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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Det finns ett flertal studier gjorda på enskilda livsmedel, vitaminer eller mineraler och hur 
de kan påverka gravida kvinnor. Forskningen har dock framförallt koncentrerats kring vad de kan äta 
och vad de bör undvika. Det finns få studier som undersöker hur mycket av forskningsresultaten som 
når ut till de gravida samt vilka informationskällor de gravida tar del av. Det är därför viktigt att 
undersöka hur mycket av informationen som de gravida egentligen tar del av. 
Syfte Syftet med studien är att undersöka vilken information som når de gravida gällande kostråd. 
Metod En enkätundersökning genomfördes på kvinnor som var eller nyligen hade varit gravid. På 
mödravårdcentraler lades 96 enkäter ut och 14 blev besvarade. Via bekantas bekanta hittades 
ytterligare 33 kvinnor vilket resulterade i 47 ifyllda enkäter. Enkätsvaren sammanställdes och 
bearbetades med hjälp av statiska program och signifikantnivån sattes till p=0,05. En 
sammanställning av Livsmedelsverkets Facebooksida genomfördes för att utöka materialet. 
Resultat De informationskällor som värderades högst av respondenterna var Livsmedelsverket, 
mödravårdcentralen och böcker. De som hade använt sig av webbsidor ansåg att informationen från 
olika ställen endast stämde överrens med varandra till viss del (p=0,017). Det var fler av de som ännu 
inte fyllt 30 år än de som fyllt 30 som följde kostråden.  
Slutsats De flesta gravida kvinnor söker aktivt efter kostinformation från andra källor än den som 
mödravårdcentralen ger dem. Informationen från olika webbsidor kan skilja sig från den övriga 
kostinformationen som riktar sig till gravida kvinnor. Därför bör gravida vara uppmärksamma på 
validiteten av informationen som framkommer på webbsidan. 

  



 
 

ABSTRACT 

Background There is a majority of studies done on single food, vitamins or minerals and how it can 
effects pregnant women. The research was although mostly concentrated on what they can eat and 
what they should avoid. There are just a few studies that are reviewing how much of the result of 
research that reaching out to the pregnant women, as well as which information sources they used. 
It is therefore important to study how much information the pregnant women take part of.  
Objectives The purpose of this study is to review which information about dietary advices reaches 
out to pregnant women. 
Method A questionnaire study was performed on a group of women that are or recently been 
pregnant. On the maternity care were 96 questionnaires placed out and 14 were answered. Through 
familiarize acquainted was 33 women found, which gave a result of 47 completed questionnaires. 
The questionnaire answers were complied and adapted with help of a statistics program were the 
level of significance were set to p=0,05. To expand the material was a combining of 
Livsmedelsverket’s Facebook page performed. 
Results The information source that was validated highest by the respondents was Livsmedelsverket, 
maternity care and books. They who used web pages considered that information from different 
places diverse from each other in some part (p=0,017). There were more women younger than 30 
years then older than 30 years that was following the dietary advice. 
Conclusion Mostly the pregnant women searched active for diet information from different sources 
then what maternity care had given them. Information from a few web pages diverse from other 
dietary advice that is aimed for pregnant women. Therefore should pregnant women be aware to 
validate the information that shows on the web page. 
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1  Bakgrund  
Det finns mycket information och rekommendationer om hur kvinnor bör äta innan och under en 
graviditet. Exempelvis kan man hitta information via sociala nätverk, radio, tidningar, böcker och på 
mödravårdcentralerna. Alla källor har tyvärr inte det vetenskapliga stöd som är önskvärt. 
Livsmedelsverkets kostråd till gravida har vetenskapliga belägg och de försöker nå ut till gravida på 
olika sätt såsom via broschyrer som delas ut på mödravårdcentralerna. Kostråden som står i 
broschyren finns även tillgänglig på internet (1). Den informationen återkommer även i annan 
litteratur (2) och innehåller bl.a. information om vad den blivande mamman bör undvika att äta. 
Information om hur mycket extra energi gravida bör äta och olika förslag på livsmedel att använda 
som mellanmål finns angivna i båda källorna . Livsmedelsverket sprider även information via 
Facebook (3). Där har gravida och deras anhöriga, möjlighet att ställa frågor till nutritionister på 
Livsmedelsverket om saker de känner sig osäkra på, exempelvis om förtäring av en viss fisksort, 
murklor, rå mat etc. De får sedan svar från Livsmedelsverket. 

 
Det finns ett flertal studier gjorda på hur enskilda livsmedel, vitaminer eller mineraler och hur det 
påverkar gravida kvinnor (4-12). I studierna undersöks om fostret och den gravida får i sig tillräckliga 
mängder av ämnena och om det finns någon risk att konsumera för mycket eller för lite av ämnena. I 
en studie har t.ex. tillgodogörandet av vitamin E undersökts. Forskarna har sett att för tidigt födda 
barn har för lite α-tokoferol (beståndsdel i vitamin E) och vitamin E i kroppen. För lite E-vitamin kan 
leda till olika sjukdomar, exempelvis kronisk lungsjukdom (4). 

