4,49), de yngsta var 18 år 

och de äldsta 45 år. De gravida kvinnorna i studien bodde till största delen i stadsområde, 

(n=1230, 83 procent), resterande deltagare bodde på landsbygd (n=192) och gles landsbygd 

(n=49). Majoriteten var högutbildade deltagare och deltagare som tidigare hade fött ett barn 

eller var förstföderskor. Det var signifikant fler högutbildade gravida kvinnor som åt 

vegetarisk/vegansk kost (p=0,028). De äldre deltagarna hade även högre utbildningsnivå än 

de yngre (p=0,001). Majoriteten, 52 procent av deltagarna, uppgav att de under en vanlig 

vecka inte ägnade någon tid för fysisk träning. 
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4.3 Intag av kosttillskott 
 

Utav alla deltagare var det 1323 personer (90 procent) som svarade att de intog någon typ av 

kosttillskott (Figur 1).  

 

 

  
Figur 1. Antalet gravida kvinnor som svarat på vilka kosttillskott de intagit, med möjlighet att 

fylla i flera svar, (n=1323). Västerbottens län, maj 2016 – september 2018. 

 

De faktorer som signifikant ökade intaget av kosttillskott hos en gravid kvinna visade sig vara 

högre ålder, högre utbildningsnivå och vegetarisk typ av kost (Tabell 1). Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan boenderegion, nuvarande situation, arbetsgivare, specialkost, antal 

tidigare födda barn (p=0,198) samt fysisk träning (p=0,069) och intag av kosttillskott. 
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Tabell 1. Deltagarnas intag av kosttillskott presenterat i antal och procent (äter/äter inte). 

Förutom ålder, vilken presenteras som medelvärde (SD), (n=1473). Västerbottens län, maj 

2016 – september 2018. 
 Kosttillskott  

 Äter Äter inte p-värde 

Ålder n=1473 medel (±SD) 30.5 (±4.37) 29.7 (±4.52) 0,031 

Regiontyp n=1471 

• Stadsområde, n (%) 

• Landsbygd, n (%) 

• Gles landsbygd, n (%) 

  

1109 (90) 

168 (88) 

44 (90) 

  

121 (10) 

24 (12) 

5 (10) 

 

 

0,5262 

Utbildning n=1467 

Lågutbildad, n (%) 

• Högutbildad, n (%) 

 

386 (86) 

930 (91) 

 

63 (14) 

88 (9,0) 

 

 

0,0022 

 

Nuvarande situation n=1457 

• Arbetar, n (%) 

• Sjukskriven, n (%) 

• Föräldraledig, n (%) 

• Studerande, n (%) 

• Arbetssökande, n (%) 

 

1052 (89) 

92 (95) 

57 (89) 

94 (90) 

11 (73) 

 

125 (11) 

5 (5,0) 

7 (11) 

10 (10) 

4 (27) 

 

 

0,1212 

Arbetsgivare n=1209 

• Kommun, n (%) 

• Landsting, n (%) 

• Statlig, n (%) 

• Privat, n (%) 

• Eget företag, n (%) 

  

292 (90) 

232 (92) 

145 (90) 

372 (87) 

42 (89) 

 

32 (10) 

19 (8,0) 

16 (10) 

54 (13) 

5 (11) 

 

 

0,3252 

Typ av kost n=1408 

• Blandkost, n (%) 

• Vegetarian/vegan, n (%) 

  

1189 (90) 

79 (97) 

 

138 (10) 

2 (3,0) 

 

 

0,0212 

Specialkost n=1379 

• Laktos- och komjölksproteinfri, n (%) 

• Glutenfri, n (%) 

• Äter ingen specialkost, n (%) 

•  

  

126 (91) 

43 (96) 

1071 (90) 

 

12 (9,0) 

2 (4,0) 

125 (10) 

 

0,3592 

1 = Oberoende t-test, 2 = Chi-2-test 
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4.5 Järn – ett vanligt kosttillskott 
 

Det mest använda kosttillskottet visade sig vara järn, där 804 deltagare (55 procent) svarade 

att de intagit järn under det senaste halvåret (Tabell 2). De faktorer som signifikant påverkade 

ett ökat intag av järntillskott hos en gravid kvinna visade sig vara vegetarisk typ av kost. 

