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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Övervikt och dåliga kostvanor hos den gravida kvinnan har stor betydelse för 

barnets framtida hälsa. Det är viktigt att veta om och hur kvinnor ändrar sina kostvanor i 

samband med en graviditet. 

Syfte Att undersöka hur kostvanor och livsmedelsval innan en graviditet såg ut och eventuella 

kostförändringar under graviditeten hos kvinnor som fött ett eller flera barn. 

Metod En webbaserad enkät innehållande 17 frågor användes och rekryteringen skedde via 

Facebook samt forum och hemsidor relaterade till graviditet och familj. Totalt deltog 54 

kvinnor som fött barn och var bosatta i Sverige. Icke-parametriska statistiska tester (Chi-2-test 

och Mann Whitney U-test) användes för att analysera skillnader mellan åldersgrupper och 

utbildningsnivåer. 

Resultat Medianåldern var 31 år och 46 av deltagarna uppgav att de har ett eller fler barn. 

Knappt hälften (n=25) hade universitetsutbildning. Konsumtionen av frukt, grönsaker, fisk 

och fullkornsprodukter var låg innan graviditeten. Ett ökat frukt- och grönsaksintag och en 

hälsosammare kost var förändringar som förekom hos en del kvinnor under graviditeten. Mer 

än hälften uppgav att de inte åt några kosttillskott innan eller under graviditeten. Lågutbildade 

åt frukt och grönsaker mer sällan än högutbildade (p=0,007). ). De med hög utbildning 

konsumerade fisk en halv gång mer per vecka än de med låg utbildning. Barnmorskan och 

Livsmedelsverket (SLV) påverkade deltagarna till att förändra deras kostvanor. 

Slutsats Konsumtionen av frukt, grönsaker, fisk och fullkornsprodukter var låg innan 

graviditeten. Olika sorters faktorer som ålder och utbildningsnivå påverkar hur intaget av 

olika livsmedel ser ut. För vissa av kvinnorna hade barnmorskan en stor betydelse för de 

kostvanor som förändrades under graviditeten.



 

 

ABSTRACT 

Background Obesity and poor nutrition in the pregnant woman are very important for the 

child's future health. It is important to know if and how women change their dietary habits 

during pregnancy. 

Objective To investigate dietary habits and food choices before pregnancy and dietary 

changes during pregnancy in women who have given birth to one or more children. 

Methods A web-based questionnaire containing 17 questions was used and recruitment took 

place on Facebook and forums related to pregnancy and family. A total of 54 women who 

have given birth and were living in Sweden participated. Non-parametric tests (Chi2 test and 

Mann Whitney U test) were used to analyze differences between age groups and educational 

levels. 

Results The median age was 31 years and 46 of the participants reported that they have one or 

more children. Just under half (n = 25) had university education. Consumption of fruit, 

vegetables, fish and whole grains were low. Increased fruit and vegetable intake and a healthy 

diet were changes that occurred in some women during pregnancy. More than half said that 

they did not eat some supplements before or during pregnancy. Participants with low 

education ate fruit and vegetables more frequently than highly educated (p = 0.007). Those 

with high education consumed fish one-half times more per week than those with low 

education. The midwife and SLV influenced the participants to change their dietary habits. 

Conclusion Consumption of fruit, vegetables, fish and whole grains were low before 

pregnancy. Different kinds of factors like age and education level affect the intake of various 

food products. For some of the women a midwifes advice was important for the dietary 

changes during pregnancy. 
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1 BAKGRUND 
1.1 Fem generella kostråd 

År 2005 tog Livsmedelsverket (SLV) fram fem kostråd som skulle hjälpa befolkningen till ett 

hälsosammare kostintag och att bryta de matvanor som hotade folkhälsan (1). Det som 

rekommenderades var att äta ca 500 gram frukt och grönt varje dag, att välja 

fullkornsprodukter, att välja nyckelhålsmärkta produkter, att äta fisk 2-3 gånger per vecka och 

att använda flytande margarin eller olja vid matlagning (1). 

1.2 Råd om mat till gravida 

SLVs rekommendationer till gravida kvinnor har sin grund i de fem generella kostråden (2). 

Dock bör gravida kvinnor, men även barn och alla kvinnor i fertil ålder, tänka på vilken typ av 

fisk de äter, till exempel bör konsumtionen av svenska insjöfiskar hållas nere, för att undvika 

att få i sig skadliga ämnen som kvicksilver, dioxin och PCB. Att avstå från livsmedel som 

alkohol, lever, opastöriserad mjölk och rått kött är något som rekommenderas till gravida 

kvinnor för att undvika att få i sig bakterier och parasiter då komplikationer som skador på 

fostret och missfall kan uppkomma (2). 

1.3 Över- och undervikt 

Under graviditeten kan övervikt hos den blivande modern leda till en rad komplikationer, till 

exempel skador på både fostret och modern, graviddiabetes, havandeskapsförgiftning och 

intrauterin död (3). Man har också sett en ökad risk för övervikt och diabetes hos barn till 

överviktiga mammor (3). 

Framtida övervikt hos barnet påverkas av både ett högt energiintag och undernäring hos 

modern (4). Forskning visar att ett balanserat energi- och proteinintag och ett intag av 

kosttillskott som järn, zink och folat hos den gravida modern kan minska risken för övervikt 

hos barnet i framtiden (5). Å andra sidan kan ett för lågt energi- och proteinintag leda till 

framtida övervikt hos barnet. Det är därför viktigt att barnmorskor informerar den blivande 

modern om de risker som finns och som kan uppstå med denna typ av kostvanor (4). 

Ett stabilt intag av fisk eller fiskolja (6) samt vegetabilier (7) under graviditeten visar en 

minskad risk för låg födelsevikt på barnet.  

1.4 Kostvanor bland kvinnor/gravida/mödrar 

I en undersökning gjord på 797 mödrar visade resultat att enbart 30 % av kvinnorna över 30 år 

åt det rekommenderade intaget av grönsaker, frukt och bär, fisk och lättmejeriprodukter (8). 

En annan studie undersökte gravidas kunskap om kost och hälsa och enbart 8 % visste hur den 

dagliga rekommendationen för frukt såg ut respektive 36 % för grönsaker (9). Det har även 

visats i fler studier, exempelvis från Australien och Storbritannien, att få kvinnor kommer upp 

i det rekommenderade intaget för frukt och grönsaker (4, 9). 

Majoriteten av kvinnorna i en studie ansåg att det var viktigt att äta en bra kost i samband med 

en graviditet (10). Ett intag av bra kost är viktigt för barnets hälsa (9). Att få kunskap om kost 

och hälsa i samband med graviditeten är något som önskas av gravida kvinnor (9, 11) och mer 

råd och information till dessa kvinnor behövs utifrån tidigare kostundersökningar (10, 12, 13).  

