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Abstrakt 

Syftet & frågeställning Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka 

användandet av kosttillskott bland gymnasieelever som går idrottsprogrammet sista året. 

Frågeställningarna är: - Vilka kosttillskott använder gymnasieelever som går 

idrottsprogrammet? - Vad fick gymnasieelever som går idrottsprogrammet att börja 

använda de här kosttillskotten? 

Metod Studien baseras på en kvantitativ enkätundersökning vilket genomfördes på fem 

gymnasieskolor i södra Sverige. I undersökningen deltog 164 gymnasieelever som går 

idrottsprogrammet. Datan analyserades med hjälp av Microsoft Excel. 

Resultat Resultatet visar att majoriteten av gymnasielever som går idrottsprogrammet 

konsumerar mycket energidrycker och sportdrycker av olika slag. Vanligaste 

bidragande orsaken till att de börjat med kosttillskott är för att de börjat träna på gym. 

Vänner och lag/gym- kamrater är också en stor orsak till att de börjat använda sig av 

kosttillskott.  

Slutsats Gymnasielever som går idrottsprogrammet konsumerar mycket energi och 

sportdrycker. Habitus kan inte förklara användningen av kosttillskott – däremot kan 

man förstå gymmen som fält där eleverna introduceras i att använda kosttillskott. 
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1 Förord  

Inför denna studie har jag reflekterat kring mitt eget bruk av kosttillskott. Jag har använt 

mig utav kosttillskott, detta för att jag under en tid tränade väldigt mycket och dessutom 

var väldigt aktiv på fritiden. Anledning till att jag började använda mig utav kosttillskott 

var för att jag kände att jag hade ett behov av det. Det var först i samråd med en dietist 

som jag började använda kosttillskott. Detta gav mig en fördjupad kunskap kring 

kosttillskott och med dietistens hjälp kunde jag komma fram till hur jag skulle använda 

mig av det. Kosttillskottet passade väldigt bra som komplement till min kost och 

passade utmärkt till min tidigare aktiva livsstil. Eftersom jag snart är färdig idrottslärare 

har detta fått mig att tänka kring ungdomars kosttillskottsvanor. Är det så att de vet vad 

det är de tar och använder de det på ett korrekt sätt eller är det kanske en tränd som 

växer? 
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2 Inledning 

I vårt samhälle idag ser vi hur användandet av kosttillskott blir en allt mer omdebatterad 

fråga (Life 2010; Livsmedelsverket 2003; Livsmedelsverket 2011; Riksidrottsförbundet 

2011;Riksidrottsförbundet 2012;The World Anti-Doping Agency 2008). Huruvida vi 

behöver kosttillskott eller inte och om det bör vara lagligt eller inte råder det delade 

meningar om. Riksidrottsförbundet, Livsmedelsverket samt den internationella anti-

dopingbyrån (WADA) anser att kosttillskott är helt onödigt där en allsidig kost täcker 

alla behov. (Livsmedelsverket 2003;Riksidrottsförbundet 2011; The World Anti-Doping 

Agency 2008)  

 

Företag som Life (2010) menar däremot att kosttillskott är ett viktigt komplement och 

inte enbart för dem som tränar utan för alla oavsett hur aktiv man är. Life är en 

hälsokostbutikskedja som stödjer användandet av kosttillskott. Deras kampanj från 2010 

menade på att alla bör ta kosttillskott då de påstod att livsmedel idag inte har lika 

mycket näring som på 1940-talet (Life 2010). Denna kampanj från Life har blivit stämd 

av Livsmedelsverket då de anser att den är vilseledande och att den inte står på någon 

vetenskaplig grund. Det saknas bevis för påståendet. Life blev anmäld till 

Europakommissionen 2012 då de bröt internationella lagar om vad man får påstå om ett 

livsmedel och dess effekter (European comission 2012). Trots rekommendationer från 

Livsmedelsverket och trots stämningen av Life får kosttillskott en allt mer växande 

marknad. Kostillskottsförsäljningen växer varje år och idag säljs det både i butiker och 

på nätet. Försäljningen av kosttillskott för perioden 2008 till 2013 har ökat kraftigt. 

Försäljningen av vitaminer, mineraler och kostillskott som Vitae Pro och Omega 3 har 

ökat med 24 procent. När det kommer till försäljningen av sportnutritionen som 

förbättrar prestationen i form av muskeltillväxt, uthållighet eller påskyndar 

återhämtningen efter träning kan vi se en ökning med 55 procent under samma period. 

Då är det inräknat med kategorier som tabletter,  pulver, bars, ready-to drink och gel. 

Produkter som påverkar vikten för att tappa kilo så som måltidsersättande, 

viktminskningstillskott, blockera kolhydrat och/eller fettupptagning och-, öka 

fettförbränningen, kan man se har ökat med 40 procent. (Konsumentföreningen 

Stockholm 2015, s.10) 

Proteinrika kostillskott så som hälso-och sportbar har ökat med 400 procent från 2010 

till 2014. Andra intag av kosttillskott så som energi-, vitamin-, recovery/återhämtnings- 



  
 

 

 

5 

och sportdrycker har ökat med 80 procent från 2010 till 2014. (Konsumentföreningen 

Stockholm 2015, s.9).  

Om vi tittar på försäljningen under 2015 så kan vi se att kosttillskottsförsäljningen har 

ökat med 2,1% och vitaminer har ökat med 2,9%. Försäljningen av kosttillskott har ökat 

med 18% sedan 2010 och vitaminförsäljningen har ökat med 12,2% (Svensk egenvård 

2015, s.3-5). Studier visar även att konsumtionen av kosttillskott ökar med åldern, att ju 

äldre individen blir desto mer kosttillskott tar hen. Studin visar också att användandet av 

kosttillskott är vanligare bland kvinnor än män (Dickinson, MacKay 2014, s.2). 

 

Det inte är fel med kosttillskott eller att ungdomar använder sig av kosttillskott i sig, 

problemet är att det används på ett felaktigt sätt. Det finns brist på kunskap om 

kosttillskott hos många av dem som använder det. Johan Öhman, PhD, är professor i 

pedagogik vid Örebro och han anser att man bör rådfråga en dietist för att se om man 

egentligen behöver kosttillskott utifrån hur aktiv man är. Han menar även att 

kosttillskott ska verka som ett komplement till den vanliga kosten och inte ersätta den. 

En dietist kan också ge råd om dosering och vilken/vilka kosttillskott som är lämpliga 

att använda utifrån den träningsform och eller aktivitet som man ägnar sig åt. Att enbart 

ta kosttillskott kan innebära att kroppen inte klarar av att ta upp näringen. Med andra 

ord kan det vara meningslöst att ta kosttillskott om man inte gör det på rätt sätt. (Öhman 

2016, PP).  

 

2.1.1 Motivering av ämnesval 

Anledningen till att jag skriver om kosttillskott är för att jag själv ska bli lärare i idrott 

och hälsa och vill veta mer om vad mina elever tar i form av kosttillskott. Detta arbete 

kan också ge en bra bild för andra så som blivande ämneslärare, föräldrar samt elever 

som vill veta lite mer om ungdomars förhållningssätt till kosttillskott.  
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3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka användandet av kosttillskott bland gymnasieelever 

som går idrottsprogrammet sista året. Tanken med detta arbete är att se varför 

gymnasielever började använda kosttillskott, om det är så att de började använda 

kosttillskott på grund av en yttre påverkan av omgivningen och isåfall vilka kosttillskott 

de använder. 

 

3.1 Frågeställning 

 Vilka kosttillskott använder gymnasieelever som går idrottsprogrammet?  

 Vad fick gymnasieelever som går idrottsprogrammet att börja använda de här 

kosttillskotten? 
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4 Bakgrund och tidigare forskning 

Eftersom studien syftar till att undersöka användandet av kostillskott bland 

gymnasieelever belyser detta avsnitt olika aspekter av kostillskotts användandet men 

även vad som räknas som kostillskott och syftet med kosttillskott. 

 

4.1 Bakgrund 

Vi kan tydligt se hur kosttillskott säljs i allt större utsträckning på bara några få år här i 

Sverige. Marknaden för kostillskott har sedan 2010 ökat markant. Omsättningen har en 

tydlig ökning varje år enligt Svensk Egenvård och Euromonitor International 

försäljningsstatistik. Deras undersökning omfattar all försäljning av kostillskott, 

vitaminer och sportnutritionen under 2015 (Dickinson, MacKay 2014, s.2). 

 

Eftersom kosttillskottsförsäljningen ökar i Sverige genom åren medför detta allt större 

krav på oss som använder kosttillskott om vad det egentligen innehåller och hur det ska 

användas. En ökad försäljning innebär ett ökat antal användare av kosttillskott. Detta 

innebär att skolan har ett krav på sig att kunna förmedla information om kosttillskott 

eftersom ungdomarna speglar samhället. Det är enkelt för eleverna att hoppa över 

lunchen i matsalen och ta en shake istället. Under ämnet idrott och hälsa tar vi upp och 

jobbar med kost där eleverna får en chans att lära sig om kost i kontrast mot 

kosttillskott, för att ge dem förkunskaper om hur och om de ska använda sig av 

kosttillskott.  

 

4.1.1 Syftet med kosttillskott  

Syftet med kosttillskott varierar men de vanligaste anledningarna är att det ska verka 

som ett komplement till den vanliga kosten, tillexempel intag av D-vitamin, järn och 

folsyra. Detta för att förse kroppen med vitaminer och mineraler eller andra 

näringsämne den behöver. Det ska tas i små uppmätta doser och kommer i olika former 

och med olika syften. Livsmedelsverket (2016) kategoriserar dem som sportdrycker, 

bantningsprodukter samt livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kosttillskott kan 

även verka som Detox vilket ska rena kroppen inifrån där syftet är att rensa kroppen på 

gifter. Dessa kosttillskott består av örter och mineraler. De prestationshöjande 

kosttillskotten är avsedda att verka som uppiggande samt att öka molekylvolymen 

och/eller uthålligheten hos idrottare. Sådana kosttillskott innehåller ofta koffein. 
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Sportprodukter är specificerade för idrottare med tanken att bibehålla muskelmassa, 

fungera som prestationshöjande eller på annat sätt bidra till specifik träning. 

Sportprodukter kan komma i tablettform, pulverform, flytande form eller som bar. 