Däremot var högre utbildningsnivå (p=0,051) nära signifikansnivån p<0,05. 

 

Flera av deltagarna svarade att de intog kosttillskott som kan innehålla järn, exempelvis 

multivitaminer med blandning av mineraler (10 deltagare), multivitamineraler med blandning 

av vitaminer och mineraler (379 deltagare) och blutsaft (117 deltagare, Figur 1). 

 

Tabell 2. Deltagarnas intag av järntillskott presenterat i antal och procent (äter inte/äter). 

Förutom ålder, vilken presenteras som medelvärde (SD), (n=1473). Västerbottens län, maj 

2016 – september 2018.  
 Järntillskott  

 Äter Äter inte p-värde 

Ålder n=1473, medel (±SD) 30,6 (±4,48) 30,2 (±4,29) 0,0791 

Regiontyp n=1471 

Stadsområde, n (%) 

Landsbygd, n (%) 

Gles landsbygd, n (%) 

 

684 (56) 

98 (51) 

21 (43) 

 

546 (44) 

94 (49) 

28 (57) 

 

 

0,1222 

Utbildning n=1467 

Lågutbildad, n (%) 

Högutbildad, n (%) 

 

228 (51) 

573 (56) 

 

221 (49) 

445 (44) 

 

 

0,0512 

 

Nuvarande situation n=1457 

Arbetar, n (%) 

Sjukskriven, n (%) 

Föräldraledig, n (%) 

Studerande, n (%) 

Arbetssökande, n (%) 

 

 

636 (54) 

56 (58) 

37 (58) 

59 (57) 

8 (53) 

 

541 (46) 

41 (42) 

27 (42) 

45 (43) 

7 (47) 

 

0,9102 

Arbetsgivare n=1209 

Kommun, n (%) 

Landsting, n (%) 

Statlig, n (%) 

Privat, n (%) 

Eget företag, n (%) 

 

 

165 (51) 

148 (59) 

91 (57) 

225 (53) 

27 (57) 

 

159 (49) 

103 (41) 

70 (43) 

201 (47) 

20 (43) 

 

0,3342 

Typ av kost n=1408 

Blandkost, n (%) 

Vegetarian/vegan, n (%) 

 

709 (53) 

61 (75) 

 

618 (47) 

20 (25) 

 

 

0,0012 

Specialkost n=1379 

Laktos- och komjölksproteinfri, n (%) 

Glutenfri, n (%) 

Äter ingen specialkost, n (%) 

 

 

74 (54) 

27 (60) 

655 (55) 

 

64 (46) 

18 (40) 

541 (45) 

 

0,7522 

1 = Oberoende t-test 2 = Chi-2 test 
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4.7 Intag av probiotika 
 

Det visade sig vara 25 personer (2,0 procent) som svarade att de intog probiotika som 

kosttillskott (Tabell 3). De deltagare som uppgett att de intagit probiotika under det senaste 

halvåret hade en medelålder på 31 år (±4,65). Det fanns ingen signifikant skillnad i ålder 

mellan de som äter eller inte äter probiotika. Det fanns heller inte någon signifikant skillnad 

mellan utbildningsnivå och intag av probiotika. Däremot fanns det signifikant skillnad mellan 

att bo i stadsområde och vegetarisk/vegansk kost gällande ökat intag av probiotika. 

 

Tabell 3. Deltagarnas intag av probiotika presenterat i antal och procent (äter inte/äter). 

Förutom ålder, vilken presenteras som medelvärde (SD), (n=1473). Västerbottens län, maj 

2016 – september 2018. 
 Probiotikatillskott  

 Äter Äter inte p-värde 

Ålder n=1473 medel (±SD) 30.9 (±4,65) 30.4 (±4,39) 0,5611 

Regiontyp n=1471 

• Stadsområde, n (%) 

• Landsbygd, n (%) 

 

 

25 (2) 

0 (0) 

 

 

1205 (98) 

241 (100) 

 

 

0,0242 

Utbildning n=1467 

• Lågutbildad, n (%) 

• Högutbildad, n (%) 

 

6 (1) 

19 (2) 

 

 

443 (99) 

999 (98) 

 

 

0,4703 

 

Typ av kost n=1408 

• Blandkost, n (%) 

• Vegetarian/vegan, n (%) 

 

18 (1) 

6 (7) 

 

1309 (99) 

75 (93) 

 

 

0,0022 

1 = Oberoende t-test 2 = Fisher´s exact test 3 = Chi-2 test   

 

5. DISKUSSION 
 

5.1 Metodologiska styrkor och svagheter   
 

Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie och syftet med studien besvarades. 