 
I en studie om folat framkom att gravida kvinnor som konsumerade höga halter av folat kosttillskott 
löpte risk att fostret inte utvecklades normalt längdmässigt (5). Folatkonsumtionen varierar dock 
mellan olika gravida kvinnor. En annan studie antyder att 1 av 10 gravida överstiger accepterat 
dagligt intag (ADI) av folat (6). Men det finns även studier som säger att endast ett fåtal av de gravida 
når upp till det rekommenderade dagliga intaget av folat (7). De kvinnor som föder barn under 
vinter- och vårhalvåret har ofta lägre halter D-vitamin i kroppen än de som föder under sommaren 
och hösten (8). Detta kan bero på att de som är havande under större delen av vinterhalvåret inte 
exponerar sin hud för solljus i lika stor utsträckning som de kvinnor som är havande under sommaren 
(9). Fettsyrorna Eikosapentaensyra (EPA) och Dokosahexaensyra (DHA) är omega 3 fettsyror som det 
finns mycket av i feta fiskar (13). Om man som gravid har haft ett lågt intag av dessa och därför har 
fått brist på omega 3 fettsyror kan det leda till att barnet föds tidigare. Men genom att äta tillskott av 
fiskoljekapslar kan detta leda till att barnets födsel fördröjs i förhållande till om inga tillskott hade 
tagits och bildat omega 3 brist (10). De flesta gravida når upp till det rekommenderade intaget av 
DHA (7). Ett lågt kalciumintag hos gravida kvinnor kan påverka nivåerna av bly i deras blod (11). Bly i 
blodet kan ge toxiska effekter på de gravida och deras foster. Andra mineraler som inte är bra att få 
brist på är zink eftersom det eventuellt kan leda till ökad stress och depressiva symtom hos gravida 
(12). 

 
Forskning om kostråd för gravida har framförallt koncentrerats kring vad de bör äta och vad de bör 
undvika. Det finns däremot få studier som undersöker hur mycket av forskningsresultaten som når ut 
till de gravida samt vilka informationskällor de gravida tar del av. Det är därför viktigt att undersöka 
hur mycket av informationen som de gravida egentligen tar del av.  
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2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilken kostinformation som når gravida.  
Detta genom att redogöra för följande frågeställningar.  

 Vilka informationskällor använder gravida? 
 Hur värderar gravida informationen som framgår via olika källor? 
 Hur bra stämmer informationen från de olika källorna överrens med varandra? 
 Vad påverkar de gravidas vilja att följa kostråden? 

 

3 Metod  
För att få tillgång till ett stort datamaterial om vilka informationskällor gravida använder sig av för att 
få kostinformation och vad de anser om denna information valdes en kvantitativ studie. Genom en 
kvantitativ studie är det lätt att nå ut till en större mängd informanter vilket underlättar jämförelser 
mellan olika grupper (14).  

 

För att ta reda vad gravida vill ha mer information om gällande kostråd gjordes en sammanställning 
över vanliga frågor gravida ställer på Livsmedelsverkets Facebooksida Kostråd för gravida och 
ammande (3). Facebooksidan, startade i november 2010. På sidan kan gravida och deras anhöriga 
ställa frågor de funderar är osäker över . Frågorna besvaras under alla vardagar av utbildad personal 
inom kostvetenskap.  

 

3.1 Urval och rekrytering  
Studien riktade sig i första skedet till kvinnor som var eller nyligen hade varit gravida i en norrländsk 
kommun. Urvalet blev automatiskt begränsat till kvinnor i fertil ålder. Ett bekvämlighetsurval gjordes 
genom att enkäterna lades ut i väntrummen på två mödravårdcentraler.  På så sätt kunde 
informanterna själva välja om de ville vara med och delta i undersökningen eller om de ville avstå. 
Totalt lades 96 enkäter ut och 14 enkäter blev besvarade. När responsen från mödravårdcentralerna 
inte blev så stor som förväntat användes snöbollsmetoden för att ytterligare utöka materialet. 
Snöbollsmetoden innebär att bekantas bekanta tillfrågas. Eftersom dessa informanter rekryterades 
från hela Sverige exkluderades en av enkätfrågorna gällande vilken mödravårdcentral de tillhörde 
eftersom en jämförelse av denna variabel inte skulle vara möjlig med en spridning över hela Sverige. 
Med hjälp av snöbollsmetoden fick vi in sammanlagt 47 enkäter. 