Bantningsprodukter däremot är avsedda att ersätta kost för att minska ditt dagliga 

energiintag för att du därmed ska tappa vikt. Bantningsprodukter kan komma i tablett, 

kapsel eller i flytande form. Bantningsprodukter får inte heller hänvisa till hur snabbt 

eller hur mycket man kan gå ner i vikt enligt EG-förordning 1924/2006 om närings- och 

hälsopåståenden artikel 12b. (Livsmedelsverket 2016) 

 

Riksidrottsförbundet (2016) vill däremot dela in kosttillskott i tre huvudgrupper.  

Energitillskott som innehåller kolhydrater och protein, ergogena tillskott, så kallade 

prestationshöjande preparat samt vitaminer och mineraler. Riksidrottsförbundet 

beskriver inte heller syftet med kosttillskott eller skiljer användandet i mängd 

(Riksidrottsförbundet 2016). Alltså delar inte Riksidrottsförbundet in kosttillskott i olika 

kategorier så som  Livsmedelverket gör, vilket gör att deras definitioner på kosttillskott 

skiljer sig och kan uppfattas olika.  

 

Kosttillskott och dopning kan ibland förknippas. Detta är inte så konstigt när det har 

visat sig att inköpet av kosttillskott kan ibland vara en inköpsport till illegala preparat 

som klassas som dopning. (Riksidrottsföbundet 2016 s.12;Geyer m.fl. 2009)  

 

Värt att poängtera här är att en tysk studie som genomfördes 2001 kom fram till att 

ungefär 15 procent av kosttillskotten som de testade innehöll förbjudna medel så som 

androgena anabola steroider, vilket inte heller var deklarerat på etiketten (Geyer m.fl. 

2004). 

 

The World Anti-Doping Agency har fastställt vad som är klassat som dopingpreparat 

(WADA). Dopa sig eller att vara dopad innebär att man använt sig av medel som är 

prestationshöjande, alltså sådant som förbättrat den fysiska prestationsförmågan. Detta 

klassas som fusk inom idrottens värld och innebär att man bryter mot dopingreglerna, 

vilket kan leda till avstängning under en viss tid. Det är även olagligt att ta 

dopingklassade preparat. Dopingbrott regleras i ”Lagen om förbud mot vissa 

dopingmedel”. Idrottens dopingregler och lagens regler skiljer sig åt i vissa fall. Enligt 

lagen är det enbart anabola androgena steroider (AAS), testosteron och tillväxthormoner 
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som är olagliga. Inom idrottens värld är det även förbjudet med vissa astmamediciner 

och andra vanliga läkemedel då användandet av sådana kan vara prestationshöjande i 

någon form (Statens Folkhälsoinstitut 2011, s.2). Detta leder till avstängning från 

tävling. Det görs dopingkontroller på både elitidrottare och på alla andra som utövar 

någon form av idrott. Detta görs utan förvarning på medlemmar i förening som är 

ansluten tlll Riksidrottförbundet (Riksidrottsförbundet 2016).  

 

Enligt Riksidrottsförbundet (2008) är det många svenska elitidrottare som inte använder 

sig av kosttillskott utan äter en allsidig kost. Detta eftersom de inte vill riskera att få i 

sig dopingklassade preparat då risken att få i sig dopingklassade preparat ökar med 

kosttillskott som utlovar ökad vikt, prestation eller styrka. (RF 2008)  

 

4.1.2 Vad räknas som kosttillskott?  

Livsmedelsverket benämner kosttillskott som livsmedel och därför omfattas det av 

generella regler som gäller för livsmedel. Detta innebär att det måste framgå märkning 

och presentation, närings- och hälsopåståenden samt tillsatser och import på kosttillskott 

(Se 1 § LIVSFS 2003:9).  

 

Produkter som benämns som ”kosttillskott” ska märkas som kosttillskott och gör de det 

ska de uppfylla kraven i föreskrifterna (Se 1a § LIVSFS 2003:9). 

 

Kosttillskottet får enbart levereras färdigpackad (Se 3 § LIVSFS 2003:9), kosttillskott 

ska verka som ett komplement till vanlig kost (Se 2 § LIVSFS 2003:9) och kosttillskott 

ska  bestå av en koncentrerad källa till näringsämnen eller med fysiologisk verkan (2 § 

LIVSFS 2003:9). Det ska fördelas i form av kapsel, pastiller, tabletter, portionspåsar 

med pulver, vätskor etcetera och ska tas i uppmätta doser (2 § LIVSFS 2003:9). När det 

kommer till kosttillskott i flytande form så kan det vara i form av olja, tinkturer (en 

blandning) eller ampuller med vätska. Förutom pulver så finns det även brustabletter 

som löses upp i vätska innan det intas. Det dagliga näringsintaget ska inte utgöras av 

kosttillskott. I Sverige är det företagen som bestämmer vad som klassas som 

kosttillskott. Det är upp till kontrollmyndigheten att kontrollera om dessa livsmedel 

uppfyller kraven för att benämnas som kosttillskott. (Livsmedelsverket 2003) 
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Det många kanske tänker på när de hör ordet kosttillskott är just protein-shakes, energi-

bars eller piller och kopplar det till träningsändamål. Men det finns en bredare bild än 

så. Kosttillskott kan bestå av vitaminer, mineraler, kemiska substanser, bakteriekulturer 

samt animailska (exempel fiskolja) (Livsmedelsverket). 

 

Livsmedelsverket har delat in Kosttillskott i tre kategorier ”Näringsämnen”, ”Ämnen 

med näringsmässig verkan” och ”Ämnen med fysiologisk verkan” (Se 2 § LIVSFS 

2003:9). Skillnaden mellan ”Ämnen med fysiologisk verkan” och ”Ämnen med 

näringsmässig verkan” är att den förstnämnda är sådana substanser som påverkar 

kroppens processer för viktminskning eller är prestationshöjande. ”Ämnen med 

näringsmässig verkan” har syfte att täcka kroppens behov med andra ämnen än 

näringsämnen, som till exempel aminosyror, omega-3-fetter och liknande.  

 

Med ” Näringsämne” menas vitaminer och mineraler främst. Listan för vilka vitaminer 

och mineraler som får ingå i kosttillskott finns i förordning (EG) nr 1170/2009. 

(Livsmedelsverket 2003) 

 

4.1.3 Skolans Rörelseuppdrag 

Skolans uppdrag är att utveckla elevers allsidiga rörelsekompetens, fysiska förmåga och 

att ge eleverna en förståelse för rörelsers betydelse ur ett hälso-och livsstilsperspektiv. 

Detta framgår i ämnet Idrott och hälsa men även i läroplanens formulering. (Larsson & 

Meckbach 2012, s.36) 

 

I undervisningen i Idrott och hälsa ingår hälsofrågor och hälsa ska operationaliseras i 

undervisningen. Under undervisningen i idrott och hälsa förväntas eleverna delta och 

röra på sig till en viss grad. Eftersom lektionerna består av rörelse så tränar eleverna den 

fysiska förmågan. När eleverna känner efter, omedvetet eller medvetet, att de lyckas 

med övningar eller känner på motgångar, eller när de möter sina känslor, så som till 

exempel glädje, frustration, rädsla samt tålamod så tränar eleverna på den psykiska 

förmågan. Den sociala förmågan däremot tränar de ständigt i sociala situationer med 

andra till exempel när de jobbar ihop för att uppnå mål. Allt detta kan vara hälsosamt. 

När eleverna lär sig nya saker och klarar av att erövra nya hinder kan det i sig ses som 

hälsosamt. De psykiska, fysiska och social aspekterna av undervisningen är väldigt nära 

kopplade till hälsa, och där hälsa kan ses som en resurs för lärande och en 
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hälsofrämjande utveckling.  Allt detta ses som ett salutogent perspektiv på 

undervisningen där inebörden är att skapa och ge förutsättningar för att skapa och 

utveckla hälsa (Larsson & Meckbach 2012, s.176). 

 

Undervisningen i Idrott och hälsa ska främja ett livslångt lärande för hälsa, där eleverna 

ska få lära sig om och hur de kan jobba med och främja sin egen fysiska, psykiska och 

sociala hälsa för att må bra. I Lgr 11 är Hälsa och livsstil ett eget kunskapsområde. Som 

lärare får man en viss vägledning om hur man ska jobba med hälsobegreppet med 

kursplanen och kunskapskraven. Problemet blir då hur man förhåller sig till läroplanens 

direktiv. Läraren måste klargöra vad hen vill att målet ska vara med undervisningen.  Är 

målet enbart lärande för eleverna i ämnet, eller går det att skilja mellan hälsa och idrott i 

ämnet. God undervisning i ämnet bör leda till god hälsa hos eleverna där idrott är 

medlet och hälsan är målet. Eller kan man se hälsa som ett kunskapsobjekt i ämnet? 

Vad ska man då välja att arbeta med och hur går man till väga för att nå målet, hälsan? 

Vilken hälsa ska man lägga vikt vid, den sociala, fysiska eller psykiska? (Larsson & 

Meckbach 2012, s.178) 

 

Att livsstil och hälsa skulle ha ett samband är länge känt. Vi vet tack vare vetenskaplig 

forskning idag att det finns ett samband mellan det vi äter och dricker och de stora 

folksjukdomarna. Detta innebär inte att vi vet allt om hur olika ämnen påverkar våra 

kroppar och hur stort intaget ska vara av de olika ämnena vi behöver. Ofta talas det om 

kost och hälsa men egentligen är det ohälsa vi mäter, då det är kostens samband med 

uppkomsten och utvecklingen av olika sjukdomar vi studerar. De orsaksamband man 

finner i forskningen går sällan att fastställas. Trots att man finner ett samband betyder 

det inte att det är skrivet i sten. Det måste föreligga en biologisk förklaring till hur det 

hela kan gå till. Detta gör det svårt för forskare att veta om det är orsak eller verkan när 

de analyserar fram ett samband mellan näringsämne och/eller ett livsmedel och 

insjuknande och/eller dödlighet. Istället för att forskare ska tala om att ett livsmedel 

orsakar sjukdom så säger dem istället att det finns risker. Här blir det lättare för förskare 

då de inte vet om det påverkar alla och om det ens är orsaken till sjukdom, då det inte är 

säkert att ett ämne ökar chansen för individen att insjukna eller inte. (Nygren 2015, 

s.20) 
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4.2 Tidigare forskning 

Hertting och Öhman (2011) gjorde en del av en rapport som heter Samverkan 

Antidopning Nätverk Norrbotten (S.A.N.N) tillsammans med andra från idrottsrörelsen 

för att utveckla antidopningsarbete i Norrbotten.  Hertting och Öhmans rapport syftade 

till att bland annat kartlägga hur användandet och attityder till dopning och kosttillskott 

ser ut bland gymnasielever i Norrbotten. (Hertting, Öhman 2011, s.8) 