Ett högt deltagarantal, lämpliga statistiska tester och konsekvent sammanslagning av variabler 

är metodologiska styrkor. En nackdel med studieanalysens utförande är valet att inte ta med 

de öppna svaren, detta räknar bort vissa av deltagarnas svar. Något som i sin tur minskar 

precisionen på svaren men däremot gör de tydligare då tolkning och omskrivning inte behövs. 

På grund av tidsbrist togs de öppna svaren inte med. 

 

5.2 Enkät 
 

Northpops enkät gick att svara på via webben och majoriteten av deltagarna valde att svara 

via mobiltelefon. Det är en styrka att enkäterna gick att svara på vid valfri tidpunkt och plats, 

något som gör undersökningen flexibel, inkluderande och förmodligen ökar svarsfrekvensen. 

Det kan samtidigt ses som en metodologisk svaghet att kunna svara vid valfri tidpunkt och 

plats då respondenterna med största sannolikhet befann sig i helt olika situationer när de 

svarade, vissa kanske var stressade och skyndade sig att svara, medan andra kan ha suttit i 

lugn och ro och svarat noggrant. Det kan ha påverkat resultatet då noggrannheten mellan 

deltagarna kan ha skilt sig åt. Detta skulle kunna förklara varför det var många deltagare som 

inte besvarade frågan om kosttillskott, en stressad deltagare kanske ansåg att det var jobbigt 

att besvara en fråga med så många svarsalternativ. 
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5.3 Validitet  
 

Angående studiens validitet anses den vara utförd på bästa sätt efter förutsättningarna. Data 

från Northpop är baserad på en enkät där gravida kvinnor i Västerbotten vid ett tillfälle svarat 

på frågan vilka kosttillskott de konsumerat det senaste halvåret. Ingen fråga gällande 

kontinuitet eller anledning till intag fanns med i enkäten. Det är därför svårt att veta om de 

svar som dessa data bygger på är baserade på regelbunden konsumtion av kosttillskott och 

probiotika eller enbart intag vid enstaka tillfällen. I många fall kan människor uppge att de gör 

saker som de sedan inte gör. Vid såväl intervjuer som självrapporterade enkäter tenderar 

människor att agera med bias i form av överrapportering och uppge svar som anses vara 

normativa (18). I denna studie är det därför svårt att veta om deltagarna konsumerat 

kosttillskott en gång det senaste halvåret eller varje dag. Gällande studieanalysen har 

variabeln ”äter/äter inte” kosttillskott/järn/probiotika testats mot faktorer som exempelvis 

utbildning och ålder. Validiteten anses här vara korrekt då de statistiska testerna mätt det man 

vill mäta. Beskrivningen av de statistiska tester som används finns med under avsnittet metod 

och anses därför vara transparent. 

 

5.4 Reliabilitet  
 

När det gäller studiens reliabilitet fanns det i enkäten ingen fråga som belyste om deltagarnas 

svar kan ha påverkats av yttre faktorer. Ingen fråga om attityd eller förkunskap angående 

kosttillskott fanns med i enkäten och detta försvårar tolkningen av reliabiliteten i resultatet. 

Detta då det finns en osäkerhet kring om kvinnorna svarat att de konsumerar kosttillskott då 

det finns en allmän tro att man bör äta vissa kosttillskott under graviditeten. Ett 

grundläggande problem med enkätundersökningar är att det kan vara stor skillnad mellan vad 

respondenten svarat och sedan faktiskt gör (19, s.269). Gravida kvinnor uppfattas vara mer 

mottagliga för näringsinformation och graviditeten är för många kvinnor en tid då man blir 

mer medveten om kost och hälsa (20). En enkätfråga om attityd och förkunskap hade kunnat 

belysa om det fanns incitament för dessa kvinnor att svara att de konsumerar kosttillskott även 

fast de inte gör det. Alternativt en fråga om eventuell förändring av konsumtion av 

kosttillskott innan och under graviditeten. Ännu en faktor som kan påverka reliabiliteten är 

tiden då enkäterna är besvarade. De olika deltagarna har besvarat enkäten vid olika 

tidpunkter, från maj 2016 till september 2018. Om det funnits olika rekommendationer eller 

yttre faktorer vid dessa tidpunkter kan detta ha påverkat deltagarnas svar. 