I en uppsatsundersökning gjord på förstföderskor uppgav de flesta kvinnorna att de varken 

under eller efter graviditeten förändrat sina kostvanor samt att de utifrån ett eget perspektiv 

ansåg sig äta hälsosamt (14). Bättre kostvanor var dock ett resultat av graviditeten hos en del 

kvinnor. 
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2 SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka hur kostvanor och livsmedelsval innan en graviditet såg 

ut och eventuella kostförändringar under graviditeten hos kvinnor som fött ett eller flera barn. 

 Hur såg kostvanorna och livsmedelsvalen ut innan de blev gravida? 

 Var det någonting med kostvanorna och livsmedelsvalen som ändrades under 

graviditeten? Varför?  

 Vilka faktorer påverkade kvinnorna till att förändra och/eller inte förändra sina 

kostvanor? 

3 METOD 
Till denna studie användes en kvantitativ frekvensenkät (Bilaga 1). Genom denna 

undersökningsmetod kunde jämförelser mellan grupper och variabler göras samt att denna 

webbaserade enkät kunde utföras till låg kostnad. En frekvensenkät minskade också den 

effekt intervjuaren kan ha på respondenten (15) då frågor om kost kan vara ett känsligt ämne. 

3.1 Urval och rekrytering 

Deltagarna som söktes till denna studie var kvinnor som varit gravida en eller flera gånger och 

var bosatta i Sverige. Kvinnor som var gravida med sitt första barn vid undersökningen 

exkluderades. Totalt antal besvarade enkäter blev 59. Det interna bortfallet blev fem på grund 

av ofullständiga svar vid utbildnings- (n=2) och livsmedelsfrekvensfrågorna (n=3).  

3.2 Tillvägagångssätt 

Webenkäten skapades i en gratistjänst, Google Drive, och den bestod av 17 frågor. Personliga 

frågor som ålder på kvinnan samt hennes barn, hur många barn hon hade samt högsta färdiga 

utbildning ställdes i början av enkäten följt av frågor rörande kostvanor innan och eventuella 

förändringar under graviditeten. Dessa frågor om kvinnornas kostvanor utformades utifrån 

SLVs fem råd när det gäller kost- och näringsintag (1). Flertalet av frågorna innehöll 

svarsalternativ där respondenten skulle skatta hur ofta olika livsmedel intogs. Även en 

uppskattning på hur mycket kvinnorna ansåg att olika källor hade påverkat dem att äta på det 

sättet som de gjorde fanns med. En del frågor bestod av en öppen fråga där kvinnorna hade 

möjlighet att beskriva sina svar i ord. 

Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie där fyra vänner respektive 

familjemedlemmar deltog. Feedback ifrån dessa deltagare togs in och fanns med vid 

revidering av enkäten innan slutversionen skickades ut.  

Ett bekvämlighetsurval användes (15) och enkäten skickades ut till författarens vänner via 

Facebook. Deltagarna uppmanades att skicka enkäten vidare till kvinnor som fött ett eller 

flera barn för att på så vis generera deltagarantalet. Enkäten skickades också ut på olika forum 

på internet, så som Familjeliv, Vi Föräldrar, Vi med barn, Allt för föräldrar samt Barnsajten, 

där förhoppningen var att kvinnor som fött barn skulle vara aktiva. 

3.3 Analys 

Utifrån deltagarnas svar formades grupper och kategorier för att på ett enklare sätt använda 

det insamlade datamaterialet i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Deltagarna grupperades i ”Högutbildade” (Högskola/Universitet) respektive 

”Lågutbildade” (Grundskola, gymnasium, yrkeshögskola, folkhögskola, Komvux) (Se Bilaga 
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1) utifrån deras högsta avslutade utbildning. Deltagarnas ålder beräknades utifrån 

tidsskillnaden i år mellan födelseåret och 2014. Åldrarna grupperades sedan i två 

undergrupper, <30 år samt 30+, för att enklare använda variablerna vid de statistiska testerna. 

Deltagarna delades också upp i ”Under rekommendation” (1-2 ggr/vecka, 1-3 ggr/månad eller 

mer sällan) och ”Möter rekommendation” (2-3 ggr/vecka eller oftare) utifrån deras angivna 

svar vid fiskkonsumtion (denna indelning användes då en klassmitt av varje frekvens har 

använts då överlappande svarsalternativ fanns i enkäten). Dessa definitioner utformades efter 

SLVs rekommendationer om fiskkonsumtion per vecka. Frekvenser för hur ofta deltagarna åt 

frukt och bär, grönsaker i form av broccoli, kål, gurka, tomat, sallad och rotfrukter 

konverterades till decimaltal utifrån klassmitten och ett beräknat intag per dag vilket ses i 

tabell 1 (Aldrig=0, Mindre än 1 ggr/mån=0.033, 1-3 ggr/mån=0.067, 1-2 ggr/vecka=0.241, 2-

6 ggr/vecka=0.571, 1-2 ggr/dag=1.5 och Mer än 3 ggr/dag=3). Dessa decimaler slogs ihop till 

ett grupperat frukt- och grönsaksintag och användes som underlag vid de statistiska testerna. 

Samma konvertering skedde för beräknandes av fiskintag per vecka (Aldrig=0, Mindre än 1 

ggr/mån=0.23, 1-3 ggr/mån=0.47, 1-2 ggr/vecka=1.5, 2-6 ggr/vecka=4, 1-2 ggr/dag=10.5 och 

Mer än 3 ggr/dag=21) (Tabell 1). 

Tabell 1. Frekvenser för rapporterad intag av frukt och grönsaker samt fisk konverterade till 

decimaltal utifrån ett intag per dag respektive per vecka bland deltagarna i en internetbaserad 

enkätundersökning, våren 2014. 
 

 
Aldrig 

Mindre än 1 

ggr/mån 

1-3 

ggr/mån 

1-2 

ggr/vecka 

2-6 

ggr/vecka 

1-2 

ggr/dag 

Mer än 3 

ggr/dag 

Frukt och  

grönsaker  

per dag 

 

0 

1/30= 

0,033 

2/30= 

0,067 

1,5/7= 

0,241 

4/7= 

0,571 

1,5*1= 

1,5 

3*1= 

3 

Fisk per 

vecka 

 

0 

1/30*7= 

0,23 

2/30*7= 

0,47 

1,5*1= 

1,5 

4*1= 

4 

1,5*7= 

10,5 

3*7= 

21 

 

Då studien innehöll ett litet stickprov på icke-normalfördelade variabler (16) användes icke-

parametriska tester (Chi-2-test och Mann Whitney U-test). Utformandet av frekvenstabeller 

gjordes i Microsoft Excel. 

Normalfördelade variabler anges som medelvärdet ± standardavvikelser och snedfördelade 

variabler anges som median (25:e-75:e percentilerna). 

Då deltagarantalet i undersökningen var lågt användes inga procentsatser vid analysen då en 

redovisning av procentsatser vid lågt deltagarantal kan leda till missvisande information. 

Antalet deltagare användes istället vid redovisning av resultatet då detta gav en mer trovärdig 

förståelse för just denna undersökning. 