 

Totalt fick Hertting och Öhman ni 3550 enkäter från både gym och gymnasieskolor 

(Hertting & Öhman 2011, s.10). Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen var 20 

år eller yngre (60%) vilket speglar gymnasieeleverna i undersökningen (Hertting & 

Öhman 2011, s.13). Hertting och Öhman kom fram till att bland de tillfrågade 20 

åringar och yngre är det hela 49 procent (1843 personer) som använder kostillskott och 

47 procent som inte gör det. Vi kan även se att det stiger med åldern. De tillfrågade 

mellan 21-25 år och 26-34 år som svarade ja till användandet av kosttillskott var hela 65 

procent (totalt 586 personer). Rapporten visar även hur sambandet mellan kosttillskotts 

användning och idrottsutövning ser ut. Här ser vi att av de tillfrågade som motionerar är 

det 48 procent som tar kosttillskott (totalt 1263 personer). Av de som tävlar är det 55 

procent (523 personer) som tar kosttillskott och av dem som anser sig nästan ligga på 

elitnivå är det 64 procent (204 personer). Av de som ligger på elitnivå är det 65 procent 

(179) som tar kosttillskott. Totalt är det 53 procent av dem som utövar någon from av 

idrott som tar kosttillskott där de som ligger på nästan elitnivå och de som ligger på 

elitnivå är de som använder kosttillskott i högst utsträckning. (Hertting & Öhman 2011, 

s.25) Vi kan se att när det kommer till kön så är kosttillskottsanvändande vanligare 

bland män med 56 procent av männen och 45 procent av kvinnorna som tar kosttillskott 

(Hertting & Öhman 2011, s.26). 

 

Hertting och Öhmans (2011) studie visar att av de som tar kosttillskott, oberoende av 

ålderskategori, tar kostillskott i större utsträckning varje vecka än en gång i månaden 

eller mer sällan. Bland tjugo år och yngre är det 41 procent som använder kostillskott 

varje vecka, varje månad 23 procent och sällan 36 procent. De som är 21-25 år och 26-

34 år är de som använder kosttillskott mest frekvent. I denna ålderskategori är det runt 

53 procent (54 respektive 52 procent) som använder kosttillskott varje vecka. Varje 

månad 21 procent och sällan ligger runt 26 procent. Bland dem som är 35 och äldre ser 
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vi att det är 44 procent som tar kosttillskott varje vecka, varje månad 22 procent och 

sällan 33 procent.(Hertting & Öhman 2011, s.27 ) 

 

När det kommer till de som idrottar så kan vi se att bland motionärer är det 48 procent 

som tar kosttillskott varje vecka. Bland de som tävlar är det 35 procent som tar 

kosttillskot varje vecka och bland de som nästan ligger på elitnivå är det 51 procent. De 

som ligger på elitnivå ligger strax under på 46 procent.(Hertting & Öhman 2011, s.27 ) 

Bland de som tränar på gym kan vi se en ökning i antal gymdagar i veckan och procent 

kosttillskottsanvändandet i veckan. Dem som gymmar mest (4 ggr/v el mer) är även 

dem som tar kosttillskott i störst utsträckning, hela 67 procent tar kosttillskott varje 

vecka. Av de som gymmar 1-3 gånger i veckan är det 41 procent som tar kosttillskott 

varje vecka. (Hertting & Öhman 2011, s.27 ) 

 

 

En studie som genomfördes i USA med 2287 personer visar att det finns ett samband 

mellan energidrycks- och sportdryckskonsumtion och hälsorisker. Studien genomfördes 

på 20- 34 åringar. Av dessa var det 31 procent som konsumerade sportdryck och nästan 

19 procent som konsumerade energidryck minst en gång i veckan. Enbart 12,6 procent 

av ungdomarna konsumerade både energidryck och sportdryck varje vecka. Det som 

räknades till sportdryck i denna studie var bland annat muskelhöjande medel så som 

Kreatin. I studien påpekas att både sportdrycker och energidrycker innehåller höga 

mängder socker och att detta kan resultera i negativa hälsoeffekter så som diabetes, 

fetma, hjärt-och kärl sjukdomar och andra hälsoproblem, om man överdoserar sådana 

drycker. Koffeinintaget och andra uppiggande ämnen i energidrycker är också en 

hälsorisk vilket enbart ökar om energidrycker blandas med alkohol. Studien visar även 

att den största ökningen för konsumtion av sport och energidrycker är unga (20-34 

åringar). (Larson m.fl 2015, s.2795) Larssons resultat visar att nästan en av tre vuxna 

konsumerar en sportdryck åtminstone en gång i veckan och en av fem konsumerade 

energidryck minst en gång i veckan. Detta resulterade i överkonsumtion av socker vilket 

resulterade till ökad vikt, svårt att sova och humörsvägningar.  (Larson m.fl 2015, 

s.2800) 

 

Det finns fler forskare som gjort liknande studier (som jag nämner undertill) där dem 

tittat på hälsorisker med energidrycker och sportdryckskonsumtion. Många studier 
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kommer fram till samma hälsorisker av att överkonsumera energi och sportdrycker samt 

påpekat att det är en global ökning. 

En studie visar att den globala konsumtionen av energidrycker har ökat under de senaste 

åren. Hälsoeffekterna av dessa produkter har väckt en oro bland forskare och 

allmänheten. Studier har genomförts i Europa och visar på att konsumtionen av 

energidrycker leder till hälsorisker. Energidrycksintaget har ökat mest bland unga 

vuxna. (Breda m.fl. 2014, s.3) 

 I USA kan vi se en ökning av energidryckskonsumtion bland idrottsutövare under det 

senaste decenniet, den största ökningen är bland unga vuxna i åldern 20-34 år. Studien 

visar att 31 procent av unga vuxna konsumerar sportdryck och 18 procent konsumerar 

energidrycker minst varje vecka. Endast 12 procent av unga vuxna förbrukade både 

sport och energidrycker varje vecka. Energidryck konsumtionen var associerat med 

sämre frukostvanor och med ett högre intag av läsk, juice och andra drycker med höga 

mängder socker. Sambandet kunde även hittas till videospelsanvändning samt 

ohälsosam styrketräning, sömnproblem samt kreation användning och droganvändning 

båda bland män och kvinnor. (Larson, Laska, Story,  &  Neumark-Sztainer  2015, s. 

2801) 

En annan studie visar även att ett högre läsk och energidrycksintag var förenat med ett 

lägre mjölk, kalciumintag och andra viktiga ämnen kroppen behöver vilket den får av 

mjölk. (Vartanian, Schwartz, m.fl., 2007 s.669)  

En studie som genomfördes i Italien Palermo undersökte användningen av 

proteintillskott ensamt eller i kombination med andra kosttillskott, och kostvanor bland 

de som gymmar regelbundet. Studien använder sig av 800 vanliga gymdeltagare 

tillfrågades om sin användning av kosttillskott. 30 procent av de tillfrågade använder 

kosttillskott som de tror hjälper dem att få större muskler och bli starkare snabbare. En 

stor majoritet använder sig av vassleproteinshakes (50 procent) förmodligen eftersom de 

tror att det är den mest effektiva. Det är inte bevisat men tycks vara någonting media 

sprider. Ett stort antal av dem intervjuade konsumerar proteintillskott blandat med andra 

produkter, huvudsakligen kreatin och aminosyror. Vassleproteinshakes används i 

kombination med kreatin i 50 procent av fallen. 48,3 procent av fallen används 

aminosyror i kombination med Vassleproteinshakes. I 43 procent visade sig 

gymdeltagarna lita på sina instruktörers råd om att använda sig av kosttillskott. Enbart 
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13 procent tog hjälp av läkares råd men ingen har rådfrågat en dietist. Denna studie tar 

upp och betonar hur det ser ut i USA där konsumtionen av proteinshakes/barer och 

kreatin konsumeras av unga människor i störst grad. Här betonas också att många 

författare har förslagit att idrottare behöver extra protein i kosten genom livsmedel eller 

som kosttillskott men att vanliga gymmare inte behöver dessa extra tillskott. De flesta 

som deltog i undersökningen var inte medvetna om hälsoriskerna och de sekundära 

effekterna av kosttillskotts användande. Detta eftersom de passivt följer sin instruktörs 

förslag eller fick information från Internet eller från en vän. Endast ett fåtal hade 

inhämtat råd från en läkare och ingen hade rådfrågat en dietist. Inte heller var de 

medvetna om rekommendationerna för proteinintag som föreskrivs om dem olika 

produkterna, vilket enkelt kan leda till en överkonsumtion av ohälsosamma ämnen. Här 

är det viktigt för gym, fitness center och instruktörer att vara kompetenta och 

informerade om kosttillskott för att ge folk som gymmar korrekta råd. Med en bättre 

kompetens hos dem som jobbar på gym och fitness center så kan de som tränar där nå 

sina mål samtidigt som de minskar chansen för primär och sekundära hälsorisker. 

(Bianco, Mammina m.fl 2011, s.6) 

Fiis et al (2014) granskade förekomsten av energidrycks konsumtion och hälsobeteende 

bland unga vuxna i Danmark. De analyserade folkhälsoenkäter och kom fram till att 

ungefär 16 procent av unga vuxna dricker energidrycker varje vecka.  Studien visar ett 

samband mellan lågutbildade unga med anställning och veckovis konsumtion av 

energidrycker. Andra faktorer de ser samband med dem som veckovis dricker 

energidrycker är dåliga hälsovanor så som daglig rökning, hög konsumtion av alkohol 

samt övervikt. Jämfört med andra europeiska länder är Danmarks energidrycks 

konsumtion relativt låg. (Friis, Lyng, m.fl. 2014, s. 843).  

En underökning som genomfördes i USA på tonåringar hade för avsikt att studera 

förekomsten och sambandet på produkter dem använder för att förbättra utseende, 

muskelmassa och styrka.  Undersökningen genomfördes på över 10 000 pojkar och 

flickor. Studien undersökte veckovis bruk av följande produkter: proteinpulver, kreatin, 

aminosyror, dehydrering epiandrosterone, tillväxthormon eller anabola steroider för att 

se hur det påverkade deras kroppar. Det som framgick var att ungefär 5 procent av 

pojkarna och nästan 2 procent  av flickorna använder proteinpulver, kreatin, aminosyror, 

dehydrering epiandrosterone , tillväxthormon eller anabola steroider minst varje vecka 

för att förbättra utseendet eller styrka. Totalt var det 8% av flickorna och 12% av 
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pojkarna som  använde produkter för att förbättra utseendet, muskelmassa eller styrka. 