 

5.5 Generaliserbarhet 
 

Studiens deltagare består av gravida kvinnor i Västerbottens län. Det går rent teoretiskt inte 

att generalisera ett fenomen som visats i en viss grupp eller sammanhang och generalisera det 

till en population och andra sammanhang (19, s.160). På grund av studiens design som 

tvärsnittsstudie, som testar något vid en tidpunkt, är denna grupp inte direkt generaliserbar på 

andra gravida kvinnor eller den svenska populationen. Om studien istället hade genomförts 

som en randomiserad-kontrollstudie med upprepade mätningar kunde generaliserbarheten ha 

ökat. Det är dessutom ett 50 procent bortfall av gravida kvinnor i Västerbottens län som av 

okända anledningar valt att inte delta i studien, detta bortfall kan vara systematisk 

snedfördelat (19, s.261).  
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5.7 Gruppering av variabler 
 

De sammanslagningar av grupper som utfördes gjordes i möjligaste mån utifrån likheter 

mellan grupperna. Exempelvis lades variablerna “arbetar hemifrån” och “arbetar utanför 

hemmet” ihop eftersom båda grupperna arbetar en hel arbetsdag och får lön för detta. 

Grupperingar behövde även utföras för att uppfylla villkoret för Chi-2-testet. De dikotoma 

grupperna ”lågutbildad” och ”högutbildad” för utbildning skapades för att uppfylla chi-2-

tester samt för att ha en konsekvent analys av utbildning för såväl äter/äter inte kosttillskott, 

äter/äter inte järntillskott och äter/äter inte probiotika. För de statistiska testerna för probiotika 

analyserades ålder, regiontyp, utbildningsnivå och typ av kost medan nuvarande situation, 

arbetsgivare, antal tidigare barn, fysisk träning och specialkost inte undersöktes. Detta för att 

de variablerna var svåra att göra om till dikotoma variabler på grund av flersvarsalternativ och 

svårighet att kategorisera om svaren till två alternativ då de skilde sig åt.  

 

Att kombinera variabler kan i vissa fall kritiseras då man kan mista precision i data och 

gruppen bli mer heterogen, vilket kan påverka resultatet. För exempelvis utbildningsnivå 

gjorde hopslagningen av variabler att deltagares utbildningsnivå inom gruppen ”lågutbildade” 

kunde skilja sig mellan ”mindre än 9 års grundskola” och ”folkhögskola”, alltså en spridning 

på flera år mellan deltagarna i gruppen. Se exempelvis signifikansen för intag av järntillskott 

jämfört med utbildningsnivå där p-värdet är mycket nära signifikansnivån <0,05. En faktor 

som kan påverka denna tendens till signifikans är antalet deltagare i de olika grupperna. Det 

var betydligt färre lågutbildade än högutbildade i studien. En liten ökning av deltagarantalet i 

studien hade kunnat påverka resultatet och visat ett tydligare p-värde. Ett externt bortfall med 

50 procent och exklusionskriterier som ytterligare minskade deltagarantalet ledde till ett 

mindre data och gjorde att signifikansnivån <0,05 valdes. Trots bortfall är deltagarantalet i 

studien ändå stort, n=1473, vilket är en metodologisk styrka.  

 

5.8 Resultatdiskussion 
 

Studiens främsta fynd var att majoriteten av deltagarna, 90 procent, svarade att de intog 

kosttillskott. Det fanns skillnader när grupper jämfördes. De faktorer som ökade intaget av 

kosttillskott hos gravida kvinnor var högre ålder jämfört med lägre ålder, högre 

utbildningsnivå jämfört med lägre utbildningsnivå och vegetarisk/vegansk kost jämfört med 

blandkost. Mineralen järn intogs av 804 personer, 55 procent. De faktorer som ökade intaget 

av järntillskott hos gravida kvinnor var vegetarisk/vegansk kost jämfört med blandkost. 