3.4 Etiska aspekter 

Samtliga deltagare informerades om deras rätt att avbryta sin medverkan när de ville samt att 

undersökningen var frivillig (Bilaga 1). Allt insamlat material hanterades anonymt och 

användes inte till något annat än denna undersökning, det vill säga att materialet förstördes 

efter studiens slut. Då inga personuppgifter så som namn eller bosättning på deltagarna 

samlades in anses denna undersökning inte vara någon riskfaktor för ett förbrukande av det 

konfidentiella kravet. 
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4 RESULTAT 
Totalt antal deltagare som inkluderades i studien blev 54. Medianåldern var 31 år (26-39) och 

46 av deltagarna uppgav att de hade ett eller flera barn. Barnens medianålder var 4 år (0-43). 

Knappt hälften (25/54) av deltagarna hade en högskole- eller universitetsutbildning och 

resterande uppgav lägre utbildningsnivå. Inget samband mellan utbildningsnivå och ålder 

kunde hittas (p=0,241). 

4.1 Innan graviditeten 

4.1.1 Livsmedelskonsumtion 

Få av kvinnorna nådde det rekommenderade intaget av frukt, grönsaker, fullkornsprodukter 

samt fisk innan graviditeten. Endast 1/3 av deltagarna uppgav ett intag av frukt, bär och 

grönsaker minst en gång om dagen (Figur 1). Omkodningen av de ursprungliga 

frekvenskategorierna till decimaltal visade att frukt och grönsaker tillsammans konsumerades 

2,3 ggr/dag. Konsumtionen av grovt bröd var mindre än 1,5 gånger/vecka hos en större del av 

deltagarna. Fullkorns- och fiberprodukter av ris, pasta, gryn och flingor åts aldrig av 

majoriteten av deltagarna (n=35) och enbart 1/10 av deltagare uppgav ett intag på några 

gånger i veckan. Fisk åts 1-2 ggr/vecka av 1/3 av deltagarna och ett fiskintag någon gång i 

månaden rapporterades av 15 deltagare. Fem av 54 åt fisk enligt SLVs rekommendationer och 

resterade hade ett intag under rekommendationerna (Figur 2). Elva deltagare rapporterade att 

de aldrig åt fisk. 

 

 

Figur 1. Rapporterat intag av frukt, bär och grönsaker före graviditeten bland deltagarna i en 

internetbaserad enkätundersökning, våren 2014. N=54. 
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Figur 2. Rapporterat intag av fisk före graviditeten utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer 

(intag på 2-3 ggr/vecka) bland deltagarna i en internetbaserad enkätundersökning, våren 2014. N=54. 

 

Inköp av nyckelhålsmärkta produkter och intaget av kosttillskott hos kvinnorna var båda lågt. 

De flesta av deltagarna (n=45) uppgav att de inte köpte nyckelhålsmärkta produkter innan 

graviditeten. Få deltagare intog ett eller flera kosttillskott i form av folsyra (n=15), 

multivitamin (n=12), järn (n=8), C-vitamin (n=7), omega-3 (n=1) innan graviditeten. Mer än 

hälften av deltagarna (n=29) uppgav att de aldrig åt några kosttillskott. Färre deltagare åt 

frukost (n=27) jämfört med lunch (n=32) och middag (n=34). Mellanmål intogs aldrig av elva 

deltagare och tre rapporterade ett snackintag mer än tre gånger per dag (Figur 3). Fem 

deltagare hade följt någon diet (GI, LCHF, Viktväktarna och Naturdiet) innan graviditeten. 

 

Figur 3. Rapporterat intag av olika typer av måltider bland deltagarna i en internetbaserad 

enkätundersökning, våren 2014. N=54. 
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4.1.2 Utbildning och ålder 

Deltagare med högre utbildning konsumerade mer frukt och grönsaker än de med lägre 

utbildning. De med högre utbildning åt frukt och grönsaker cirka två gånger mer per dag än de 

med lägre utbildning (p=0,007). De med hög utbildning konsumerade fisk en halv gång mer 

per vecka än de med låg utbildning men ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde 

hittas (p=0,382). Ingen signifikant skillnad kunde heller hittas vid inköp av nyckelhålsmärkta 

produkter (p=0,549) eller intag av kosttillskott (p=0,920) mellan låg- och högutbildade. 

Deltagare över 30 år konsumerade frukt och grönsaker samt fisk lite mer frekvent än de som 

var yngre än 30 år, skillnaden var dock inte signifikant (p=0,346 respektive p=0,152) Ingen 

signifikant skillnad mellan åldersgrupperna och konsumtion av kosttillskott kunde heller 

hittas (p=0,750). 

4.2 Under graviditeten 

4.2.1 Kostförändringar 

Utifrån en skala mellan ett till fem rapporterade deltagarna spridda svar gällande hur stora 

deras kostförändringar var under graviditeten utifrån det rapporterade kostintaget före 

graviditeten (Figur 4). Ingen förändring hade skett hos sex av deltagarna och åtta av 

deltagarna rapporterade en stor förändring. Resterande deltagare svarade en 2:a (n=12), 3:a 

(n=19) och en 4:a (n=9). 

 

Figur 4. Rapporterad skattning av kostförändringar under graviditeten bland deltagarna i en 

internetbaserad enkätundersökning (1=ingen förändring, 5=stor förändring), våren 2014. N=54. 

 

Majoriteten av deltagarnas kostförändringar under graviditeten innebar en positiv 

kostförändring. Endast en deltagare rapporterade negativa kostförändringar i form av ett ökat 

intag av hamburgare och endast två deltagare rapporterade ett ökat intag av godis, chips och 

snabbmat. 
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Svaren på enkätens öppna frågor om kostvanor under graviditeten har granskats och 

sammanställts utifrån de fyra mest nämnda faktorerna vid förändring av kostvanorna. 

1. SLV 

En förändring av kostvanorna under graviditeten utifrån SLVs rekommendationer om 

framförallt ost, fisk, kaffe och alkohol nämndes av 14 deltagare.  

2. Illamående 

Elva stycken deltagare angav sig äta mer ofta och mer regelbundet som ett resultat av 

illamående. Fem deltagare angav att de åt mindre då det var svårt att få i sig föda då 

illamåendet tog över.  

3. Frukt och grönsaker 

Det var 10 av deltagarna som nämnde ett förbättrat intag av frukt och grönt. 

4. Nyttigare, hälsosammare och bättre kost 

En ökad kunskap och kontroll på kosten bidrog till ett bättre ätande och uttryck som ”äter 

nyttigare”, ”äter mer hälsosamt” och ”äter en bättre kost” nämndes flera gånger av deltagarna 

(n=14). 

4.2.2 Påverkansfaktorer 

Barnmorskan och SLV var faktorer som både påverkade och inte påverkade kvinnorna till 

förändrade kostvanor under graviditeten. En stor mängd av deltagarna (n=23) påverkades 

”inte alls” av vetenskapliga artiklar och gravidtidningar vilket redovisas i figur 5. 