Det framgick även att pojkar och flickor som ville ha mer definierade muskler var mer 

benägna än sina jämnåriga att använda dessa produkter. Både de pojkar som läser 

modetidningar för män eller hälso- och fittness tidningar samt tjejer som försöker se ut 

som kvinnor i media var betydligt mer benägna än sina jämnåriga att använda produkter 

för att förbättra utseende eller styrka. Eftersom dessa pojkar och flickor är mer benägna 

att använda sig av olika kosttillskott för att förbättra sin fysik riskerar de att få i sig 

hälsoskadliga ämnen. Detta då de använder medel för att uppnå önskevärd fysik som i 

sig skadar kroppen.  Eftersom dessa kosttillskott används i så stor grad så finns det en 

oro för folkhälsan framöver anser Field m.fl (2005, s.219). 

Det många av dessa studier kommit fram till är att ett överskott av sockerintag kan leda 

till hälsorisker så som ökad kroppsvikt. Det finns vetenskapliga belägg som förbinder 

konsumtionen av sockerhaltiga drycker så som sportdrycker och energidrycker bland 

unga vuxna, till ökad risk för fetma, typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom. (Larson, 

Laska, Story,  &  Neumark-Sztainer  2015, s. 2801; Vartanian, Schwartz, m.fl., 2007 

s.669; Friis, Lyng, m.fl. 2014, s. 843; Field, Austin m.fl. 2005, s.219; Breda, Whiting 

m.fl. 2014, s.3; Vartanian, Schwartz, m.fl., 2007 s.669) 

 

Breda m.fl (2014) anser att de hälsorisker som är förknippade med energidrycks 

konsumtion är främst relaterade till deras koffein innehåll. Faran med en överdosering 

av koffein kan leda till hjärtklappning, högt blodtryck, centrala nervsystemets 

stimulering, illamående, kräkningar, märkt Hypokalcemi, kramper och i sällsynta fall, 

döden. Även här anser forskarna att det finns en ökad risk för arteriell hypertension och 

Type2 diabetes hos vuxna. Överkonsumtion av koffein minskar insulinkänslighet. Hög 

koffeinkonsumtion utgör också en högre risk för gravida kvinnor att få missfall. 

Forskningen visar även att hälsoriskerna ökar markant om man blandar energidrycker 

med alkohol. Risker för hög förbrukning av energidrycker bland ungdomar har i stort 

sett gått oadresserad och är på god väg att blivit ett stort folkhälsoproblem i framtiden. 

(Breda m.fl. 2014, s.3)  

 

Andra studier visar också samband mellan energidryckskonsumtion och hälsorisker där 

koffeinet är hälsofarligt. Studien visar att 30 till 50 procent av ungdomar och vuxna 

konsumerar energidrycker. Vanliga energidrycker innehåller höga mängder koffein, 
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taurin samt guarana vilka kan vara farliga för hjärt-och kärlsjukdomar då det kan skapa 

hjärtklappning. Vi kan även se att det finns höga mängder socker i energidrycker vilka i 

sig skapar sina egna hälsoproblem. Eftersom energidrycker innehåller höga mängder 

koffein så kan vi se att det i sig har lett till fall med allvarliga biverkningar, speciellt hos 

barn. Ungdomar och vuxna visar symptom som kramper diabetes, hjärtfel samt humör 

och beteendesvängningar av att konsumera energidrycker. Av de 5448 rapporterna av 

överdosering av koffein i USA under 2007 inträffade 46 procent hos dem som var 19 år 

eller yngre. Studien sammanställer att energidrycker inte har några terapeutiska fördelar 

samt att många ingredienser i energidrycker inte är reglerade eller studerade. Dem 

kända och okända ingredienserna i energidrycker väcker oro för fler allvarliga 

biverkningar. (Seifert m.fl. 2011, s522)  

 

 

Kosttillskott som är framtagna för att få folk att gå ner i vikt har visat sig vara väldigt 

skadliga och kan leda till allvarliga biverkningar. I vissa fall är dem långsiktiga 

effekterna oklara.  Sådana kosttillskott kan innehålla ämnen som forskare är osäkra om 

dem kan leda till hälsoskador. I detta fall bör läkaren avråda patienter från att ta sådana 

kosttillskott och rekommendera en hälsosammare kost och motion. (Saper m.fl. 2004, 

s.1735) 
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5 Teori  

Teorin hjälper oss förklara och förstå verkligheten. Med hjälp av teorin görs ett 

antagande som beskriver en del av verkligheten som studeras. Med teorin kan man 

förklara och förstå varför t.ex. ungdomar använder kosttillskott. (Patel & Davidsson 

2011, s.22) 

 

5.1.1 Habitus 

Det finns många olika anledningar till att vi är som vi är, varför vi har vissa värderingar 

och intressen. Ett sätt att besvara detta på är Habitus. Habitus är en sociologiskt begrepp 

utvecklad av den franske sociologen Pierre Bourdieu. Bourdieu menar att människor 

formas av främst två faktorer som blir individens habitus. Den ena är de upplevelser 

man har i tidig ålder och sättet individen uppfostras på samt individens individuella 

faktorer. Till detta tillkommer samhälleliga strukturer och den materiella tillvaron 

individen lever i. Dessa två tankesätt formar individen till den hen är, alltså hur hen ser 

på saker och vilka värderingar hen har. (Redelius 1997, s.52; Bourdieu 2010, s.167) 

 

Habitus ska förstås som ett system av sinnens inpräglade vanor och dispositioner. Det är 

sådant som gör att vi handlar på ett visst sätt, tänker på ett visst sätt och hur vi uppfattar 

och värderar omgivningen. Habitus är påverkat av vad vi upplevt i livet, våra 

erfarenheter, det vi gjort och det vi utsatts för, allt detta har format oss till det vi är idag. 

Alltså påverkas vårt habitus efter var vi föds och hur vi uppfostras, vi formas av 

samhället samt av kultur och normer. Detta gör att våra tidigare erfarenheter är styrande 

för föreställningar, förmågor och handlingar. Hur vi beter oss, hur vi tänker, vilka 

värderingar vi har och intressen samt hur vi orienterar oss i den sociala världen är ett 

resultat av personens erfarenheter i livet. Detta innebär att den sociala världen 

återskapas i det sociala mötet om den stämmer överens med vår egen bild. Om den inte 

gör det så sker en rekonstruktion och en förändring i vårt habitus. (Redelius 1997, s.52; 

Engström 2013, s.44; Larsson 2002, s.77; Bourdieu 2010, s.168) 

 

Habitus handlar om mycket mer än det som är direkt inlärt av socialisation där vi lär oss 

kunskap, färdigheter och värderingar. Habitus är på ett djupare plan ett system för 

människor att orientera sig i omvärlden. Det handlar om att göra omvärlden begriplig 

men även att kunna tänka och handla i ovana situationer. Habitus är en bakomliggande 

faktor till smakskillnader, vad man tycker om och inte tycker om. Individens preferenser 
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är självklara och kommer till utryck när det kommer till vad som är lämpligt, passande 

och smakfullt i dem olika val vi ställ inför dagligen. Det kan röra sig om TV-program. 

musik, mat, kläder, möbler, fritidsaktiviteter. Det rör sig även om hur vi går, sitter, 

pratar etc. Detta är någonting många beskriver som ”inristat i kropp och sinnen” 

(Engström 2013, s.44).  

 

Individens åsikter och tycken är utfallet av gjorda erfarenheter, en förkroppsligad känsla 

för praktiken där man inte behöver tänka efter för att veta vad man gillar och inte gillar 

eller var man ställer sig i en viss diskussion eller fråga. De åsikter och värderingar vi har 

är en djupt sittande känsla och inget man kan ändra på enkelt. Det har formats i flera år, 

ända sen barndomen. Detta utgör att det helt enkelt känns naturligt att tycka och agera 

på det sättet man gör vilket kan gör det obegripligt att förstå andras handlande, vilket i 

sin tur speglar deras habitus. Habitus formas i den sociala kontakten, mest under 

barndomen eftersom det är den tiden vi är som mest formbara och mottagliga för 

intryck.(Engström 2013, s.44; Larsson 2002, s.78) 

 

5.1.2 Fält 

Pierre Bourdieu har även utvecklat begreppet ”sociala rummet” eller som han kallar  

fält. Enligt Bourdieu är fält en del av det sociala rummet och handlar om att individen 

kan läsa av olika sociala rum. Med begreppet rum menar Bourdieu en rationell 

förståelse av den sociala världen. (Bourdieu 1999, s.44) 

Fält handlar om att läsa av det rummets olika specifika regler, normer och värderingar. 

Enligt fält finns det olika sociala positioner i ett rum och det går att urskilja rummets 

olika position. De olika positionerna skapas genom interaktion och efter vilka normer 

som råder, habitus, samt sociala, ekonomiska och kulturella kapital. Att tänka och se 

sociala kontexter efter fält innebär att det råder en viss hierarki, det innebär att fält är en 

grupp människor som samlas genom ett gemensamt intresse. (Bourdieu 1992, s.41; 

Bourdieu 1997, s.128; Bourdieu 1999, s.45)  

 

Det är individernas olika egenskaper som utgör vilken position hen har i ett rum. Varje 

fält man undersöker har sina egna egenskaper som är typiska för ett visst fält samtidigt 

som man utökar kunskaperna om de egenskaperna som styr just det fältet. Inom varje 

fält sker det strider. Detta på grund av att den miljö som finns i en grupp påverkas av att 

andra försöker ansluta sig, då det kommer nykomlingar som försöker ta sig in och 
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rubbar balansen då det kan finnas hinder för hen att komma in. Hierarkin kan rubbas 

och hen som bestämmer vill såklart fortsätta styra över gruppen. Det kan även bli så att 

ledarrollen blir ifrågasatt vilket kan rubba balansen. De som träder in i ett fält är även de 

som formar det och avgör vilka egenskaper och insatser som gäller för just det fältet. 

Det krävs insatser och människor som är beredda att ”spela spelet” och har en habitus 

som både innefattar kunskap om och ett erkännande spelets lagar, insatser och normer, 

etc(Bourdieu 1992, s.42).(Bourdieu 1992, s.42; Bourdieu 1997, s.129; Bourdieu 1999, 

s.46 )  

 

När det kommer till fält så går det även här att använda för att förstå kosttillskottsvanor. 