 

För att ytterligare utöka materialet gjordes en sammanställning av de frågor som ställs på 
Livsmedelsverkets Facebooksida Kostråd till gravida och ammande. Facebooksidan skapades i 
november 2010 och hade den 9 mars 2011 631medlemmar. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
I enkäten (bilaga 1) fanns först ett antal frågor som behandlade ålder, graviditetsvecka, antal barn 
sedan tidigare och utbildningsnivå s.k. bakgrundsvariabler. Detta för att senare kunna se eventuella 
samband mellan dessa variabler och följsamhet av kostråd eller behovet av att söka kostinformation 
även på andra håll. Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor. En pilotstudie gjordes på tre 



 
 

7 
 

personer som inte skulle delta i studien. Dessa tre personer har alla universitetsutbildning och är 
bekanta med hur enkäter bör utformas. Efter pilotstudien omformulerades vissa av frågorna för att 
tydliggöra vad det frågades efter. När enkäten var klar kontaktades mödravårdcentralerna först via 
ett telefonsamtal där de godkände att enkäten fick läggas ut i deras väntrum. Vid ett besök vid 
mödravårdcentralerna lades enkäterna ut på lämplig plats i väntrummet. Efter 4-9 dagar samlades 
enkäterna in. Eftersom svarsfrekvensen var låg användes även snöbollsmetoden, d.v.s. personer i 
författarnas omgivning som var eller nyligen har varit gravida blev tillfrågade om de ville delta.  
 

 

3.3 Analys 
Enkäterna avidentifierades och resultaten av den information som framkommit om hur 
informanterna svarat på de olika frågorna sammanställdes i Excel. Frågorna om hur de värderade 
olika källor, graderades i enkäten på en skala med måtten mycket dålig, ganska dålig, varken eller, 
ganska bra och mycket bra. När enkätsvaren matades in omvandlades svarsalternativen till en 
sifferskala som lättare kunde analyseras i Excel. Skalan löpte från 1-5, där 1 motsvarade mycket dåligt 
och 5 motsvarade mycket bra. Dataresultatet bearbetades med hjälp av Excel och SPSS för att 
analysera och jämföra den information som framkommit. I SPSS gjordes ett Fisher’s Exact Test, där 
ålder jämfördes med hur bra de följde kostråden. Informanterna delades in i två grupper där de som 
var 30 år och äldre hamnade i en grupp och de som var yngre hamnade i den andra. Dessa grupper 
jämfördes sedan med hur väl de följde kostråden. Signifikansnivån sattes till p< 0.05. Ett medelvärde 
på varje enskild informationskälla gällande hur informanterna värdesätter informationen de fått från 
olika ställen räknades ut. Det blev ett visst bortfall då vissa av informatörerna inte svarat på vilka 
källor de fått information från samt hur de värdesatte dem.  

 

Livsmedelverkets Facebooksidan genomlästes och de vanligaste frågorna blev sammanställda i en 
tabell. Alla frågorna som ställts lästes igenom för att se vilka som var vanligast förekommande. I 
tabellen sammanställdes frågor av samma karaktär och antal personer som ställt liknande frågor. 

 

3.4 Etiska aspekter 
Till enkäten bifogades ett följebrev (Bilaga 2) där det fanns information om vilka som genomförde 
undersökningen samt en försäkran om att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. I följebrevet 
förklarades även syftet med studien samt att den information de lämnade i enkäterna inte skulle 
användas i något annat sammanhang än i denna studie. I följebrevet fanns det även kontaktuppgifter 
om informanterna skulle ha några frågor. Alla informanter fick även veta att deltagandet var frivilligt 
och att de när som helst kunde välja att avbryta enkäten. För att säkerställa informanternas 
anonymitet lades de ifyllda enkäterna i en igentejpad låda. Enkäterna kunde då inte kopplas till en 
specifik person och de anställda på mödravårdcentralen kunde inte heller se vad informanterna hade 
svarat. Detta var viktigt då en av enkätfrågorna behandlade informantens åsikter gällande 
kostinformation som mödravårdcentralen gett ut.  
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4 Resultat 

4.1 Tillräcklig information? 
De 47 informanterna hade en medelålder på 31 år och fördelningen mellan förstföderskor och de 
som tidigare hade fött barn var jämn. Studien visar på att majoriteten, dvs. 43 av 47 som svarade 
ansåg att de fått tillräckligt med information om kosten under sin graviditet. Dock fanns det 
önskemål från informanterna om enklare och tydligare information om vad för sorts mat och vilka 
livsmedel som bör undvikas under graviditeten och vad konsekvenserna blir om man äter fel. De 
ansåg även att det behövdes mer information om hur mycket extra energi man behöver som gravid 
samt tips på livsmedel och mat som kan ge dem den extra energi de behöver. Informanterna fick 
svara på frågan om det är något de skulle vilja veta mer om, dvs. något de känner de vill ha mer 
upplysning om. De informanter som varit i kontakt med mödravårdcentralen har via dem fått 
kostinformation direkt hämtad från Livsmedelsverket.   

 

På Livsmedelsverkets Facebooksida finns det länkar till information om exempelvis folat, 
kostinformation för gravida samt ammande som gravida kan ta del av. Livsmedelsverkets 
Facebooksida har direktlänkar till Livsmedelsverkets sida för gravida och ammande.  
Livsmedelsverkets Facebooksida är en plats där gravida kan få kunskap och svar på frågor de 
eventuellt kan ha. 