 

Figur 5. Rapporterad påverkan av olika faktorer på det förändrade kostintaget bland deltagarna i en 

internetbaserad enkätundersökning, våren 2014. N=54. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Med en webbaserad enkät finns det fördelar som till exempel att det är ett billigt och snabbt 

alternativ samt att den inte medför någon intervjuareffekt (15). Deltagarna har också 

möjlighet att svara på enkäten när de själva känner att tid finns vilket bidrar till att inga 

förhastade svar ges och deltagarna har möjlighet att fundera en längre tid på frågorna i 

jämförelse med om samma fråga skulle ges vid en kvalitativ intervju. Enkäten innehöll ett lågt 

antal frågor vilket motverkar ”enkättrötthet” där deltagarna inte orkar fylla i hela enkäten 

(15). Nackdelar med en webbaserad enkät och det antalet slutna frågor enkäten innehöll är att 

deltagarnas kunskap och förståelse vid ifyllandet av enkäten inte visas och på så sätt kan 

deltagarna ha valt att kryssa i något svarsalternativ som egentligen inte stämmer. Detta 

påverkar undersökningens validitet. Pilotstudien bidrog dock med att minska risken för att 

denna typ av felkälla har uppkommit. 

Då ett bekvämlighetsurval har använts som urvalsprocess går resultaten inte att generalisera 

till en större befolkning. Studien ger inte heller svar på var i Sverige kvinnorna är födda vilket 

gör att en jämförelse med hela Sveriges befolkning inte kan göras. Vilka forum som enkäten 

skickades ut via, till exempel på Facebook där många av författarens vänner har ett eller flera 

barn samt flertalet av vännerna är intresserade av kost och hälsa på något sätt påverkar 

studiens resultat. Detta gör också att studien inte kan generaliseras till en större population då 

det är oklart vilken population studien är representativ för. 

En annan typ av felkälla kan komma ifrån deltagarnas kunskap om de olika livsmedlen som 

efterfrågades. Genom att ge exempel vid olika kategorier, till exempel ”Frukt och bär (färsk 

frukt & bär, torkad frukt)”, kunde deltagarnas förståelse för alternativet ökas vilket minimerar 

felaktiga svar. Typen av frekvensval, exempelvis alternativen ”1-2 ggr/vecka” samt ”3-6 

ggr/vecka” i enkäten kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet där över- eller 

underkonsumtions kan ha rapporterats. Dessa alternativ kunde ha utökats och formulerats 

annorlunda för att få mer verklighetstrogna och exakta svar exempelvis genom att ge enstaka 

alternativ som ”1 ggn/vecka”, ”2 ggr/vecka”, ”3 ggr/vecka” och så vidare. Detta skulle också 

medföra en högre validitet och reliabilitet för studien då ett mer exakt resultat kan uppnås. 

Dock kan detta påverka enkättröttheten hos deltagaren (15). En annan typ av formulering av 

frukt- och grönsaksintagsfrågorna skulle kunna vara att ställa en enda fråga i form av hur ofta 

de äter grönsaker överhuvudtaget istället för en uppdelning av frekvensnivåer på olika 

grönsakslivsmedel (frukt & bär, grönsaker i form av broccoli, grönsaker i form av gurka, 

tomat och sallad samt grönsaker i form av rotfrukter) som enkäten innehöll. Denna 

uppdelning kan bidra till en överskattning av de antal gånger som kvinnorna ätit någon form 

av frukt eller grönsaker då de troligtvis äter en del av dessa olika livsmedel vid samma 

tillfälle. Detta gör att det uppgivna frukt- och grönsaksintaget kan visa högre frekvens än vad 

det i verkligenheten kanske var.  

Vid en fråga i enkäten fanns överlappande svarsalternativ (1-2 ggr/vecka samt 2-3 ggr/vecka) 

vilket också kan påverka resultaten på studien. Denna felkälla kan göra att frekvensen på 

livsmedlet kan ha över- eller underrapporterats då deltagaren har haft svårt att välja vilket av 

de två alternativen som passar in bäst på det egna intaget. Denna typ av svarsalternativ ger 

inte heller svar på hur mycket deltagarna har ätit av ett visst livsmedel utan endast hur ofta de 

har ätit det vilket gör det svårt att uppskatta deltagarnas mängd av livsmedlet jämfört med 

SLVs rekommendationer. Till exempel vid intaget av frukt och grönsaker där ett intag på mer 

än 3 ggr per dag inte ger någon information om hur stort intaget var vid dessa tillfällen vilket 
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gör att enbart en diskussion och inga konkreta resultat kan ges om deltagarnas intag av 

exempelvis dagsrekommendationen för frukt och grönsaker.   

Vid uträkningar av det totala frukt- och grönsaksintaget per dag samt fiskintaget per vecka 

användes ett mittvärde vid varje svarsalternativ, exempelvis användes frekvensen 1,5 

ggr/vecka där deltagaren uppgett ett intag på 1-2 ggr/vecka. Detta kan medföra en över- eller 

undervärderad frekvens vilket kan ha stor effekt på slutresultatet i studien. 

Enkäten bestod av frågor som berörde hur deltagarnas kostintag såg ut innan och under 

graviditeten. Då enkäten inte innehöll några exklusionskriterier gällande barnets ålder gjorde 

detta att de kvinnor som besvarade enkäten kunde ha fött barn för ett stort antal år sedan. 

Majoriteten av deltagarna i denna studie uppgav dock att deras barn var yngre än nio år men 

fem deltagare uppgav att barnet var äldre än 24 år. Detta kan ha haft stor påverkan på 

resultatet då deltagarna måste tänka tillbaka i tiden om graviditeten skedde för en längre tid 

tillbaka. Beroende på hur bra eller dåligt minne deltagaren hade kan detta bidra till att svaret 

blir oriktigt (15) då deltagaren har valt ett svarsalternativ som egentligen inte stämmer 

överens med verkligheten då hon inte kommer ihåg hur kostintaget såg ut. Denna typ av 

felkälla kunde ha motverkats genom att exkludera kvinnor som födde för längre än 

exempelvis fem år sedan då minnet oftast är bättre närmare inpå upplevda erfarenheter. En 

annan urvalsmetod som kunde ha motverkat felkällan skulle kunna vara att inkludera enbart 

kvinnor som är gravida vid undersökningen då de enbart behöver tänka mellan 0-9 månader 

tillbaka i tiden för att besvara frågorna om kostintag innan graviditeten samt att frågor rörande 

kostförändringar under graviditeten berör det liv de befinner sig i under undersökningen. 

Deltagarna grupperades i två grupper, ”Högutbildade” och ”Lågutbildade” efter deras högsta 

avslutade utbildning. Utformandet av dessa två grupper kommer ifrån Statistiska 

Centralbyråns socioekonomiska indelning där låg- och mellanutbildade innebär ≤2-6 års 

utbildning efter grundskolan och högutbildade innebär >6 års utbildning efter grundskolan 

(17). En eventuell felkälla vid denna undersökning var placeringen av alternativet 

”Yrkeshögskola” då ingen generell klassificering för denna typ av utbildning finns. 