Probiotika intogs av 25 personer, 2,0 procent. Ett högre intag av probiotika kunde ses hos 

personer som bodde i stadsområde jämfört med övriga boenderegioner samt hos de gravida 

kvinnor som åt vegetarisk/vegansk kost jämfört med blandkost. 

 

Studiens deltagare är representativa för var människor bor i Västerbottens län. År 2018 bodde 

74 procent av populationen i Västerbotten i stadsområde jämfört med studien deltagare där 83 

procent bodde i stadsområde (21). Angående utbildningsnivån är 69 procent av deltagarna i 

studien högutbildade. Jämfört med statistik från 2017 där 29 procent av invånarna i 

Västerbottens län hade eftergymnasial utbildning (22). Statistik för hela Sverige från år 2017 

visade att 36 procent av kvinnor i åldern 25 till 34 år var högutbildade (23). Tidigare studier 

har visat att högutbildade i större utsträckning konsumerar kosttillskott och snedfördelningen 

mot högre utbildningsnivå i denna studie kan göra att resultatet blir en överskattning (24). 

Deltagarna i studien är därför inte självklart representativa för varken populationen i 

Västerbotten eller Sverige. Däremot skulle resultatet kunna vara generaliserbart till 

subgruppen högutbildade gravida kvinnor som bor i stadsområde. 
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5.9 Vegetarisk/vegansk kost och intag av de undersökta kosttillskotten 
 

Huvudresultatet i studien visade att vegetarisk/vegansk kost ökade intaget av såväl 

kosttillskott, järntillskott och probiotika hos de gravida kvinnorna. Den vegetariska/veganska 

kosten i sig kan vara en anledning till högre intag av kosttillskott och järntillskott. Tidigare 

studier har visat att många vegetarianer och veganer inte tillgodoser sitt behov av 

mikronutrienter via kosten och därför i hög utsträckning äter kosttillskott för att kompensera 

detta (25, 26). En brittisk studie utförd på 1274 gravida kvinnor i åldern 18 till 45 år visade 

även signifikans mellan en vegetarisk kosthållning hos kvinnor och ökad konsumtion av järn 

via kosten och kosttillskott (12). En vegetarisk och vegansk kost innefattar ofta fiberrika 

livsmedel som i sin tur kan främja tarmflorans sammansättning och komplettera den effekt 

som probiotika kan ha. Det är därför intressant att det i denna c-uppsats är fler vegetarianer 

och veganer som konsumerar probiotika när det i själva verket kan vara de som äter en 

blandkost som är i störst behov av probiotika. Detta eftersom människor som äter blandkost 

förmodligen tillgodoser sitt energibehov med icke-fermenterbara livsmedel i större 

utsträckning än vegetarianer/veganer. Bakom en vegetarisk kost finns ofta en stor 

medvetenhet om livsmedelsval, näringsinnehåll samt ett hälsointresse (27). Det är därför 

troligt att de som konsumerar kosttillskott, järntillskott och probiotika samt äter 

vegetarisk/vegansk kost är mer hälsomedvetna och gör dessa aktiva val. 

 

Studieanalysen visade även att gravida kvinnor som äter vegetarisk/vegansk kost har högre 

utbildning jämfört med de deltagare som åt blandkost. Ytterligare en studie visar att 

vegetarianer tenderar att ha högre utbildning jämfört med personer som åt blandkost (28). 

Kopplingen mellan vegetarisk/vegansk kost och ökat intag av kosttillskott i denna studie kan 

även vara kopplat till högre utbildningsnivå hos de gravida kvinnorna. Högre utbildningsnivå 

är kopplat till högre konsumtion av kosttillskott även i en annan studie (24). 

Sammanfattningsvis verkar vegetarianer vara mer högutbildade och kvinnor med högre 

utbildningsnivå verkar konsumera kosttillskott i högre utsträckning.  