 

Tabell 1 Vanliga frågor som ställs på Livsmedelsverkets Facebooksida; Kostråd till gravida och ammande 

Sammanställning av vanliga frågor Antal 
frågeställare  

Konsumtion av insjöfisk och havsfisk – hur ofta 9 st 

Konsumtion av färskost innehållande opastöriserad komjölk – okej att äta? 7 st 

Konsumtion av gravad/rökt lax -  7 st 

Konsumtion av bläckfisk, kräftor, skaldjur – får man äta? 6 st 

Konsumtion av olika köttslag – hur genomstekt? 5 st 

Konsumtion av parmaskinka/lufttorkad skinka 5 st 

Konsumtion av charkprodukter – att kunna få Listeria? 5 st 

Konsumtion av murklor/shiitake – ok att äta? 4 st 

Konsumtion av lågpastöriserad mjölk och halloumiost 3 st 

Konsumtion av te – hur mycket? 3 st 

Konsumtion av mjukglass 2 st 

 
Det märktes tydligt att det fanns frågor som återkom, det gällde t.ex. hur farligt det var att äta vissa 
fisksorter och oro över att få i sig bakterierna Listeria och Toxoplasma från råa charkuterier och 
opastöriserade mjölkprodukter.   
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Figur 2 Medelvärdet av vad de gravida kvinnorna ansåg om 
den information de fått från respektive hur de värderade 
källan. Y-axeln visar medvärdet, X-axeln visar vilken källa det 
gäller. VT 2011 (n=47) 
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4.2 Så värderades källorna 
Det fanns flera olika källor varifrån 
de gravida hade fått 
kostinformation (Figur 1). Av Figur 
1 framgår att den populäraste 
informationskällan var 
Livsmedelsverket (SLV) eftersom 
alla 47 informatörer angivit att de 
använt sig av denna källa för att få 
information om kosten i samband 
med sin graviditet. Figur 1 visar 
vidare på att 46 av informanterna 
hade använt sig av information från 
mödravårdcentralen (MVC). Andra 
populära informationskällor var 
webbsidor och bekanta på 36 
respektive 30 användare. 20 
informanter hade använt sig av olika böcker som källa, exempelvis Att vänta och föda barn samt 
Träning under graviditet. Tv och bloggar var de minst populära med endast fem respektive sex 
användare var. Endast 4 av 47 informanter 
hade bara använt sig av Livsmedelsverket 
och mödravårdcentralen som 
informationskällor och inte letat efter 
kostinformation som är specifik för gravida 
från andra källor. Informanterna uppgav 
att vissa av källorna hade en tydligare 
information med ett bättre och 
trovärdigare innehåll. I en jämförelse 
mellan de källor som informanterna hade 
använt sig av räknades ett medelvärde ut 
samt även popularitet. Värderingen av 
källorna graderades på en skala från 1–5 
där 5 var högsta betyg. De källor som 
värderades högst av informanterna var 
Livsmedelsverket med ett medel på 4,17, 
mödravårdcentralen med ett medel på 
4,15 och böcker med ett medel på 4,00. 
(Figur 2) 

 

4.3 Källornas validitet 

När det gäller hur bra informationen de gravida fått stämmer överens med varandra är det 27 av 47 
informanter som ansåg att den information de fått från olika ställena stämde bra överrens, men att 
den ibland kan skilja sig lite åt. Det var 17 av 47 informanter som ansåg att informationen bara 
stämmer till viss del. Det blev ett internt bortfall då tre stycken inte hade svarat på frågan. Hur väl 
informanterna ansåg att kostinformationen från de olika källorna stämde överrens berodde bland 
annat på hur många olika källor de hade använt sig av (Figur 3). Av de 11 som endast hade använt sig 
av 3 eller färre2 källor så var det 8 som ansåg att informationen stämde bra överrens medan 3 ansåg 
att den endast stämde till viss del. Av de som använt sig av fler än 6 källor var det 5 som ansåg att 
informationen stämde mindre bra överrens och 4 som tyckte att informationen stämde bra överrens. 
Ingen signifikant skillnad kunde utläsas (p=0,155). Ingen av informanterna hade angett att 

Figur 1 Informationskällor som kvinnor använt sig av för att inhämta kostråd 
för gravida och ammande kvinnor under graviditeten.  X-axeln visar 
informationskällor, y-axeln visar antalet gravida kvinnor. Flera 
svarsalternativ var valbara, VT 2011 (n= 47) 
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kostinformationen från de olika 
källorna skiljde sig mycket åt. En 
jämförelse gjordes även med hur 
bra informanterna ansåg att 
informationen stämde överrens 
samt hur bra de följde kostråden. 
Där hittades ingen signifikant 
skillnad (p=0,8). I jämförelsen 
mellan de som användande böcker 
och hur bra informationen från de 

olika källorna stämde överrens 
hittades inget samband (p=0,869). 
Jämförelsen mellan de som ansåg 
att informationen stämde sämre överrens och hade använt sig av tv, tidningar eller bloggar gav inte 
heller signifikanta skillnader, tv (p=0,378), tidningar (p=0,824) och bloggar (p=0,333). Ett signifikant 
resultat gick dock att utläsa från jämförelsen mellan användandet av webbsidor samt hur bra 
informationen stämde överrens (p=0,017). Värderingen av webbsidorna ställdes då mot hur väl de 
ansåg att informationen från olika källor stämde överrens.  Ingen signifikant skillnad (p=0,169) 
hittades. 

