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Järn 
Järn ingår i hemoglobin vars uppgift är att transportera syre till kroppens vävnader. 

Järnbrist uppkommer när upptaget av järn från maten inte kan täcka kroppens förlus-

ter. Om järnförråden töms får man så småningom blodbrist, så kallad järnbristanemi. 

Det finns då inte längre tillräckligt med järn för att bilda hemoglobin. Typiska symtom 

vid blodbrist är att man blir blek, trött, får nedsatt immunförsvar och sämre fysisk pre-

stationsförmåga. 

Järnbrist hos män är ovanligt men hos kvinnor förekommer det oftare, p.g.a. blodförluster 

i samband med menstruation. 

Behov 

 Barn 6 mån-5 år: 8 mg 

 Barn 6-9 år: 9 mg 

 Flickor 10-13 år och pojkar 10-17 år: 11 mg 

 Kvinnor i fertil ålder: 15 mg  

 Kvinnor i icke-fertil ålder och män: 9 mg 

Upptag av järn från maten 
I maten finns två olika typer av järn; hemjärn vilket lättast tas upp av kroppen och icke 

hemjärn vars upptag påverkas av hur måltiden är komponerad. Hemjärn finns i blodmat, 

inälvsmat och köttprodukter och icke hemjärn finns i vegetabiliska livsmedel såsom full-

kornprodukter, nötter, frön och baljväxter.  

Om maten lagas i en järngryta och samtidigt innehåller något surt ex tomater, frukt eller 

vin ökar måltidens järninnehåll eftersom järn frigörs under tillagningen. 

Stimulerar upptaget av järn  

 Vitamin C ökar upptaget av icke hemjärn. Finns i frukt, bär och grönsaker men även i 

potatis, framförallt i den som är färsk och nykokt.  

 Bröd bakat på surdeg Fytinsyra som finns i fullkornsprodukter, baljväxter, nötter 

och frön hämmar upptaget av icke hemjärn men i surdegsbakat bröd eller groddade 

baljväxer har fytinsyran brutits ner och tappat sin järnbindande förmåga.  

 Köttfaktor En oidentifierad faktor som finns i kött, fågel, fisk och skaldjur ökar upp-

taget av båda typerna av järn.  

Hämmar upptaget av järn  

 Kaffe, te, kakao Polyfenoler i te, kaffe och choklad hämmar upptaget av icke he-

mjärn.  

 Fytinsyra Se ovan. 

 Kalcium hämmar upptaget av båda typerna av järn 
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Järnabsorption från olika måltider 

Diagrammet visar total absorption av järn (mg) per 1000 kcal med olika huvudkompo-

nenter samt olika drycker. 
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Det är inte enbart innehållet av järn i maten som har betydelse utan även hur måltiden är 

sammansatt. C-vitamin, ex via frukt, färska grönsaker eller juice, i samband med en mål-

tid spelar stor roll för hur tillgängligt järnet blir för kroppen.  

Järntips 
Ät grönsaker och en frukt/ portion bär vid varje huvudmåltid. 

Inta fil, yoghurt, mjölk, te, kaffe, chokladdryck eller kalciumberikade drycker till frukost, 

mellanmål och/ eller kvällsmål istället för till lagade mål  

Drick vatten eller juice till lagade mål  

Välj surdegsbakat bröd 

Ät kött minst en gång/ dag 

Ät gärna blodpudding, blodpalt eller blodbröd 

Källor 
 

Livsmedelsverket 

Näringslära för högskolan, 2006 

Nordiska Näringsrekommendationer 2012 

 

Vid frågor, kontakta Länsdietistenheten Region Norrbotten:  

www.1177.se/e-tjänster  eller Telefon: 010-452 63 63    

 

  

  

  

Källa: Svensk Köttinformation 

http://www.1177.se/e-tjänster
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Järninnehåll i mat 

Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 

Livsmedel Järninnehåll 
mg/100 g 

Livsmedel Järninnehåll 
mg/100 g 

Blodpudding 17-20 Brysselkål, fryst 0,9 

Blodbröd 26 Spenat, fryst 1,0 

Blodpalt 13 Potatis, kokt 0,49-0,7 

Nötlever 9,4 Quinoa röd, kokt 1,6 

Grislever  18,7 Vitt ris, kokt 0,01-0,45 

Leverbiff 5-10 Råris, kokt 0,5 

Leverpastej 5-8 Vit pasta, kokt 0,5 

Nötkött 2-3 Fullkornspasta, kokt 1,47 

Lammkött 1,6-2,2 Vitt bröd 0,8-1,1 

Fläskkött 1,5-2 Grovt bröd 1,3-3,2 

Älgkött 2,6-4,1 Rågknäcke 2,1-3,3 

Renkött 2,8-8 Havregryn 5,3 

Renkött, torkat 17,3 Mannagryn 2 

Falukorv 1-1,4 Musli 2,4-3,6 

Kyckling 0,3-2 Linfrön, torkade 5,73 

Kalkon 0,8-1,36 Solrosfrön 6,8 

Lax 0,2-1 Sesamfrön med skal 14,6 

Torsk 0,2 Pumpafrön, torkade 15 

Räkor 1,6-3,1 Jordnötter, rostade 1,9 

Äggula 3,1-3,3 Cashewnötter 6 

Messmör 5 Mandel 5,2 

Mjölk, fil 0,04 Hasselnötter 3,6 

Sojabönor, kokta 2,7 Valnötter 2,1 

Sojakorv 2,7 Pistagenötter 6,7 

Tofu, sojabönsost 1,9 Oliver 1,6 

Kikärter, kokta 1,6-1,7 Svarta vinbär 0,67 

Bruna bönor, kokta 1,55-1,97 Jordgubbar 0,34-0,5 

Vita bönor i tomatsås 1,3 Blåbär 0,6 

Linser, kokta 2,1 Aprikos 0,5 

Gröna ärter, frysta 1,5 Torkade aprikoser 6 

Broccoli, fryst 0,7 Russin 2,4 

Persilja 3,6 Katrinplommon 2,0 