 

5.10 Utbildningsnivå och intag av de undersökta kosttillskotten  
 

Studien visade att högre utbildningsnivå ökade intaget av kosttillskott jämfört med lägre 

utbildningsnivå. Även för intag av järntillskott var högre utbildningsnivå nära 

signifikansnivån. En högre utbildningsnivå kan i många fall tänkas ge en högre kunskapsnivå 

alternativt bättre kunskap om var man kan hitta information och förmåga att värdera 

information. I en tvärsnittsstudie där 534 saudiarabiska kvinnor deltog undersöktes faktorer 

kopplade till konsumtion av kosttillskott, vilket visade ett starkt positivt samband mellan intag 

av kosttillskott och hög utbildningsnivå (24). Detta resultat ligger i linje med vad som visats i 

min studie. Saudiarabien har de senaste åren utvecklat en mer västerländsk kosthållning och 

livsstil och kopplingen anses därför vara relevant (24). Information om rekommendationer för 

näringsintag för gravida kvinnor kommer från många håll, såväl från internet, vänner och 

familj samt barnmorskor (29). En australiensisk studie visar att osäkerhet kring vad man som 

gravid ska följa kan vara stor och i vissa fall resultera i att man hellre undviker något på grund 

av risker man läst om samt en upplevelse av bristfällig information från mödravårdscentralen 

och sjukvården. Denna osäkerhet och upplevda brist på tydliga rekommendationer samt 

oförmåga att värdera källor kan vara en anledning till varför de gravida kvinnorna med lägre 

utbildningsnivå konsumerade kosttillskott i lägre utsträckning.  
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5.11 Ålder och intag av de undersökta kosttillskotten 
 

Angående kopplingen mellan högre ålder och ökat intag av kosttillskott kan detta även vara 

kopplat till högre utbildningsnivå hos de äldre kvinnorna, då de högutbildade i denna studie 

även hade en högre ålder. Det kan också tänkas vara kopplat till att kvinnor över 30 år som är 

gravida ligger i riskzonen för missfall och medicinska komplikationer under graviditeten (30). 

Äldre kvinnor som är en riskgrupp tenderar även att i större utsträckning aktivt söka 

information och får mer stöd från sin barnmorska och sjukvården (31). Sammanfattningsvis 

ser det ut som kvinnor i alla åldrar är i behov av tydliga rekommendationer och regelbundet 

stöd, inte bara de äldre gravida som ligger i riskzonen.  

 

 

5.12 Boenderegion och intag av probiotika 
 

Studien visade även att ökat intag av probiotika hade en signifikant koppling till deltagare 

boende i stadsområde. De senaste åren har probiotika och probiotiska livsmedel som a-fil, 

Kombucha, Kimchi och surkål ökat och blivit trendigt (32). Det kan tänkas att de människor 

som bor i stadsområden har större tillgång till utbudet av trendiga livsmedel och produkter på 

restauranger, caféer och affärer jämfört med människor som bor på landsbygden. Det skapas 

då en större acceptans för dessa produkter (33). Probiotiska bakterier är tillskott i form av 

levande organismer som har visat sig ge goda hälsoeffekter till värden genom att fylla på den 

normala tarmfloran. Det mänskliga tarmsystemet antas innehålla över 500 mikrobiella arter 

och cirka 1014 funktionella bakterieceller och innefattar även svampar, jäst, virus och 

protozoer (34). Tyvärr vet vi inte vilken typ av probiotika som de gravida kvinnorna intog, 

olika bakteriestammar kan nämligen ha olika effekt på hälsan. Sammansättningen och 

mångfalden hos mikrobiomen tros påverka viktiga hälsoutfall, inklusive utveckling av 

nekrotiserande enterokolit (inflammation i tarmen), sen neonatal sepsis, förändrad fysisk 

tillväxt, försämrad utveckling av nervsystemet och övervikt senare i livet (35). En 

australiensisk studie visade att många gravida kvinnor inte äter en optimal diet under 

graviditeten, något som är viktigt för såväl modern som fostret (29). Många av kvinnorna 

mötte inte rekommendationerna för intag av fiber, frukt, grönsaker, bröd och spannmål. Dessa 

livsmedel är kritiska för tarmflorans sammansättning och tillväxt. I dagsläget finns 

rekommendationer för intag av kostfiber som i sin tur gynnar tarmfloran men det talas sällan 

om kostfiber med fokus på tarmflora utan istället med fokus på tarmarnas funktion (5). 