 

4.4 Följsamheten av kostråden 
Av de 47 kvinnor som deltog i studien var det 
37 som följde alla eller de flesta råd som de fått 
under graviditeten. Av de 10 informanter som 
svarat att de inte följde så många av kostråden 
var 8 stycken av dem över 30 år. När åldern 
jämfördes med hur bra informanterna hade 
uppgett att de följt kostråden under 
graviditeten kunde det utläsas att det inte finns 
någon signifikant skillnad (p= 0,15) mellan 
åldersgrupperna (Figur 4). I jämförelsen mellan 
förstföderskor och kvinnor som fått barn 
tidigare fanns det inte heller någon signifikant 
skillnad (p = 0,31) om hur bra kostråden följdes. 
Det fanns lika många som följde kostråden 
respektive inte följde kostråden i båda 
grupperna. 

5 Diskussion 

5.1 Metod diskussion 
De fördelar som kan ses med att använda sig av en kvantitativ studie är framförallt att man når ut till 
många informanter. En annan fördel är att enkäten kan placeras på ett bestämt ställe under en viss 
period och att informanterna inte behöver känna sig pressade att delta. Nackdelen med att lägga ut 
enkäten på en bestämd plats utan övervakning är att det kan bli en låg svarsfrekvens. I denna studie 
blev svarsfrekvensen låg då det var svårt att uppmana de gravida att fylla i enkäten enbart via skyltar. 
Orsaken till att det blev låg respons kan vara att vi inte tydliggjorde tillräckligt noggrant på lådan där 
enkäterna låg vad det var enkäten handlade om. Hade namnet på enkäten stått på lådan kunde det 
kanske ha blivit en större svarsfrekvens. Ingen person var tillsatt för att vara på plats och uppmana 

Figur 3 Användandet av antalet källor i jämförelse med hur bra 
informationen stämde överrens. Y-axeln visar antalet informanter och X-
axeln antalet källor: VT 2011 (n=47) 

Figur 4 Åldern jämfört med följsamheten av kostråden. Y-
axeln visar följsamheten och x-axeln visar åldern (n=47) 
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gravida besökare att fylla i enkäten. Vi ville undvika att informanterna blev påverkade av oss. 
Dessutom fanns inte någon möjlighet till detta tidsmässigt. På grund av att svarsfrekvensen 
överskattades kontaktades inte fler mödravårdcentraler från början. Om fler mödravårdcentraler 
hade kontaktats hade detta kunnat leda till en ökad mängd information att basera studien på och då 
hade resultaten blivit mer applicerbar på allmänheten. För att få fler informanter blev bekantas 
bekanta som var gravida eller just hade fått barn tillfrågade. De bekanta blev inte anonyma inför 
författarna, vilket övriga informanter var, eftersom vissa av dem fyllde i enkäten personligen istället 
för vid en mödravårdcentral. Det utlovades till samtliga att informationen som de uppgav skulle 
redovisas anonymt i uppsatsen. Dessa informanter kan dock ha påverkats av författarna vid ifyllandet 
av enkäten då de personligen returnerade den ifyllda enkäten. Informanterna kan ha känt sig 
obekväma på så sätt visste vilka författarna var och då ville visa sig duktiga. På grund av att 
information även inhämtats från dessa informanter så kunde vi få ut bättre reslutat och vi hade 
större möjlighet att se eventuella skillnader mellan olika grupper, till exempel informanterna s ålder 
relaterat till förstföderskor och de som fått barn tidigare med hur mycket de tar till sig av 
kostinformationen som de får ifrån olika källor. Urvalet kan ha blivit homogent då de som svarade på 
enkäten var gravida eller kvinnor som just fått barn som verkade vara intresserade av vad för 
kostinformation som finns. Eftersom även andra blev kontaktade via snöbollsmetoden och att vi där 
hade hög svarsfrekvens så gör detta att urvalet blir mera heterogent. 