”Yrkeshögskola” valdes i denna studie att placeras i ”Lågutbildade” och detta kan vidare 

diskuteras om det var en korrekt placering. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Frukt och grönsaker 

Den här studien visade att innan graviditeten konsumerade 1/3 av deltagare frukt, bär och 

grönsaker en gång om dagen eller några gånger i veckan. Då endast åtta av deltagarna uppgav 

en stor förändring av kostvanorna under graviditeten kan det antas att konsumtionen av frukt, 

bär och grönsaker såg likadan ut under graviditeten hos kvinnorna. Detta intag kan dock ses 

som ett högt intag vid jämförelser av en tidigare studie på gravida kvinnors kostvanor där 

resultat visade att endast två av 58 kvinnor åt det rekommenderade intaget av frukt och grönt 

(9). Resultatet i den här studien visade också ett medianintag av frukt och grönsaker på 2,3 

ggr per dag hos kvinnorna innan graviditeten. Detta intag kan ses som ett väldigt bra intag och 

även här kan det antas att detta intag såg likadant ut under graviditeten. Dock är det sannolikt 

att detta intag ändå inte gjorde att kvinnorna kom upp i 500 gram frukt och grönt om dagen 

som SLV rekommenderar då de troligtvis, som nämnts i metoddiskussionen, har ätit flera 

sorters grönsaker vid ett och samma tillfälle vilket medför att de inte ätit grönsaker fullt så 

ofta som median säger. Cirka 1/5 av deltagarna i den här studien nämnde också ett ökat intag 

av frukt och grönt under graviditeten vilket kan jämföras med en tidigare studie där 103 

gravida kvinnor deltog och 67 % ville öka sitt intag av frukt och grönt under graviditeten (11). 
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Av 54 deltagare var det 14 som uppgav att deras kost blivit nyttigare, hälsosammare eller 

bättre under graviditeten jämfört med hur den såg ut innan graviditeten då en ökad kontroll på 

kosten bidrog till ett bättre ätande. Detta har också visats i en tidigare studie där en vetskap 

om ett korrekt ätande bidrar till barnets hälsa vilket har motiverat kvinnorna till bättre 

kostvanor (9). Det skulle vara intressant att se om kvinnornas pojkvänner/män (partner) 

påverkar sina kostvanor under den gemensamma graviditeten. Det kan antas att de kvinnor 

som förbättrade sina kostvanor kan påverka sin pojkvän/man till samma förändring vilket 

skulle kunna ses som en positiv hälsoeffekt då människor ofta påverkas av andra i sin 

omgivning. Detta undersöktes dock inte i denna studie. Vid jämförandet av utbildning i form 

av hög- och låg utbildning och intaget av frukt och grönsaker visade denna studie att en högre 

frekvens grönsaker konsumerades av de med högre utbildning. Detta har setts i ett flertal 

tidigare studier där högutbildade åt mer sallad (18) och färska grönsaker (8, 19). Ett lägre 

intag av frukt och grönsaker innan graviditeten sågs också hos de yngre i denna studie och 

som diskuterat ovan kan det även här antas att detta intag såg likadant ut under graviditeten då 

få deltagarna uppgav en stor kostförändring under graviditeten. Att ett lågt intag av frukt och 

grönsaker i lägre åldrar hos gravida kvinnor existerar kan bekräftas av flera tidigare studier. 

Unga kvinnor åt under den första trimestern mindre frukt och grönsaker än de som var äldre 

(7), kvinnor mellan 19-24 år åt endast 1,8 portioner frukt och grönt av de rekommenderade 

fem om dagen (4) och kvinnor under 25 år konsumerade under det rekommenderade intaget 

av frukt och grönt (8). 

Livsmedelsintagen styrs av flera olika faktorer, till exempel kunskap, ekonomiska situationer, 

värderingar och tillgänglighet. I den här studien undersöktes inte hur deltagarnas kunskap om 

det rekommenderade intaget för frukt och grönsaker såg ut men bristande kunskap skulle 

kunna vara en förklaring till det låga intaget deltagarna hade. En kombination av okunskap 

och uteblivet engagemang för kosten man äter kan göra att snacks och godis väljs i första 

hand vid exempelvis ett mellanmål. Studier visar att ju fler matvarubutiker som finns 

tillgängliga i ens närhet desto mer sockerrika produkter väljs som mellanmål och snacksintag 

(20). Detta val behöver inte vara medvetet utan, det kan var bekvämlighet och 

smakpreferenser som styr valet. Snacks- och godis är ofta lättillgängliga produkter då de 

placeras strategiskt i butikerna, exempelvis i anslutning till kassorna där alla konsumenter 

komma att passera. Även deltagarnas ekonomiska situation kan påverka det låga intaget av 

frukt och grönsaker. En studie gjord i USA visar till exempel att genom att ge gravida kvinnor 

rabattkuponger på juiceprodukter så konsumerades mer juice vilket gjorde att dessa kvinnor 

fick i sig den näring de behövde ifrån frukt och grönsaker jämfört med de kvinnor som inte 

fick några rabattkuponger (21). Detta är ett tydligt exempel på att den ekonomiska situationen 

spelar in när det gäller frukt- och grönsaksintaget då dessa produkter ofta kan ses som dyra 

och här kan både ålder och utbildningsnivå spela roll på intaget då yngre populationer och de 

med lägre utbildningsnivå generellt sett har mindre pengar och kanske prioriteras de pengarna 

på annat.  

En åtgärd till det låga frukt- och grönsaksintaget skulle kunna vara att sänka priserna genom 

statliga subventioner på dessa produkter i livsmedelsaffärerna. Detta skulle kunna locka fler 

konsumenter till att köpa frukt och grönsaker vilket också har visats i en tidigare studie där ett 

ökat intag av dessa livsmedel sågs hos deltagarna när en rabatt mellan 10-25% fanns på dessa 

produkter (22). Det gäller också att våga bryta vanor till exempel genom att testa en frukt till 

mellanmålet istället för en godisbit och att våga stå emot den lockande chokladbiten som 

fanns tillgänglig i butiken. Dock ligger denna typ av åtgärd helt och hållet hos individen i sig 

och det är enbart den individen som kan påverka sitt eget kostintaget. Samhället (det vill säga 

butiker, media, reklam etc.) måste hjälpa till att förmedla budskapet om allt positivt som en 

hälsosammare livsstil innebär vilket också skulle underlätta för gemene man att bygga upp bra 
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matvanor. I Danmark 2009 infördes en sockerskatt som skulle bidra till ett minskat 

sockerinköp hos konsumenterna (23). Forskare i USA menade att genom denna sockerskatt 

skulle folkhälsan förbättras och de hälsoekonomiska kostnaderna skulle minska (24). Denna 

typ av lösning skulle kunna testas i Sverige för att se om inköpen av sockerrika produkter 

minskas. Dock togs denna sockerskatt bort i Danmark redan efter ett par år då inga positiva 

hälsoeffekter kunde visas. En annan tänkbar åtgärd skulle kunna vara att låta en sockerskatts 

inkomst subventionera frukt- och grönsakskostnaderna. 