Individen läser av olika rum hen vistas i och hur den sociala strukturen är där kan 

kopplas till kosttillskottsvanor. Detta då det kan vara ett ämne omdiskuterat i de olika 

rummen individen möter. Med rum menar jag de olika sociala rummen, miljöerna som 

hen befinner sig i så som umgängeskrets. Och av dessa så kan det förekomma 

diskussioner där kosttillskott antingen accepteras eller inte och i så fall varför. Man kan 

i ett socialt rum, som speglar ett umgänge, vara för kosttillskott, medan i ett annat inte 

vara det. Detta då det accepteras i ett rum men inte i ett annat. Det kan till exempel vara 

en självklarhet för lagkamrater eller gymkompisen att ta kosttillskott och att 

rekommenderar det. Men i ett annat rum kan föräldrar som kanske inte ser anledningen 

med det eller vet vad det egentligen är, uppfattar kosttillskott som någonting främjande 

och ohälsosamt och avråda bruket av kosttillskott. Därefter blir det att individen i frågan 

får göra sig själv en uppfattning efter hur hen själv värderar dem olika rummen och 

bruket av kosttillskott till sitt eget liv.  Här kan det både påverka om hen ska börja med 

kosttillskott eller inte och i så fall styra individen till vilken typ av kosttillskott i så fall.  
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6 Metod 

Denna studie är en kvantitativ enkätstudie som genomförts på gymnasieskolor. 

Undersökningen handlar om gymnasieeleverser användning av kosttillskott, vad de 

använder och varför. Jag har fokuserat på idrottsklasser och använt mig av dessa enbart 

för att avgränsa studien. Jag vill titta på vad som fick dem att börja använda 

kosttillskott, om det är så att de började använda kosttillskott på grund av en yttre 

påverkan eller av egenintresse för hälsa och kost. Genom detta kan jag få möjlighet att 

får en bild av hur det ser ut med kosttillskottsanvändande bland gymnasielever, vad de 

tar och varför de började med just dessa kosttillskott. Enkätstudier är bra om man vill nå 

ut till många. Fler deltagare ger kraft åt resultatet vilket gör att generalisering av 

resultatet blir bättre. Enkäten jag använder mig av är gjord för att besvara syftet och 

frågeställningen i detta arbete. Frågorna är baserade på att besvara frågeställningarna 

där det finns en rad frågor kopplade till var frågeställning. Till detta tillkommer det 

bakgrundsfrågor för att jag sedan ska kunna få bakrundsinfomation för att därefter 

arbeta den. (Stukát 2005, s.48). Patel & Davidson (2011) beskriver kvantitativ forskning 

som sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistik 

bearbetnings och analysmetoder (Patel & Davidsson 2011, s.14). 

Det finns många olika typer av enkäter med olika syften. Enkäten som jag använt mig 

av är en strukturerad enkät med fasta svarsalternativ. Det finns även ostrukturerade 

enkäter, skillnaden mellan dessa är att strukturerat frågeformulär har fasta 

svarsalternativ och en ostrukturerat har öppna. Eftersom jag redan på förhand vet vad 

jag vill ta reda på med enkäten använder jag mig av dikotoma frågor (bara två 

alternativ), likertskala (fler svarsalternativ från t.ex. ofta till sällan) samt flervalsfrågor 

där eleverna får ge sin åsikt angående kosttillskott. När det kommer till flervalsfrågor 

finns det svarsalternativ som jag anser lämpliga men har även lagt till öppna frågor där 

eleverna själva har en möjlighet att ge ett svar som inte står med. (Stukát 2005, s.52)  

 

Till min hjälp har jag använt mig av andra undersökningars enkäter för att forma min 

egen. Detta rör sig om främst två studier, den första av Larsson (2008) och den andra av 

Kjellberg och Axelsson (2012). 
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6.1 Tillvägagångssätt  

Enkäterna delades ut till gymnasieelever som gick idrottsprogrammet på gymnasiet 

under olika lektioner men inte under någon av deras idrottslektioner. Detta för att det 

inte skulle finnas någon som helst risk för idrottsläraren att påverka deras svar i enkäten 

och/eller deras betyg beroende på vad de svarade på frågorna eller om de deltog eller 

inte. Anledning till att jag valde idrottsklasser är för att de förmodligen har ett större 

intresse av kroppen och av att röra på sig än andra klassers elever. Jag använde  mig av 

de elever som går sista året på gymnasiet i förhoppning att de har mer kunskaper om 

kost och hälsa än de yngre eleverna. Jag kontaktade skolornas rektorer och sedan 

idrottsklassernas lärare som jag sedan skickade enkäterna till. Jag träffade personligen 

inte eleverna men enkäterna skrevs ut och delats ut till eleverna på olika skolor. Jag  

hämtade sedan de ifyllda enkäterna och sammanställde dem med hjälp av Excel.  

 

6.2 Urval och bortfall 

Enkäterna delades ut till olika gymnasieskolor i södra Sverige, genom ett riktat urval 

med fokus på idrottsklasser. (Patel & Davidsson 2011, s.56; Edling & Hedström 2003; 

Stukát 2005, s.72;Stukát 2005, s.64)  

 

Eftersom jag delade ut enkäten elektroniskt så har jag inte erhållit information om hur 

stora klasserna är och inte heller hur många tjejer respektive killar det var i varje klass. 

Detta resulterar till att jag inte kunnat veta hur stort bortfallet är och inte heller veta hur 

könsfördelningen ser ut på de besvarade enkäterna. 

 

 

6.2.1 Validitet och relabilitet 

 Kvaliteten på undersökningen beror till stor del på hur tillförlitliga svaren som kom in 

via enkäten var, men även att jag använder mig av materialet på ett korrekt sätt. 

Tillförlitligheten på svaren, hur sanna och pålitliga svaren är, är svårt att veta. 

Reliabilitet är hur noggrant mätningen har genomförts samt tillförlitligheten i en studie 

och hur korrekt jag räknat ut utfallet av enkäterna.  Validitet däremot är ett bredare 

begrepp men handlar i själva verket om att jag har mätt det jag avsett att mäta på ett 

korrekt sätt. Till dessa två begrepp kopplar jag an generaliserbarhet, alltså för vem 

gäller resultatet i studien, vad/vilka ska resultatet spegla. (Stukát 2005, s.133)  

 



  
 

 

 

23 

Föreliggande undersökning fokuserade på idrottselever som går idrottsprogrammet. Jag 

har jobbat mycket med enkäten för att få svar på det jag letat efter. Med hjälp av 

testpersoner har jag format enkäten så att den besvara det jag avser att mäta och har 

även anpassat språkat för att göra den mer tillgänglig.   

 

 

6.2.2 Etiska principer 

Jag har kontinuerligt arbetat med att följa de etiska principerna, jag har även informerat 

dessa till de som deltar i en undersökning. Det jag har gjort är att jag har informerat de 

som deltar om vad undersökningen är till för och vilka rättigheter de har när de delta. 

Detta då de etiska principer handlar om att skydda identiteten på dem som deltar så att 

det förblir okänt för dem som vill ta del av studien. (Stukát 2005, s.138) 

 

Jag har i detta arbete följt Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR 

2007) riktlinjer. Det finns framförallt fyra riktlinjer jag följt vilket jag informerat de 

som deltar i studien om, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Jag har även informerat de som deltar om 

studiens syfte och tillvägagångsätt samt hur resultatet kommer att användas, samt att det 

är jag som gör studien och åt Linneuniversitetet. Jag har informerat studenterna om att 

det är frivilligt att delta och att de när de vill kan avbryta sin medverkan samt att de som 

deltar bestämmer själv över om, hur länge samt på vilka villkor dem deltar. Deltagarna 

har även informerats om att deras medverkan är och förblir anonym. Alla uppgifter som 

kommer in behandlas konfidentiellt och att personliga data inte kommer att redovisas 

som namn, ålder etc. detta för att utomstående inte ska kunna identifiera vem som 

deltagit i studien och vad dem uppgett. Jag har även informerat om att den data jag får 

in får enbart används till just detta arbete och inte till någon annan studie och att de har 

rätt att ta del av undersökningen när den är klar om de vill. (HSFR 2007, s.7-14; Stukát 

2005, s.139) 

 

Informationen gavs till eleverna via ett följebrev som följde med enkäten (bilaga 2) som 

de fick ta del av för att få information och förklara varför jag gjorde detta samt vad det 

innebar att delta och att deras deltagande är anonym och frivillig. Enkätens utformning 

är ändrad och anpassad efter att ha genomgått en pilotstudie på några få individer innan 

den delades ut till gymnasieklasserna. Syftet med det var att göra enkäten komplett med 

tydligt innehåll som minska risken för misstolkning, detta i sig ökade studiens 
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reliabilitet och validitet. Frågorna är även utformade för just idrottsintresserade 

människor och kopplar till träning och kost.   
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7 Resultat och Analys 

Här redovisar jag resultatet av enkäterna och analyserar dem. Utfallet av resultatet 

analyserar jag mot min teori för att sedan i diskussionen jämföra tidigare forskning med 

det jag kommit fram till. 

 

7.1 Respondenter  

Sammanlagt besvarades 164 enkäter på en rad olika gymnasieskolor i södra Sverige. 

Samtliga elever som deltog i undersökningen var gymnasielever som gick 

idrottsprogrammet tredje året.  

Tabell 1. Hur många som styrketränar på gym och hur ofta. 

 

 

 

Som vi ser i tabell 1 är många av dem tillfrågade väldigt aktiva på gym. Hela 80 procent 

(131 personer) av de tillfrågade tränar på gym där majoriteten gör det minst fem gånger 

i veckan. Samtliga av de tillfrågade tränar på fritiden i någon idrottsförening. Hela 70 

procent (115 personer) spelar fotboll. Utöver det var det 30 procent (49 personer) av de 

tillfrågade som utövade minst två olika sporter. Hela 90 procent (147 personer) tränade 

en till fyra gånger i veckan.  

 

Tabell 2. Hur ofta de olika kosttillskotten konsumeras i antal. 

 

 

Styrcketränar på gym Procent Antal

Aldrig 21 29

Mer sällan än en gång i veckan 0 1

1-2 gånger i veckan 19 31

3-4 gånger i veckan 10 21

5 gånger eller mer 50 82

Totalt 100 164

Kosttillskott 1-2 gånger i veckan 3-4 gånger i veckan 5 gånger i veckan eller mer

Protein dryck/bars(t.ex. Proteinpulver 37 96 108

Återhämtningsdryck (t.exd. Gainer) 9 42 37

Prestationshöjande preparat (t.ex. PWO, Kreatin) 16 37 16

Fettförbrännande preparat (t.ex. kapslar, shakes) 13 20 0

Energidrycker (t.ex. Nocco, Redbull, Celcius) 73 89 12

Vitaminer/mineraler (t.ex. C-vitamin, omega-3) 18 44 6
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Tydligt ser vi i tabell 2 att vissa kosttillskott är mer konsumerade än andra. Både protein 

drycker/bars och energidrycker är väldigt populära bland ungdomar. Dessa innehåller 

höga mängder koffein och socker vilket vid överkonsumtion ökar risken för hjärt-och 

kärl sjukdomar, diabetes, ökad kroppsvikt/fetma och missfall.  