  

Enkäten gjordes även dubbelsidig för att den endast skulle bestå av ett papper och på så sätt inte 
avskräcka intresserade. För att undvika att informanterna missade baksidan av enkäten var det en pil 
tillsammans med texten ”vänd” längst ned på sidan. På så sätt fick vi inget bortfall på grund av att 
informanterna missat baksidan. Vi fick dock ändå ett visst bortfall på vissa av frågorna. Vi tror att 
detta bland annat kan bero på att två av dem vi fick bortfall på var berättarfrågor utan färdiga 
alternativ att kryssa i. Hade det funnits färdiga alternativ så hade bortfallet kanske kunnat minimeras 
eller undvikas helt. Vi valde dock öppna frågor fast vi redan innan var medvetna om att detta kunde 
bli ett problem. Om färdiga alternativ på till exempel frågan om undvikandet av specifika livsmedel 
hade funnits så hade vi antagligen fått många livsmedel ikryssade. Vi ville ta reda på vilka livsmedel 
de gravida kommer ihåg självmant och inte ge dem färdiga svarsalternativ. Med hjälp av färdiga 
svarsalternativ blir lättare för dem att känna igen och svara att de hört det tidigare (15). Vi fick även 
tillbaka enkäter där alla informationskällor var värderade men många var värderade med att källan 
varken var bra eller dålig. Detta kan bero på en missuppfattning av frågan där informanten trodde att 
alla skulle kryssas i även om man inte fått information därifrån. Men informanten kunde även ha 
använt sig av alla dessa källtyper.  

 

De etiska problem som uppmärksammades före och under enkätundersökningen var att vissa 
blivande mödrar skulle kunna känna skuldkänslor för att de inte mer aktivt sökt efter information 
gällande hur man bör tänka som gravid när det gäller olika livsmedel. Detta skulle kunna leda till att 
de på frågan om vilka källor de fått information från, samt vad de anser om denna information kan 
ha överrapporterat antalet källor och även då lagt in en värdering av de källorna vilket kan ge ett 
felaktigt resultat i analysen. Detta kan i sin tur ha lett till att resultaten inte blev som det borde ha 
blivit då informanterna inte svarade sanningsenligt utan gav de svar som de trodde att vi ville ha.  
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5.2 Resultat diskussion 

5.2.1 Tillräcklig information 
I denna studie visade resultatet att informationen som de gravida fick var i lagom mängd, 91,5%. I en 
studie gjord i Finland var ca 70 % av de gravida nöjda med den information de fått under sin 
graviditet (16).  Av vår studie framgår att det fanns råd som de gravida anser bör bli tydligare och 
enklare och därmed lättare att följa. Enligt våra informanter känns råden diffusa, vilket gör att det 
blir svårare att följa dem. Av det som står på till exempel Livsmedelsverkets hemsida om kostråd för 
gravida (2) gällande vad som bör undvikas kan vissa av råden uppfattas som diffusa. Det är viktigt att 
råden blir förklarade på ett tydligt sätt och att förklaring varför ett livsmedel bör undvikas och vad 
konsekvenserna kan bli vid överkonsumtion ges. Informationen bör bli enklare och tydligare så att de 
gravida vet mer exakt vad som bör undvikas. Att enbart ange att gravida bör undvika opastöriserade 
produkter är inte tillräckligt. Gravida vill även få information om vilka produkter som innehåller 
opastöriserad mjölk, inte bara exempelvis opastöriserade produkter utan ge exempel på livsmedel 
som innehåller opastöriserad mjölk.  Genom att gravida kanske inte känner till konsekvenserna av att 
äta för mycket eller för lite av ämnen som kan skada eller hjälpa barnet och äter mycket av ett 
livsmedel utan vetskap är något de gravida kanske inte vill. Det är viktigt att gravida får bra 
information och råd om kost på en plats som är lätt att tillgå, där de kan ställa frågor och få 
personliga svar.  
 
När inläggen på Livsmedelsverkets Facebooksida studeras kan man se att det inte är någon som 
öppet kritiserat de svar som de fått. De flesta verkar nöjda och tacksamma över att kunna vända sig 
till någon när de blir osäkra över hur de får äta (3). På Livsmedelsverkets Facebooksida (3) dyker det 
upp frågor där gravida har läst olika saker på webbsidor som de inte riktigt tycker stämmer med det 
som de hört från mödravårdcentralen och Livsmedelsverket. Gravida som hört att det ska vara på ett 
visst sätt och känner sig osäkra har via Facebooksidan tagit kontakt för att förvissa sig om hur det 
verkligen är . Facebooksidan blir på så sätt en trygghet till viken gravida kan vända sig för att få bra 
information om sådant de är osäkra på. Genom att se vilken typ av frågor som gravida ställer kan det 
antyda att behovet av att fråga om diverse livsmedel är stort. Men granskningen av Facebooksidan 
kan även antyda att de råden som ges via broschyren från Livsmedelsverket kan vara otydliga(2). 
 
 

5.2.2 Så värderas källorna 
Enligt resultaten varierade antalet informanter som använder sig av de olika källorna som ger 
kostinformation. De flesta av informanterna i denna studie 98 % hade fått information från 
mödravårdcentralerna. I en annan studie visas det att barnmorskorna gav ut kostinformation till 99 % 
av de gravida (16). Av de gravida så var det 83 % som rapporterade att de fått kostinformation från 
barnmorskorna (16). Eftersom de anställda på mödravårdcentralen var medvetna om enkäten kan 
det ha lett till att de var noggrannare med att informera besökarna om hur de bör äta under sin 
graviditet och då uppgav informanterna att de fått information från mödravårdcentralen.  