5.2.2 Fullkorn och fibrer 

Majoriteten av deltagarna i den här studien (ca 2/3) åt aldrig fullkorns- eller fiberprodukter av 

ris, pasta, gryn och flingor. SLV (1) rekommenderar att välja fullkornsalternativ vid denna typ 

av livsmedel till följd av studier som visat att ett ökat intag av fiber- och fullkornsprodukter 

minskar risk för övervikt, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Att ett lågt intag av fiber- och fullkornsprodukter sågs i studien kan bero på smaken av dessa 

produkter men även priset. En fullkornsprodukt är inte bara dyrare utan det smakar också lite 

annorlunda än till exempel vit pasta. Att dessa produkter väljs bort kan bero på värderingen av 

livsmedlet samt av de vanor människan har och att bryta dessa vanor inte ses som något 

nödvändigt då det blir dyrare och kanske smakar annorlunda. Dock visar en studie där 

deltagarna fick äta fullkornsprodukter under åtta veckor från att aldrig tidigare ha ätit dessa 

produkter att smakupplevelsen var positivt samt att de upplevde en känsla av mer energi om 

dagarna tack vare fullkornsintaget (25).  

En tydligare information från butiker och försäljares håll om vad fullkorn och fibrer är samt 

fördelarna med dessa produkter borde finnas och det gäller att nå ut till den populationen som 

inte äter fullkornsprodukter. Ju mer kunskap och förståelse som finns för produkterna kan 

antas bidra till en ökad konsumtion. En tidigare studie visar att genom att äta dessa produkter 

under en längre tid kan smakupplevelserna ändras till det positiva (25). Genom att fler 

dietister och kostvetare finns med vid livsmedelsproduktion men framförallt vid 

marknadsföringen av dessa produkter skulle kunna påverka konsumenterna till att inhandla 

fullkornsprodukter. Ett enkelt knep som att låta kunderna få ”pengarna tillbaka efter 30 dagar 

om du inte är nöjd” skulle kunna fungera då rabatter och andra sorters prisjusteringar ofta 

lockar konsumenten vilket har visats i en studie där rabatter på fullkornsprodukter ökade 

inköpet och intaget av dessa livsmedel (22). 

5.2.3 Fisk 

Den här studien visade att endast 5 av 54 deltagare åt fisk innan graviditeten utifrån SLVs 

rekommendationer (1). Det låga intaget kan jämföras med en studie gjord på cirka 8700 

kvinnor i Danmark som visade att endast 110 g fisk/vecka konsumerades av kvinnorna (6). 

Det rekommenderade intaget är att äta fisk 2-3 ggr/vecka där en portion fisk motsvarar mellan 

100-150 gram (26). I Sverige äter endast 1/3 av befolkningen fisk två gånger/vecka (27) vilket 

stämmer överens med det resultat denna studie visade. Även ett lågt intag av fisk kunde ses 

hos de i lägre åldrar i denna studie utifrån deras intag innan graviditeten och ett liknande intag 

utifrån deltagarnas låga kostförändring under graviditeten kan antas. Att ett lågt fiskintag i 

lägre åldrar hos gravida kvinnor finns har setts i en tidigare studie där kvinnor under 25 år 

hade ett lägre intag av fisk än de äldre kvinnorna (8). Den här studien visade också att fisk 

konsumerades i högre frekvens av de med högre utbildningsnivå. Detta kan kopplas till 

tidigare studier där ett intag av omega-3 (28) och fisk (6, 8, 18, 19) var högre hos de med hög 

utbildning och socioekonomisk status. 
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Att flera studier (6, 27), och även denna undersökning, visar på ett lågt intag av fisk kan bero 

på att kunskapen om fisks nyttiga sammansättning och hälsopåverkan inte finns då detta borde 

vara skäl nog till att konsumera mer fisk. En tidigare studie visar att det är viktigt att 

informera elever om fisks hälsofrämjande effekter (29). Detta kan kopplas till den här 

undersökningen där det var ett lågt antal av kvinnorna som åt det rekommenderade intaget 

utav fisk och det kan bero på bristande kunskap om fisk från skolåren vilket i sin tur gör att 

fiskintaget idag inte är så högt som det borde vara. Men även faktorer som smak- och 

luktupplevelser, den ekonomiska situationen, värderingen av livsmedlet och de vanor en 

individ har spelar roll vid intaget. Till exempel har en tidigare studie visat att fisks lukt och 

rädslan för att hitta ben i fisken vid förtärandet har påverkat fiskintaget negativt hos 

skolungdomar men även kamraternas attityd påverkar det egna ätandet (29). Det är inte 

omöjligt att tänka sig att skolungdomar påverkas av sin omgivning och att den generella 

attityden till fisk idag är dålig. En annan påverkan på det låga fiskintaget kan vara SLVs 

rekommendationer till gravida kvinnor där insjöfisk ska undvikas (2) där en rädsla för att få i 

sig skadlig fisk gör att fiskintaget reduceras helt och hållet. Även var man är bosatt i Sverige 

kan påverka fiskintaget. Då denna undersökning baserades på ett bekvämlighetsurval kan 

ingen generell slutsats om fiskintaget i hela Sverige göras men det kan vara möjligt att 

resultatet hade visat annorlunda frekvenssiffror när det gäller fiskintaget om undersökningens 

gjorts på västkusten där fisk är mer lättillgängligt och ses som en tradition att äta.   

Att äta fisk innebär att få i sig en rad viktiga vitaminer och mineraler samt minskar risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar (26) och ett ökat intag av fisk minskar även risken för 

komplikationer vid födseln både hos modern och också barnet (6). Dessa borde vara skäl nog 

till ett ökat fiskintag men ändå är det inte så. Kanske går inte all information fram till de som 

inte äter fisk eller så tas inte informationen på allvar. Ett ökat utbud av fiskrätter på 

restauranger och gatukök kan också vara en möjlig åtgärd till problemet. Dock ligger 

grundarbetet i att få individen till att var nyfiken på fisk och fiskrätter och det är där det stora 

åtgärdsarbetet ligger. Som diskuterat innan visar en tidigare studie att skolans miljö och 

attityden till olika livsmedel påverkar intaget av dessa livsmedel (29) och skolan är en stor 

bidragande faktor till förmedlingen av kunskap om nutrition. Under skolåren används hem- 

och konsumentkunskap vid förmedling av kost och hälsa, dock i för liten utsträckning. Ett 

utökat antal timmar för hem- och konsumentkunskap skulle kunna bidra till mer kunskap och 

intresse för kost och dess betydelse, i synnerhet fiskens betydelse. Den generella 

uppfattningen om fisk på skolmatsmenyn är ofta negativ (29) och det är sällan varierande 

fiskrätter vilket gör att fisk inte väljs av skolungdomarna. Kostekonomer har en viktig roll att 

i skolmiljöer påverka den mat som serveras och genom skolmatsmenyn påverka till en 

nyttigare och hälsosammare kost generellt. Genom att öva in detta beteende tidigt hos barn 

finns stor chans att det fortsätter i vuxen ålder och att när en graviditet blir aktuell behövs inga 

större förändringar i kosten ske. 