 

 

Figur 1.Visar om de tillfrågade vet eller inte om deras syskon samt föräldra använder 

kosttillskott.  

 

Figur 1 visar att de tillfrågade har bättre koll på om deras syskon använder kosttillskott 

än om deras föräldrar gör det. Nä det kommer till frågor kring föräldrars/vårdhavares 

kosttillskottvanor är det mycket frågetecken om. De flesta har svarat vet inte på samtliga 

(ca 65 procent 106 personer). Det som sticker ut är att vi kan se att nästan 20 procent 

(32 personer) har svarat att deras föräldrar /vårdhavare  tar vitaminer och mineraler tre 

till fyra gånger i veckan. Om vi bortser från hur många gånger i veckan 

föräldrar/vårdhavare tar kosttillskott så kan vi se att de efter vitaminer och mineraler 

brukar fettförbrännings preparat (tio personers föräldrar). Vi ser att 

undersökningsgruppen har bättre kännedom på vad deras syskon tar för kosttillskott än 

deras föräldrar. Av de tillfrågades syskon är det 82 procent som tar kosttillskott (134 

personer har svarat att deras syskon tar någon form av kosttillskott). Av dessa är det 

äldre syskon det rör sig om, i vissa fall även yngre.  
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Figur 2. Visar vilka kosttillskott som konsumeras mest av de tillfrågade eleverna.  

 

Figur 2 visar att energidrycker är det kosttillskott som konsumeras mest. Vi ser att det är 

hela 72 procent (118 personer) av de tillfrågade som konsumerar energidrycker. Protein 

och prestationshöjande preparat ligger båda runt 50 procent (protein 56 procent, 92 

personer och prestationshöjande 48 procent, 79 personer). Återhämtningsdrycker ligger 

på 25 procent (41 personer). Vitaminer och mineraler ligger på 32 procent (52 personer) 

och fettförbränning ligger på 12 procent (20 personer). 

 

Enkäterna visar på att både klasskamrater och lagkamrater använder kosttillskott, 

samtliga som deltagit i undersökningen har vänner/klasskamrater och lagkamrater/gym 

vänner som tar kosttillskott. Det rör sig om samtliga kosttillskott i undersökningen. 

 

Av de tillfrågade så kan vi se att runt 40 procent började med kosttillskott första året på 

gymnasiet och lika många började med det sista året på gymnasiet. Det framkom även 

att det som influerat dem att börja med kosttillskott mest är gym. Hela 95 procent (156 

personer) av dem tillfrågade som gymmar har nämnt gym som en anledning till att dem 

själva börjat med kosttillskott. Många har svarat fler anledningar, vänner är den andra 

mest inflytelserika orsaken till att gymnasieelever börjat med kosttillskott. Vänner som 

påverkat en till att ta kosttillskott är runt 80 (131) procent. De som har svarat 

lagkamrater som en orsak till att ha börjat med kosttillskott är ca 55 procent (90 

personer). Föräldrar och äldre syskon ligger på strax under 15 procent (25 personer). 
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Figur 3. Visar vad som fått de tillfrågade eleverna att börja använda kosttillskott. 

 

Figur 3 visar tydligt att den vanligaste anledningen till att de tillfrågade börjad 

konsumera kosttillskott är på grund av at de började på gå på gym/pass. 

 
Undersökningen visar inga tecken på att socioekonomisk bakgrund har påverkar 

gymnasieeleverna till att använda kosttillskott. Föräldrarnas utbildning och jobb har 

inga påverkningar som vi kan se här som gör att gymnasieleverna börjar med 

kosttillskott och inte heller påverkar vilka kosttillskott. Det jag inte undersökt är dock 

hur mycket pengar de spenderar på kosttillskott vilket hade kunnat vara intressant. Där 

tror jag att socioekonomisk bakgrund kan påverka lite. Hur gymnasieeleverna växt upp, 

om det så är växelvis eller om dem växt upp hos båda föräldrar visar denna underökning 

inga tecken på att det ska ha påverkat dem till att börja med kosttillskott eller inte.  

 

7.2 Analys  

Hertting och Öhmans studie visar ett samband mellan kosttillskottsanvändning och 

idrottsutövning. Av dem som idrottar är det 53 procent som tar kosttillskott där dem 

som ligger på nästan elitnivå och dem som ligger på elitnivå är de som använder 

kosttillskott i högst utsträckning (Hertting & Öhman 2011, s.25). Detta beror på att  
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Hertting och Öhman har använt en bredare kategori med idrottsutövning. Kategorierna 

är motionär, tävlingsnivå, nästan elitnivå och elitnivå. Det är inte en särskilt homogen 

grupp och det innefattar alla ålderskategorier i deras studie(Hertting & Öhman 2011, 

s.25). Vi kan även se att bland dem som är tjugo och yngre i Hertting och Öhmans 

studie så är det 41 procent som använder kosttillskott varje vecka. Vi kan även se att ju 

oftare någon tränar på gym, tar den också tar kosttillskott i större utsträckning. Av dem 

som gymmar 4 gånger i veckan eller mer är det 67 procent som tar kosttillskott varje 

vecka. (Hertting & Öhman 2011, s.27 ). 

 

Resultatet visade väldigt små samband mellan gymnasieelevernas 

kosttillskottsförbrukning och deras föräldrars. Vi kan inte se att föräldrar influerar 

barnen till att börja med kosttillskott i någon stor utsträckning. Detta ser vi då först och 

främst genom vad eleverna har svarat när det kommer till frågan om vem som påverkat 

dem att börja med kosttillskott. De som svarat föräldrar och syskon som en anledning 

till att ha börjat med kosttillskott ligger strax under 15 procent (23 personer) där syskon 

är majoriteten på nästan tio procent. Här framkommer istället att det som influerat dem 

mest att börja använda kosttillskott är för att de börjat gå på gym. Hela 95 procent (156 

personer) av de som gymmar har nämnt gym som en anledning till att de själva börjat 

med kosttillskott. De flesta har svarat fler anledningar men vi kan se att vänner är den 

näst största påverkan där 80 procent (131 personer) har angett vänner som en orsak. De 

som har svarat lagkamrater som en orsak till att ha börjat använda kosttillskott är ca 55 

procent (90 personer). När det kommer till föräldrar så kan vi se att det inte finns några 

samband när det kommer till vilken typ av kosttillskott som används. En annan viktig 

bidragande orsak till att det inte finns några samband är att hela 60 procent (89 

personer) av de tillfrågade vet inte vad eller om deras föräldrar tar någon form av 

kosttillskott. Av de som har svarat att deras föräldrar tar kosttillskott har nämnt 

vitaminer och mineraler samt fettförbrännings preparat. Men det är för få elever som har 

svarat för att kunna se en korrelation. Vitaminer och mineraler samt 

fettförbränningspreparat är inte heller något som eleverna tar i särskilt stor utsträckning 

för att det ska kunna vara en påverkan eller ett samband. Det vi kan se som ett samband 

eler en påverkan är att gymnasieelevers omgivning tar samtliga kosttillskott, det gäller 

både klasskamrater, vänner och lag-och träningskamrater. Alla har svarat att deras 

gemenskapskrets på olika håll tar samtliga former av kosttillskott. En ytterligare orsak 
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till samband är att majoriteten av de tillfrågade har börjar ta kosttillskott under första 

året på gymnasiet eller sista.  

 

Hertting och Öhman menar på att kosttillskottsanvändandet stiger med åldern och därför 

är det inte svårt att tro att föräldrar har en stor påverkan på sina barn om att börja med 

kosttillskott men det är inget vi kan se i denna studie (Hertting & Öhman 2011s.25 ). 

 

7.2.1 Habitus 

Att koppla kosttillskottsvanor till habitus är inget konstig. Habitus kan vara en 

bakomliggande faktor till individens kosttillskottsvanor. Detta då personen i fråga har 

växt upp med föräldrar, syskon, vänner och lag/gym- kamrater som tar det. Att växa upp 

med kosttillskott i sin omgivning gör att synen på kosttillskott blir någonting självklart 

och naturligt. Detta kan även medföra att man själv börjar bruka kosttillskott och i så 

fall avgöra eller påverka vilka kosttillskott som hen börjar bruka. (Bourdieu 2010, s. 

166) 

 

Det vi kan se är att både Habitus och Fält kan tillämpas här. Om vi börjar med habitus 

så kan vi se att gymnasieleverna handlar på ett visst sätt, tänker på ett visst sätt uppfattar 

och värderar omgivningen på ett vist sätt. Idrottsklasser är en väldigt homogen grupp 

och är förmodligen idrottsintresserade av en rad olika orsaker men högst troligt på 

grund av att de växt upp med att träna. Habitus här är det eleverna upplevt i livet vilket 

då är träning. (Redelius 1997, s.52; Engström 2013, s.44; Larsson 2002, s.77) 

 

Men habitus är mer än så då, det handlar även om att kunna orientera sig i olika miljöer, 

att göra det begripligt och göra en värdering därefter. Förmodigen har dessa elever 

anammat beteendet att bruka kosttillskott eftersom det görs på gym och man finner det 

självkart att konsumera (Bourdieu 2010, s.167). Detta blir självklart då de kanske tänker 

att alla andra gör det, så varför skulle inte jag då också göra det. Förmodligen ser de en 

anledning till att konsumera det som ett medel i att uppnå dem effekterna av sin träning 

som de tror att de kan nå med kosttillskott. Man gör kosttillskottsförbrukning till 

någonting eget (Engström 2013, s.44). Ett sådant tankesätt gör det helt självklart att 

börja använda sig av kosttillskott. När det väl bir en del av individens gymmande så är 

det en djupt sittande känsla som blir svår att ändra. Det blir naturligt att börja med 

kosttillskott när man är på gym.  (Engström 2013, s.44;Larsson 2002, s.78) 
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7.2.2 Fält 

En annan bakomliggande faktor till att gymnasielever börjar med fält kan vi finna i 

Bourdies fältteori. Han menar att individer kan läsa av olika sociala rum. Det innefattar 

att läsa av olika specifika normer, värderingar och regler som gäller i en viss kontext. 