 

Det medelvärde som räknades ut på varje enskild informationskälla kan vara missvisande då vissa av 
källorna har väldigt lågt antal svarande. Då blir dessa resultat inte lika generella på grund av att de 
endast är ett fåtal personers åsikter som framkommit. De källor som är mest berörda av detta är 
tidningar, bloggar och tv, men även böcker till viss del. Det blir svårt att få ett allmänt betyg på dessa 
källor då det speglar de specifika tidningar i detta fall Vi föräldrar som även finns tillgänglig på 
internet (17) och böcker, bland annat Att vänta och föda barn (18) som informanterna använt sig av. 
Då flera hade specificerat att de använde samma tidning (17) så blir det svårt att applicera resultatet 
på tidningar överlag. Bland de som använt sig av böcker var det en större spridning gällande vilka 
böcker som använts (18, 19) vilket gav en stor spridning i informanternas bedömning av källorna. De 
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signifikantnivåer som framkommit i resultaten gällande alla dessa källor med lågt antal svarande 
respondenter går inte att applicera på allmänheten då antalet informanter var för lågt. Därför blev 
signifikantnivån med hjälp av Fisher´s Exact Test relativt hög då det inte fanns så stora mängder data 
att räkna på. Om antalet informanter hade varit högre så hade detta kunnat visa ett ökat antal 
informanters åsikter om dessa källor vilket hade resulterat i mer allmängiltiga resultat. Hur de olika 
källorna värderades kan också ha att göra med att de informanter som kontaktades personligen är 
medvetna om författarnas utbildning. Detta kan i sin tur ha bidragit till att Livsmedelsverket fick ett 
högre betyg än vad de hade fått i ett annat sammanhang där författarna inte hade varit någon som 
de kände så att de hade blivit mer anonyma. Det finns dock det andra studier gjorda där det 
framkommit att gravida kvinnor anser att den informationen som mödravårdcentralen ger ut och 
även de som står på hemsidan är trovärdig information (20).  

 

5.2.3 Källornas validitet 
Det gick inte att dra några paralleller mellan hur många källor som informanterna hade använt sig av 
och hur väl de tyckte att informationen från de olika källorna stämde överens eftersom svaren var 
spridda och inte visade en tydlig gruppering av de olika grupperna som utformades för att genomföra 
jämförelsen.  

 

Anledningen till att de som använt sig av webbsidor inte tyckte att informationen från de olika 
källorna stämde så bra överens kan bero på vilka webbsidor informanterna sökt kostråd från. De som 
använt sig av sidor vars information har samma innehåll som den information den gravida tidigare 
har fått från Livsmedelsverket och mödravården (21, 22) värderar antagligen webbsidorna högre då 
upprepning av information gör att de känner igen den från tidigare och då kan det hända att de 
finner den mer trovärdig (15). Några informanter har även hittat webbsidor vilket inte har någon 
vetenskaplig forskning att referera till (23), men webbsidorna kan även basera sig på personliga 
erfarenheter som gravida eller de som fått barn vill dela med sig av. Denna information sprids på 
olika hemsidor för gravida (17) men även via bloggar. I denna undersökning räknades inte bloggarna 
in i kategorin webbsidor eftersom dessa inte är inriktade på att sprida information i samma 
utsträckning. Deras råd behöver heller inte stämma in på gravida i allmänhet. I vår studie så var ändå 
användandet av webbsidor ganska högt. I andra studier så är det andra källor som dominerar så som 
tv och tidningar (16).  

 

5.2.4 Följsamheten av kostråden 
När man tittar på inställningen till att följa kostråden och jämför det med ålder och antal barn kan vi 
se att de flesta i vår studie följde de flesta av kostråden. Orsaken till att alla kostråd inte följs var att 
de fuskade lite, fallit för frestelsen, men att de inte gör detta ofta, och de inte gör det till en vana. De 
flesta som inte följde råden (8 av 10 som sa att de inte följt många råd) var över 30 år. Anledning till 
detta kan vara att de anser att de har en utbildning som kan hjälpa dem under sin graviditet att de 
har vetskap inom vissa områden som kan beröra livsmedel. Därför kan de känna att de vet vad de bör 
undvika och vad de inte behöver undvika att de själva vet det bäst. Medan det även fanns de med 
universitetsutbildning som verkade anse att kostråd är ett bra stöd under graviditeten. 
I den finska studien (16) fick de gravida möjlighet att träffa en dietist men några tackade nej pga. 
Ekonomiska skäl, brist på tid eller möjlighet att ta sig till dietisten. Detta visar att alla gravida kanske 
inte har möjlighet att följa de kostråd som ges om vad de bör äta eller eventuellt undvika under 
graviditeten pga. olika omständigheter. Exempelvis vattnet från en egen brunn är inte lika noggrant 
kontrollerat som kommunalt vatten. Vatten som innehåller bakterier eller spårämnen kan skada 
fostret. Av en amerikans studie framgår att yngre gravida kvinnor med låg utbildningsnivå, fler barn 
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och ett högre graviditets BMI hade en sämre kostkvalité under graviditeten (24). Detta stämmer inte 
med vad vi kommit fram till i vår studie, där de kvinnor som var yngre än 30 år följde kostråden 
bättre än de kvinnor som var över 30 år. I studien kunde det dock inte urskiljas några skillnader 
mellan förstföderskor och de som fått barn tidigare gällande hur bra kostråden hölls. Detta kan bero 
på att kvinnorna som deltog i vår studie ville följa de råden och behövde inte ändra sin kost för 
mycket för att uppfylla kostråden. 
 