Probiotika är inte allmänt känt hos den generella populationen och man pratar inte om 

tarmfloran på samma sätt som man talar om andra rekommendationer gällande exempelvis 

mikro- och makronutrienter. Endast en liten procentandel av läkare känner antingen till 

probiotika eller förstår deras potentiella tillämplighet på patientvård (36). Det råder en 

osäkerhet kring begreppet samt rekommendationer och Livsmedelsverket kom 2018 ut med 

publikationen ”Risk- och nyttoprofil, Interaktioner mellan maten och tarmfloran – en 

övergripande sammanställning av kunskapsläget” i syfte att sammanställa kunskapsläget 

kring probiotika och tarmflora (37). Såväl Kanada som European Paediatric Association, the 

Union of National European Paediatric Societies and Associations har undersökt 

möjligheterna med att kliniskt använda probiotika inom sjukvården och såg tydliga fördelar 

med detta (36, 38). Sammanfattningsvis verkar även Sverige ytterligare behöva utreda 

eventuella fördelar och nackdelar med probiotika under graviditeten för att kunna ge tydliga 

och hälsofrämjande rekommendationer till gravida kvinnor. 

 

  



 

 17 

5.14 Intag av järntillskott 
 

I Sverige beräknas omkring 40 procent av gravida kvinnor ha järnbrist (39). I denna studie 

svarade mer än hälften av deltagarna att de intog järntillskott. En studie utförd på 1384 

gravida kvinnor i Iran visade att högre koncentration av ferritin i blodet kan öka risken för 

graviditetsdiabetes (40). Det är därför av vikt att vid upprepade tillfällen testa koncentrationen 

av ferritin hos gravida kvinnor och inte rekommendera järntillskott till icke-anemiska kvinnor. 

Förutom ökad risk för graviditetsdiabetes vid för höga nivåer av ferritin visar en systematisk 

litteraturöversikt för den femte upplagan av de nordiska näringsrekommendationerna att högt 

järnintag och höga koncentrationer av ferritin även kan vara associerat med dålig tillväxt, 

cancer, hjärt-kärlsjukdomar, infektioner och diabetes (6). Samtidigt visar samma studie att 

järnbrist har förknippats med dåliga fysiska, kognitiva och beteendemässiga prestationer, 

nedsatt neurologisk utveckling hos barn samt tillväxtinhibering, hypertoni och nedsatt 

immunfunktion. De bakomliggande orsakerna till varför omkring hälften av kvinnorna i 

denna studie valde att inte konsumera järntillskott kan bero på flera faktorer. Antingen att de 

redan hade adekvata järnnivåer, att de får i sig tillräckligt med järn via kosten, otillräcklig 

information gällande sina järnnivåer och behov, en ekonomisk kostnadsfråga, alternativt en 

rädsla för att överkonsumera järn med tanke på de risker som detta kan medföra. I dagsläget 

ger NNR och Livsmedelsverket rekommendationer på gruppnivå och alltså inte en specifik 

rekommendation kring mängden järntillskott som gravida kvinnor behöver (41). I NNR 2012 

uppges följande information: 

”Järnbalansen under graviditet kräver järndepåer på cirka 500 mg i början av 

graviditeten. För vissa kvinnor kan det fysiologiska järnbehovet under de sista två 

tredjedelarna av graviditeten inte tillgodoses enbart genom kosten, utan 

supplementering är därför nödvändig” (3, s.23). 

Då NNR och Livsmedelsverket inte ger rekommendationer på individnivå kan det 

tänkas vara en anledning till varför hälften av de gravida kvinnorna i denna studie valde 

att inte ta järntillskott. En australiensisk studie identifierade gravida kvinnors behov av 

mer konstruktivt och interaktivt engagemang med sin vårdpersonal (28). Att kunna 

upprätta och upprätthålla ömsesidigt respektfulla miljöer där kvinnorna känner att de 

kan ta upp problem med sin vårdpersonal under hela graviditeten och där de är 

övertygade om att den information som ges är korrekt och möter deras behov. Baserad 

på detta verkar det behövas tydligare riktlinjer från vetenskaplig forskning till klinisk 

sjukvårdspersonal och barnmorskor som i sin tur kan ge mer adekvata och vetenskapligt 

grundade rekommendationer så gravida kvinnor kan känna sig trygga.  