Det finns även olika sociala positioner i ett ”rum”. Här är det en del faktorer som 

påverkar vilken position man har i en viss miljö. Om vi tar ett gym till exempel så kan 

man säga att dem största och starkaste är överst på denna hierarki. Dem klär sig och 

agerar så som någon som gymmar mycket gör idag. Denna individ kan vara bland dem 

som påverkar en individs syn på gymmkulturen och därmed påverkar andra att ta till 

exempel kosttillskott då hen tar förmodligen kosttillskott. Om man själv ser till dem 

gym man varit på så är det väldigt sällan individer inte har en shake med sig som dem 

dricker på gymmet. Många gym har även reklam och försäljning av kosttillskott på 

gymmet, ofta vid ingången som ett första intryck. Man får vissa intryck av att vistas på 

gym. (Bourdieu 1992, s.41;Bourdieu 1997, s.128; Bourdieu 1999, s.45) Sen är det 

självklart att individens habitus påverkar hur hen kommer att agera i en ny miljö. Hur 

mycket hen väljer att ta åt sig och anamma beteenden skiljer sig. Det är inte så att alla 

som gymmar börjar ta kosttillskott, men vi kan se i denna studie att det är en stor 

påverkan.  

 

Tydligt här blir det hur samtliga nästan tar kosttillskott i störst utsträckning på grund av 

att dem gymmat. Alltså är det högst troligt att det är på gym dem stött på kosttillskott i 

högst utsträckning. Gymmet är förmodligen den första och största informationskällan då 

man ser på andra ta det och får information om det kan närvara och därmed öppnar upp 

ögonen för en värld man inte tidigare skådat. Idag är det enkelt att få mer information på 

nätet och kan därför undersöka saken hemma och läsa på vad kosttillskott är. 

Kosttillskott och gym går hand i hand. Detta gör att vi beter oss och agerar utefter vad 

vi är med om och förmodligen har dem upplevt att kosttillskott används på gym och har 

anammat beteendet. Den sociala världen eleverna vistas i är också en stor anledning till 

att dem börjat använda kosttillskott då samtliga har vänner och lagkamrater som tar 

kosttillskott. Detta gäller alla sorters kosttillskott i studien. (Redelius 1997, s.52; 

Engström 2013, s.44; Larsson 2002, s.77) 
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8 Diskussion 

Det resultat som framkommer i studien visar att eleverna använder kostillskott i stor 

utsträckning. Hela 70 procent (115 personer) av de tillfrågade tar någon form av 

kosttillskott.  Resultatet visar att energidrycker är det som konsumeras mest bland 

gymnasieeleverna. Av de som använder kosttillskott är det hela 72 procent (118 

personer) som förbrukar energidrycker. Överkonsumtion av energidrycker kan vi i 

tidigare forskning se ökar risken för hjärt-och kärl sjukdomar, diabetes och ökad 

kroppsvikt/fetma. Detta då energidrycker innehåller höga mängder socker och koffein. 

Dessa risker gäller även konsumtion av proteindrycker/bars vilket innehåller höga 

mängder socker,  prestationshöjande medel - vilket innehåller höga mängder socker och 

koffein (samt andra uppiggande medel som det inte finns tillräckligt mycket forskning 

om för att veta dess hälsorisker) samt återhämtningsdrycker som också innehåller höga 

mängder socker (Larson m.fl 2015, s.2800). Samtliga av dessa kosttillskott används av 

många ungdomar vilket ökar riskerna för hälsoproblem. Vi kan se att 

proteinförbrukningen ligger på 56 procent (92 personer) och prestationshöjande ligger 

på 48 procent (78 personer). Därefter ligger vitaminer och mineraler på 32 procent (52 

personer). Hertting och Öhmans studie visar att bland de tillfrågade 20-åringar och 

yngre (vilket speglar gymnasielever i min studie) är det hela 49 procent som använder 

kostillskott och 47 procent som inte gör det (Hertting & Öhman 2011, s.25 ). Här ser vi 

en tydlig skillnad med vad min studie kommit fram till mot deras. En förklaring till 

skillnaden är att min studie fokuserar på idrottare och aktiva gymnasielever som lägger 

mycket tid på träning, och deras studie undersöker allmänheten. Det är självklart att 

allmänheten inte tränar i samma utsträckning som elever som går idrott på gymnasiet, 

där av också skillnaden.  

 

En studie som genomfördes i USA på 20-34 åringar angående sambandet mellan 

energidrycks och sportdrycks konsumtion visar tydliga hälsorisker. Här framkommer 

det att en av tre vuxna konsumerar sportdrycker åtminstone en gång i veckan och att en 

av fem konsumerar energidryck minst en gång i veckan. Detta blir ett hälsoproblem då 

det är en överkonsumtion av socker vilket resulterar till hälsoproblem, ökad vikt, svårt 

att sova och humörsvägningar. (Larson m.fl 2015, s.2800) Det framkom att 31 procent 

konsumerar sportdrycker och 19 konsumerar energidrycker minst en gång i veckan. 

12,6 procent konsumerar både sportdryck och energidryck varje vecka. I studien 

påpekas att både sportdrycker och energidrycker innehåller stora mängder av socker 
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vilket kan resultera i negativa hälsoeffekter som vid överdosering av sådana drycker. 

(Larson m.fl 2015, s.2795) I min studie konsumerar kosttillskott i större utsträckning 

där energidrycker är den mest förekommande. Detta gör att de utsätts för större 

hälsorisker och riskerar att drabbas av diabetes, fetma, hjärt-och kärlsjukdomar i allt 

större grad (Larson m.fl 2015, s.2795).  

 

Andra studier jag använt mig av visar gång på gång hälsoriskerna vid överkonsumtion 

av socker vilket det finns mycket av i energidrycker och sportdrycker/kosttillskott samt  

överkonsumtion av koffein vilket är vanligt i energidrycker. Eftersom ungdomarna i den 

här undersökningen använder sig av desa kosttillskott så är de i riskzon för diabetes, 

fetma, hjärt-och kärlsjukdomar. Studierna jag använt mig av  i tidigare forskning visar 

även att det är mest ungdommar som använder sig av energidrycker. Överdosering av 

koffein och taurin, vilket är vanligt i energidrycker, kan leda till hjärt-och kärlsjukdomar 

då det kan skapa hjärtklappning. De höga mängderna koffein kan leda till allvarliga 

biverkningar, speciellt hos barn. Symtom som går att se hos ungdommar och vuxna som 

konsumerar energidrycker i hög grad är kramper, diabetes, hjärtfel samt 

humörsvägningar och beteendesvängningar. Energidrycker med höga mängder koffein 

blandade med alkohol ökar för fler hälsorosker. (Larson m.fl 2015;Seifert, Schaechter 

m.fl, 2011; Friis, Lyng, m.fl. 2014; Breda, Whiting m.fl. 2014; Vartanian, Schwartz, 

m.fl., 2007; Bianco, Mammina m.fl 2011; Field, Austin m.fl. 2005; Saper, Eisenberg 

m.fl. 2004) 

 

8.1 Metoddiskussion 

Att jag använde mig av en kvantitativ metod till min studie var att föredra då det var 

både mer ekonomiskt och enklare att nå ut till fler individer under en kortare period 

jämfört med en kvalitativ metod. Eftersom jag delade ut enkäterna via mejl så kunde jag 

nå ut till fler klasser. Nackdelen blev att jag inte vet hur stora klasserna är och kan inte 

vet hur många som valde att inte ställa upp. Sen sökte jag mig till elever som gick 

idrottsprogrammet som också går sista året på gymnasiet för att dels ha en homogen 

grupp att undersöka, aktiva idrottare, som jag dessutom på förhand tänkte mig skulle 

kunna använda sig av kosttillskott. En studie på allmänheten hade för mig inte varit så 

väsentlig då allmänheten inte tränar i lika stor utsträckning, och därför kanske inte 

använder kosttillskott i lika stor utsträckning. En annan orsak till att jag valde 

idrottsklasser var för att idrottare ofta tänker på sin kost kopplat till träning och återigen 
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det föranleder att de förmodligen tänkt tanken om kosttillskott, oavsett om de använt det 

för sin idrottsutövning eller inte. Detta intresse för kost är någonting centralt för 

idrottare och kan spela olika stor roll för de olika deltagarna.  

 

Efter sammanställning av resultatet såg jag att jag kunde ha gjort enkäten lite bättre. Nu 

i efterhand så märker jag att min enkät inte besvarar om eleverna har några som helst 

kunskaper om kosttillskott. Jag kan inte se om de till exempel dricker energidrycker till 

sin träning eller bara för att de tycker att det är gott och hellre dricker det än någon 

annan dryck. Jag vet inte heller vilka kosttillskott de tillfrågade tar till vilka träningspass 

eller träningstyp de tränar. Det kan vara så att samtliga är väldigt pålästa om just 

kosttillskott och vet exakt hur de ska använda sig av det men kanske ändå inte brukar 

det så som man bör. De kanske är pålästa men inte bryr sig något särskilt om att bruka 

kosttillskott på ett korrekt sätt. Att ta kosttillskott istället för att laga mat tror jag är 

väldigt vanligt. Detta då det är mycket snabbare och smidigare att ta kosttillskott än att 

laga mat. Sen kan det finnas de som inte alls vet hur de ska använda sig av kosttillskott 

och gör bara så som de tror är rätt, eller de som har lärt sig av någon som tror sig veta 

hur man ska använda olika kosttillskott men kanske inte heller vet hur. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Majoriteten av dem som deltog i studien använde sig av kosttillskott. Resultatet visar på 

att det mest använda kosttillskottet bland gymnasielever som går idrott är energidrycker 

först och strax efter proteindrycker eller bars. Detta har inte överensstämt med tidigare 

forskning, detta på grund av att tidigare forskning inte genomfört undersökningar på 

lika homogena grupper utan använt sig av allmänheten i alla åldrar (Hertting, Öhman 

2011, s.8). Men lite likheter ser vi, så som att kosttillskott konsumeras i stor 

utsträckning och mest bland dem som är aktiva. Vi ser även att kosttillskottanvändning 

går att koppla till gym. Detta då den vanligaste anledningen till att eleverna konsumerar 

kosttillskott är på grund av gym i första hand, och vänner i andra hand. Av dem som 

använder kosttillskott kan vi se att nästan samtliga går på gym.  