5.2.4 Kosttillskott, vitaminer och mineraler 

Mer än hälften av deltagarna i studien uppgav att konsumtionen av kosttillskott i form av järn, 

folsyra, C-vitamin, multivitamin och omega-3 var obefintlig innan och under graviditeten. 

Tidigare studier visar spridda resultat där både kosttillskott, vitaminer och mineraler 

konsumerades i större och mindre mängd. I en studie åt 85 % av deltagarna kosttillskott i form 

av järn och folsyra under graviditeten (8), men en annan studie visar att intaget av vitaminer 

som järn och folsyra var otillräckligt hos 68-99 % av deltagarna (28). Andra studier har visat 

ett lågt intag av folsyra från kosten hos gravida kvinnor (28, 30). SLV menar att genom att 

inta det rekommenderade dagliga intaget av frukt och grönt kan folsyrabehovet hos kvinnor 

täckas (31). Detta visar på att de 2/3 av deltagare i denna studie som inte åt det 
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rekommenderade av frukt och grönt mest troligt inte tillgodoser sitt folsyrabehov. För de 

kvinnor som inte åt folsyra är det inte högt troligt att det rekommenderade intaget av folsyra 

uppnås. Ett för lågt intag av folsyra i samband med en graviditet kan leda till missbildningar i 

ryggmärgen på fostret, till exempel ryggmärgsbråck (32). Varken utbildningsnivå eller ålder 

på deltagarna påvisade några skillnader vid intaget av kosttillskott i den här studien. Det låga 

deltagarantalet kan ha påverkat resultatet. Dock visar tidigare studier att de med låg 

socioekonomisk status hade ett lågt intag av vitaminer och mineraler som kan intas i form av 

kosttillskott, till exempel folsyra och järn (19). 

5.2.5 Barnmorskan och SLV 

Den här studien visade att barnmorskan och SLV påverkade vissa av kvinnorna till att 

förändra sina kostvanor under graviditeten. Att barnmorskan har en stor roll vid förmedlingen 

av rätt näring och kost till gravida kvinnor är något som har diskuteras och forskats om 

tidigare exempelvis där kvinnor uppgett att de vill ha utbildning inom nutrition under 

graviditeten (10, 9). Barnmorskans uppgift är att stötta och uppmana kvinnor till att äta en 

nyttig och hälsosam kost i samband med en graviditet. Detta stöttande bidrar till bättre 

kostvanor hos kvinnan (12). Det kan även tänkas att den partner som lever med kvinnan också 

påverkas till bättre kostvanor vilket kan ses som en positiv hälsoeffekt. Barnmorskan hade 

även en låg påverkansfaktorn på vissa av kvinnorna och detta resultat är svårt att förklara då 

ingen djupare förklaring efterfrågades i den här studien. Kanske kan det bero på att de inte tog 

till sig av kostråden de fick eller kanske kan det bero på barnmorskan och den information 

som gavs till kvinnorna. Sjuksköterskor och barnmorskor har idag ingen eller väldigt liten 

nutritionsutbildning och detta påverkar naturligtvis den information om kost som ges ut till 

gravida kvinnor.  

SLV var också en faktor som påverkade en del av kvinnorna till kostförändringar under 

graviditeten. Detta kan dock ses som en paradox utifrån deltagarnas svar i enkäten. Paralleller 

kan dras med SLVs rekommendationer och det kan då antas att ett lågt antal av kvinnorna 

följde dessa rekommendationer innan graviditeten. Då också ett lågt antal av deltagarna 

uppgav en större förändring av kosten under graviditeten kan det här antas att de ligger under 

rekommendationerna vilket då motsägs SLVs stora påverkan av kvinnorna.  

För kvinnor som väntar barn skulle en bokad träff med en dietist eller kostvetare kunna bidra 

till en rad fördelar. Tidigare studier visar att mer kostråd behövs till gravida kvinnor (12, 10) 

och här gäller det att belysa och undersöka till exempel vilken sorts information som går ut 

(kompetensnivån) och hur informationen förmedlas (vad är viktigt/vad är inte viktigt). 

Barnmorskan skulle kunna lägga all fokus på sitt arbete och låta en dietist eller kostvetare 

informera om kost och kostens betydelse. Detta skulle kunna bidra till en bättre kunskap vad 

gäller kost vilket i sin tur kan bidra till en bättre folkhälsa och detta skulle i sin tur minska 

ohälsokostnaderna i samhället som idag blir större (33).  

6 SLUTSATS 
Konsumtionen av frukt, grönsaker, fisk och fullkornsprodukter var lågt innan graviditeten 

jämfört med SLVs kostråd. Under graviditeten var det en del av kvinnorna som förändrade 

sina kostvanor till det bättre, exempelvis genom att öka intaget av frukt och grönsaker eller 

genom att äta en hälsosammare kost. Olika sorters faktorer, till exempel ålder eller 

utbildningsnivå, kan styra hur intaget av olika livsmedel ser ut. Barnmorskans och SLVs 

betydelse för kvinnorna vid eventuella kostförändringar är stor för vissa kvinnor. Studiens 

resultat tyder på ett stort behov av en ökad nutritionskunskap i samband med graviditeten. 
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7 YRKESRELEVANS 
En graviditet kan innebära ett förändrat tankesätt då det handlar om två personers hälsa. Att 

göra blivande mödrar uppmärksamma på hur deras egna kostvanor påverkar inte bara dem 

själva utan också barnet de bär på skulle kunna bidra till en förbättrad hälsa i samhället. 

Genom tidig intervention från kostvetares håll med fertila kvinnor skulle en minskad risk för 

ohälsa hos både modern och barnet kunna uppnås men också en minskad risk för infertilitet på 

grund av fetma. 

Att ändra sina kostvanor i samband med en graviditet kan kännas självklart för vissa och kan 

ses som en onödig förändring för andra. Denna undersökning visade att barnmorskan var en 

betydande faktor vid förändring av kostvanor och vid samarbete med en kostvetare kan en 

längre och bestående kostförändring genom ökad kunskap och förståelse hos fertila och 

gravida kvinnor uppnås. Ett hälsosammare leverne hos modern, och fadern, bidrar också till 

en hälsosammare livsstil hos barnet. 

8 TACK 
Författaren vill tacka alla som deltagit i studien samt vänner och familj som var testpiloter för 

studien. Författaren vill även tacka sin sambo Kalle Almstedt som funnits med och stöttat vid 

skrivandet av uppsatsen och vid korrekturläsningen.
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Kostvanor i samband med graviditet 

Det rekommenderade intaget av näringsämnen, vitaminer och mineraler är idag svåra att 

uppnå. Genom att undersöka kvinnor som fött ett flera barns kostvanor utifrån 

Livsmedelsverkets fem kostråd kan vi påverka gravida kvinnors kostintag i samband med 

graviditeten. Förhoppningen med denna undersökning att öka kunskaperna kring detta ämne.  