 

6 Slutsats 
Förutom den kostinformation gravida kvinnor tar del av via mödravårdscentralen söker de flesta 
även aktivt efter kostinformation från andra källor. Den information mödravårdcentralen ger ut är 
hämtad från Livsmedelsverket och dessa två källor använder sig majoriteten av. Det är också dessa 
två tillsammans med böcker som är de högst värderade. Kostinformation som sprids via sociala sajter 
har visat sig vara uppskattat av gravida då informationen har visat sig vara behövlig.  Vid användande 
av webbsidor så skiljer sig informationen från de olika informationskällorna mer åt innehållsmässigt. 
Om det är webbsidorna som skiljer sig från övriga går inte att utläsa. Inga skillnader hittades 
beträffande ålder, antal barn och de som följde kostråden och de som inte följde kostråden. 

 

7 Tack 
Vi vill tacka alla informanter som har medverkat i studien! 
Vi vill även tacka familj och vänner för korrekturläsning och deltagande i pilotstudien.  
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Kostråd under graviditet 

1. Vilken vårdcentral tillhör du?  Ålidhems hälsovårdcentral 

Mariehems hälsovårdcentral 

Dragonens hälsovårdscentral 

2. Ålder:_______år 

 
3. Vilken graviditetsvecka är du i? _______ Veckor  Har fött barnet 

 

4. Är det här ditt första barn? Ja  

(om ja fortsätt till fråga 6)  Nej 

 

5. Hur många barn har du sedan tidigare?  

Antal:_______    Födda (ange årtal):_______________________________ 

 

6. Vilken är din högsta utbildningsnivå?   Grundutbildning 

Gymnasieutbildning 

Högskola / universitet 

Annan efter gymnasial utbildning.  
 

7. Har du fått någon information om hur du bör äta under din graviditet från något av följande 
ställen? Vad tyckte du om informationen? (Vid flera källor av samma typ kan flera kryss göras) 
  Mycket dålig     Ganska dålig     Varken eller    Ganska bra     Mycket bra 

Mödravårdcentralen 

Livsmedelsverket 

Webbsidor på Internet 

Bloggar 

Bekanta 

Böcker  

TV 

Tidningar 
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Annat:_____________ 
      VÄND  

8. Om du även har använt dig av andra källor än Mödravårdcentralen och Livsmedelsverket, kan du i 

så fall ange några av dessa då:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
9. Om du har fått information från flera ställen. Tycker du då att informationen från de olika ställena 
stämt överens med varandra?  

Ja Nej Till viss del 

Kommentarer: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

10. Vad tycker du om mängden kostinformation du fått under graviditeten? 

 För mycket  Lagomt  För lite 

 

11. Om du anser att du fått för lite information, vad skulle du då vilja ha mer information om? 

Kommentar: ________________________________________________________________ 

 

12. Har du fått några råd om att undvika något livsmedel/mat och i så fall vilken/vilka? 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Har du följt någon/några av de kostråd ni fått under graviditeten?  

Ja, alla 

Ja, vissa 

Inte många 

Till viss del 

Nej, inga 

Varför/Varför inte:________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!
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Följebrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser vid institutionen för Kostvetenskap vid Umeå universitet. Vi 

håller på att skriva uppsats om kostinformation till gravida. Vi vill studera var gravida får 

kostinformation ifrån. 

 

I denna enkät behandlas frågor gällande vad för kostinformation ni gravida får och om denna 

information är tillräcklig. Vi vill veta vad ni anser om den kostinformation ni fått, även om ni 

anser att kostinformationen är relevant eller inte. Det vill säga hur ni värdesätter den 

kostinformation ni fått. 

 

Vi vore tacksamma om ni tar några minuter och svarar på frågorna. Att delta i 

enkätundersökningen är frivilligt och ni som deltar är ANONYMA och kan inte spåras.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

 

Om ni vill ha någon form av information kan ni kontakta oss! 

 

Sofia Macellaro: E post soamao04@student.umu.se. 

Emelie Danielsson: E post emda0012@student.umu.se. 

 