 

5.15 Samhällsrelevans 
 

En samhällsutmaning är att lägga grunden för en hälsosam befolkning och detta börjar redan 

innan födseln hos den framtida populationen. Studier har visat att en negativ påverkan på 

fosterutveckling kan bidra till ökad risk för dysfunktion i olika organsystem i vuxenlivet – och 

därmed ökad känslighet för att utveckla kroniska sjukdomar, t ex hjärt–kärlsjukdom samt 

förkortad livslängd (42). Det är därför viktigt att gravida kvinnor har tillgång till korrekta 

rekommendationer och möjlighet att följa upp exempelvis järnnivåer under graviditeten. Både 

brist och överkonsumtion av viktiga näringsämnen hos gravida kvinnor och senare deras barn 

kan leda till sjukdomar, folkhälsoproblematik och ökade samhällskostnader för vård och 

omsorg. I resultaten såväl som i en tidigare studie ser vi att högutbildade kvinnor generellt 

konsumerar mer kosttillskott än lågutbildade (23). Studiens resultat visar även att 

vegetarianer/veganer intar mer kosttillskott, probiotika och järntillskott jämfört med de 
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gravida kvinnor som åt blandkost. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att gravida kvinnor 

nås och följer rekommendationer oavsett sitt personliga intresse för kost. Det är ur ett socialt 

perspektiv ett problem som behöver åtgärdas genom att säkerhetsställas att alla gravida 

kvinnor, oavsett socioekonomisk status, ålder, utbildning, kosthållning och boendeort nås av 

korrekta rekommendationer kring intag av vitaminer och mineraler för att säkerhetsställa 

friska kvinnor och barn. Den gemensamma nämnaren för samhällsutmaningen och de sociala 

perspektiv som finns är förebyggande åtgärder från myndigheter, sjukvård, vetenskaplig 

forskning och att dessa instanser tillgodoser adekvat, uppdaterad och lättillgänglig 

information för gravida kvinnor i hela Sverige. Detta kan bidra till att gravida kvinnor lättare 

kan värdera hur de bör tillgodose sitt behov av mikro- och makronutrienter samt en hälsosam 

tarmflora. Alla gravida kvinnor blir kallade till mödravårdscentralen i början av sin graviditet 

och ges i någon utsträckning rekommendationer gällande kostråd och kosttillskott från sin 

barnmorska. Ett alternativ kan även tänkas vara kompletterande samtal med dietist för att nå 

ut till alla gravida kvinnor. Detta för att gravida kvinnor i möjligaste mån ska kunna tillgodose 

sitt vitamin, mineral- och fiberbehov via kosten samt skapa sig en egen förståelse baserad på 

relevanta kostråd som de kan känna sig trygga med att följa under sin graviditet. 

 

6. SLUTSATS 
 

Majoriteten av de gravida kvinnorna i studien valde att inta någon typ av kosttillskott, hälften 

intog järntillskott och en liten andel intog probiotika. Faktorer som hög utbildningsnivå, 

vegetarisk/vegansk kost, högre ålder samt boende i stadsområde ökade intaget. Slutsatsen kan 

även dras att vegetarianerna i studien verkar vara mer högutbildade och de gravida kvinnorna 

med högre utbildningsnivå verkar inta kosttillskott i högre utsträckning. Sammanfattningsvis 

ser det ut som gravida kvinnor, speciellt lågutbildade, yngre, de som äter blandkost och bor 

utanför stadsområde verkar ligga i riskgruppen för att inte inta kosttillskott och kan behöva 

säkerhetsställa att de uppfyller rekommendationerna. 

 

7. TACK 
 

Tack till min mamma, vänner och partner för att ni funnits där som stöd och bollplank under 

arbetets gång. Tack till alla fantastiska lärare som delat med sig av kunskap och tips. Tack 

även till Northpop som delat med sig av data från studien. 
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ENKÄT 

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)____________ 
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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) 

❑ 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)____________ 
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iqm2a_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) 

 

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)____________ 
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