Den här enkäten vänder sig till dig som är bosatt i Sverige och har fött ett eller flera barn. 

Enkäten består utav 17 frågor.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! Du har 

också rätt att avbryta deltagandet när du vill. Allt insamlat material kommer enbart att 

användas till denna studie och sedan förstöras. 

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig! 

Denna enkät och undersökning är en del i ett uppsatsarbete som utförs vid Umeå Universitet. 

Drivare av undersökningen: 

Emelie Sohlberg 

E-post: emso0011@student.umu.se 

Ansvarig handledare: 

Agneta Hörnell 

E-post: agneta.hornell@kost.umu.se 

Institutionen vid Kostvetenskap 

1. Vilket år är du född?  

Ex. 1997 

 

 

2. Hur många barn har du?  

1  

2  

3  

fler än 3  

3. Vilket år är ditt barn fött/dina barn födda?  

Ex. 1997; 2011; osv. 

 

 

4. Vilken är din högsta avslutade utbildning?  

Grundskola  

Gymnasium  

Högskola/Universitet  

Yrkeshögskola  

Folkhögskola 

mailto:emso0011@student.umu.se
mailto:agneta.hornell@kost.umu.se
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Komvux  

Övrigt:  

Innan graviditeten 

Frågorna 5-11 handlar om hur dina matvanor såg ut innan du fick veta att du var gravid med 

ditt senaste barn (tänk på de sista 12 månaderna innan du fick veta att du var gravid). 

5. Hur ofta åt du någon av dessa måltider?  

 
Aldrig 

Mindre 

än 1 ggr/ 

månad 

1-3 ggr/ 

månad 

1-2 ggr/ 

vecka 

3-6 ggr/ 

vecka 

1-2 ggr 

/dag 

Mer än 3 

ggr/ dag 

Frukost        

Lunch        

Middag        

Mellanmål        

Snacks 

(småätande 

utöver de 

övriga 

måltiderna) 

       

 

6. Följde du någon av följande dieter?  

Kryssa i fler alternativ om du följt flera dieter 

Nej  

GI  

LCHF  

Atkins  

LCHQ  

Herbalife  

Naturdiet  

Viktväktarna  

Paleo  

Övrigt:  
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7. Hur ofta åt du något av följande livsmedel?  

 
Aldrig 

Mindre 

än 1 

ggr/ 

månad 

1-3 ggr/ 

månad 

1-2 ggr/ 

vecka 

2-6 ggr/ 

vecka 

1-2 ggr/ 

dag 

Mer än 

3 ggr/ 

dag 

Frukt och bär (färsk 

frukt&bär, torkad frukt)        

Grönsaker (ex. kål, 

broccoli, spenat, ärtor, 

bönor, paprika) 
       

Grönsaker (i form av 

gurka, tomat och/eller 

isbergssallad) 
       

Rotfrukter (ex. morötter, 

rödbetor, kålrot)        

Grovt bröd        

Knäckebröd        

Pasta        
Fullkornspasta        

Bulgur/Couscous/Quinoa        

Ris        

Fullkornsris        
Havregryn        

Fiberhavregryn        

Fullkornsflingor        
Fet fisk (lax, makrill, 

sill)        

Mager fisk (ex. torsk, 

sik, kolja)        

Skaldjur        
Fet mjölk/fil (3% 

fetthalt)        

Hårt smör        

Flytande margarin        
Ost        
Kött med hög fetthalt 

(ex. korv, bacon)        

Olivolja        

Rapsolja        
Nötter (ex. mandel, 

hasselnötter, 

cashewnötter) 
       

Valnötter        
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Frön (ex. linfrön, 

sesamfrön)        

Avokado        
 

8. Handlade du nyckelhålsmärkta produkter innan graviditeten?  

Nej  

Ja  

Om Ja vid fråga 8, vilka nyckelhålsmärkta produkter handlade du? 

  

 

9. Hur ofta åt du utrymmesmat?  

Ex. köpmat/snabbmat/snacks 

 
Aldrig 

Mindre 

än 1 ggr/ 

månad 

1-3 ggr/ 

månad 

1-2 ggr/ 

vecka 

3-6 ggr/ 

vecka 

1-2 ggr/ 

dag 

Mer än 3 

ggr/ dag 

Pizza        

Kebab        

Hamburgare        
Korv med 

tillbehör        

Sushi        

Smörgås        

Chips        
Godis        

Glass        

Kakor/Kaffebröd        

Läsk        
 

10. Åt du några kosttillskott?  

Nej  

Multivitamin  

Folsyra  

C-vitamin  

Järn  

Övrigt:  
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11. Hur tycker du att dina kostvanor såg ut innan graviditeten?  

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dåligt  

Ganska dåligt  

Mycket dåligt  

Under graviditeten 

Följande frågor handlar om hur dina matvanor såg ut under din graviditet. 

12. Ändrades dina kostvanor under graviditeten utifrån de tidigare kostvanorna?  

Tänk utifrån de frågor du tidigare svarat på. 

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen förändring      Stor förändring 

12 a) Om förändring skett under graviditeten, beskriv förändringen: 

 

13. Handlade du nyckelhålsmärkta produkter under graviditeten?  

 Nej  

 Ja  

Om Ja vid fråga 13, vilka nyckelhålsmärkta produkter handlade du? 

 

14. Hur mycket påverkades ditt beslut att genomföra förändringen av följande källor:  

 

Påverkades 

inte alls 

Påverkades 

inte speciellt 
Varken/eller 

Påverkades 

ganska 

Påverkades 

mycket 

Råd från 

barnmorskan      

Råd från vänner 

och familj      

Media (ex. 

reklam)      

Livsmedelsverkets 

hemsida (SLV.se)      

1177.se (fakta och 

råd på internet)      
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Vetenskapliga 

artiklar      

Böcker om 

graviditet      

Gravidtidningar 

(ex. Mama, Vi 

föräldrar) 
     

 

15. Hur ofta åt du något av följande livsmedel?  

 
Aldrig 

Någon 

enstaka 

gång 

Varje 

månad 

Varje 

vecka 
Varje dag 

Alkohol      
Lever (exklusive 

leverpastej)      

Leverpastej      

Vildfångad lax      

Gravad/Rå lax      
Kaffe/Koffein      

Kosttillskott/Naturläkemedel      
Vitamin- och/eller 

mineraltabletter      

Ost (brie, chevré, 

gorgonzola)      

 

16. Hade du några "cravings" under graviditeten?  

Det vill säga några begär eller sug på något livsmedel? 

Nej  

Ja  

Om Ja vid fråga 16, vad hade du för "cravings"/begär?  

  

Efter graviditeten 

17. Utifrån dina svar i ovanstående frågor, har dina kostvanor från graviditetsperioden 

hållit i sig efter graviditeten?  

Ja  

Har några vanor kvar  

Nej 
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17 a) Utifrån fråga 17, vad tror du detta beror på?  

 

Tack för din medverkan! 