 

Den amerikanska studien visar hälsorisker med för stort intag av socker och koffein som 

finns i energidrycker och sportdrycker, detta är dock inte den enda faktorn till dålig 

hälsa (Larson m.fl 2015). Eleverna i min studie är väldigt aktiva men hur deras 
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kostvanor ser ut kan jag inte se. Det jag kan se däremot är att de konsumerar 

energidrycker och sportdrycker i en stor mäng vilket kan innebära att de är i riskzonen 

för att få hälsoproblem i framtiden om de forttsäter konsumera så som de gör. Resultatet 

i denna studie är att mer än majoriteten av de tillfrågade gymnasieleverna använder sig 

av någon form av kosttillskott. Som vi ser i en tysk studien visar det sig att 15 procent 

av kostillskott de testade innehöll någon form av förbjudna medel, så som androgena 

anabola steroider vilket inte heller deklarerades på etiketten (Geyer m.fl. 2004). Detta 

kan medföra andra hälsorisker än tidigare nämnts och även leda till andra problem så 

som avstängning från gym och att tävla eller träna i föreningar. 

 

Anledningen till konsumtionen av kosttillskott i hög grad är förmodligen att 

undersökningsgruppen inte har kunskaper om vad de egentligen bör ta eller om de ens 

bör använda sig av energidrycker och/eller sportdrycker. Denna informationsbrist kan 

leda till hälsoskador.  

 

Vi kan inte se någon koppling mellan olika socioekonomisk bakgrund och användandet 

av kosttillskott i denna undersökning. Vi kan inte se om  föräldrarnas utbildning och 

jobb har några påverkningar som gör att gymnasieleverna börjar med kosttillskott och 

inte heller vilka kosttillskott. Socioekonomisk bakgrund kan påverka hur mycket de 

lägger på kosttillskott. Inte heller ser vi några tecken på  att uppväxt hos båda föräldrar 

eller växelvis ska ha påverkat dem till att börja med kosttillskott eller inte.  

 

Bortfallet går inte att känna till detta då jag inte vet hur många de är i vardera klass. Jag 

kan inte heller svara på varför det finns ett bortfall då jag vet inte orsaken till att någon 

tillfrågad inte ville delta. Detta kan röra sig om en rad olika orsaker och ingenting jag 

kan redovisa.. Bortfallet har förmodligen påverkat resultatet men inte i allt för stor 

skala.  
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9 Slutsats  

Majoriteten av eleverna som går idrottsprogrammet på gymnasiet använder sig av 

kosttillskott och har nämnt gymmet som den största bidragande orsaken. Energidrycker 

är det vanligaste produkten de använder sig av. Det finns vissa kunskapsbrister kring 

kosttillskottsanvändandet hos gymnasieleverna. Ungdomarna tar helt enkelt kosttillskott 

för att andra i deras omgivning gör det och för att de börjat gymma.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 

Enkätundersökning 
- om kosttillskott 

 

1. Ålder: ______ 

2. Hur ofta styrketränar du på gym? 

□ Aldrig □ Mer sällan än en gång i veckan □ 1-2 gånger i veckan 

□ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

 

3. Utövar du någon idrott/fysisk aktivitet utöver styrketräning (du får kryssa i fler 

rutor)?  

□ Ishockey □ Fotboll  □ Handboll □ Brottning □ Body building □ Body fitness 

□ Tyngdlyftning □ Styrkelyft □ Kampsport    

Annan idrott:______________________  

3B. Hur ofta brukar du träna något annat än styrketräning? 

□ Aldrig □ Mer sällan än en gång i veckan □ 1-2 gånger i veckan  

□ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

 

4. Använder du någon form av kosttillskott? 

□ Ja □ Nej 

 

4B. Om ja, vilken typ av kosttillskott använder du och hur ofta (du får kryssa i fler 

rutor)? 

Protein dryck/bars (t.ex. Proteinpulver) 

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

Återhämtnings dryck (t.ex. Gainer)   

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 



  
 

 

 

II 

Prestationshöjande preparat (t.ex. PWO, Kreatin)  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

 Fettförbrännande preparat (t.ex. kapslar, shakes )  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

Energidrycker (t.ex. Nocco, Redbull, Celcius )  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

Vitaminer/mineraler (t.ex. C-vitamin, omega-3 )  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

Andra kosttillskott?___________________  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

  

5. Tar dina föräldrar/vårdhavare någon form av kosttillskott? Om ja, vilken/vilka, och 

hur ofta. (du får kryssa i fler rutor)? Om nej gå till nästa fråga.  

Protein dryck/bars (t.ex. Proteinpulver) 

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

Återhämtnings dryck (t.ex. Gainer)   

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

Prestationshöjande preparat (t.ex. PWO, Kreatin)  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

 Fettförbrännande preparat (t.ex. kapslar, shakes )  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

Energidrycker (t.ex. Nocco, Redbull, Celcius )  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 



  
 

 

 

III 

Vitaminer/mineraler (t.ex. C-vitamin, omega-3 )  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

Andra kosttillskott?___________________  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

 

6. Tar dina syskon någon form av kosttillskott? Om ja, vilken/vilka, och hur ofta (du får 

kryssa i fler rutor)? Om nej gå till nästa fråga. 

Protein dryck/bars (t.ex. Proteinpulver) 

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

Återhämtnings dryck (t.ex. Gainer)   

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

Prestationshöjande preparat (t.ex. PWO, Kreatin)  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

 Fettförbrännande preparat (t.ex. kapslar, shakes )  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

Energidrycker (t.ex. Nocco, Redbull, Celcius )  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

Vitaminer/mineraler (t.ex. C-vitamin, omega-3 )  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 



  
 

 

 

IV 

Andra kosttillskott?___________________  

□ 1-2 gånger i veckan □ 3-4 gånger i veckan □ 5 gånger i veckan eller mer 

□ Vet inte 

6B. Om ja, är det äldre eller yngre syskon? 

□ Äldre □ Yngre □ Både 

7. Tar dina klasskamrater någon form av kosttillskott? Om ja, vilken/vilka? 

□ Protein dryck/bars (t.ex. Proteinpulver)  

□ Återhämtnings dryck (t.ex. Gainer)    

□ Prestationshöjande preparat (t.ex. PWO, Kreatin)  

□ Fettförbrännande preparat (t.ex. kapslar, shakes )  

□ Energidrycker (t.ex. Nocco, Redbull, Celcius )  

□ Vitaminer/mineraler (t.ex. C-vitamin, omega-3 )  

□ Andra kosttillskott?___________________   

 

8. Tar dina lagkamrater(eller gym/pass kamrater) någon form av kosttillskott? Om ja, 

vilken/vilka? 

□ Protein dryck/bars (t.ex. Proteinpulver)  

□ Återhämtnings dryck (t.ex. Gainer)    

□ Prestationshöjande preparat (t.ex. PWO, Kreatin)  

□ Fettförbrännande preparat (t.ex. kapslar, shakes )  

□ Energidrycker (t.ex. Nocco, Redbull, Celcius )  

□ Vitaminer/mineraler (t.ex. C-vitamin, omega-3 )  

□ Andra kosttillskott?___________________ 

 

9. När började du med kosttillskott? 

□ Åk 6 □ Åk 7 □ Åk 8 □ Åk 9 □ Åk1 på gymnasiet 

□ Åk 2 på gymnasiet □ Åk 3 på gymnasiet 

 

10. Vem har influerat dig att börja använda kosttillskott(du får kryssa i fler rutor)? 

□ Vänner/klasskamrater  □ Lag/träningskamrater 



  
 

 

 

V 

□ Föräldrar/äldre syskon  □ För att du började gå på gym/pass 

□ Läste på nätet om det(t.ex instagram eller andra sociala medier) 

□ Annat_______________________ 

 

11. Vilken skolutbildning har föräldrars/ vårdnadshavares fullföljt? 

Till och med   Person 1 Person 2 

Grundskola       □     □ 

Gymnasium       □     □ 

Yrkesskola       □     □ 

Universitet, Högskola      □     □ 

Annan utbildning -       □     □ 

 

12. Vilken är föräldrars/ vårdnadshavares nuvarande sysselsättning? 

   Person 1 Person 2 

Anställd, heltid      □     □ 

Anställd, deltid      □     □ 

Egen företagare      □     □ 

Sköter hemmet, heltid      □     □ 

Deltar i utbildning      □     □ 

Arbetslös       □     □ 

Pensionär       □     □ 

 

13. Vilket är föräldrars/(tidigare) nuvarande arbete? (Om de studerar, ange vilken 

utbildning) 

Person 1__________________________        Person2___________________________ 

             ___________________________           ___________________________ 

 

14.  Hos vem har du bott under din uppväxt (mest)?  

□ Samtidigt hos båda föräldrarna/vårdnadshavarna   



  
 

 

 

VI 

□ Hos bara den ena     

□ Växelvis 

 

15. Hur har du huvudsakligen bott under din uppväxt? 

□ I hyreslägenhet 

□ I bostadsrättslägenhet  

□ I radhus eller kedjehus    

□ I villa   

 

16.  Har ni i familjen tillgång till något av följande  Ja Nej 

Bil    □ □ 

Båt (som ni kan sova i)   □ □ 

Sommarstuga/vinterstuga   □ □ 

Husvagn    □ □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

VII 

Bilaga 2 

Följebrev 
- kort introduktion 

 

Jag skriver mitt examensarbete nu vid institutionen för idrottsvetenskap på 

Linneuniversitetet i Växjö. Jag undersöker användning av kosttillskott bland 

gymnasieelever.  

Eftersom jag ska bli lärare i Idrott och hälsa vill jag veta i vilken utsträckning som man 

använder kosttillskott, och jag vill också veta varför man börjar. Detta tror jag kan vara 

bra att veta när man är idrottslärare. 

För att få ett bra underlag behöver jag nå så många som möjligt och det är här ni 

kommer in.  

Ert deltagande är frivilligt och ni kan avbryta er medverkan när ni vill utan någon 

särskild förklaring. Den information som jag får från enkäterna kommer enbart jag att 

använda mig av. Den kommer heller inte användas i någon annan studie. Ingen kommer 

att veta vem som svarat vad. Ni ska inte skriva era namn på enkäten. 

Ni kan läsa min studie när den är klar. Vill ni ha information om detta så kan ni 

kontakta mig direkt eller gå in på http://www.diva-portal.org/ och söka på mitt namn så 

kommer mina uppsatser fram. Där kan ni ta del av vad jag har kommit fram till. 

 

Har ni frågor till mig så kan ni nå mig på:  

073- 159 76 89 

ib222bi@student.lnu.se 

Igor Babic (2017-01-10) 
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mailto:ib222bi@student.lnu.se

