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Abstract  

Intresset för styrketräning och användandet av kosttillskott har ökat de senaste åren. 

Försäljningen av prestationshöjande produkter har ökat markant. Produkterna inom kategorin 

prestationshöjande preparat innehåller ofta blandningar av ämnen som koffein, kreatin och beta-

ananin. Produkter som Craze, Bliss och Jacked Power är prestationshöjande preparat som 

förbjudits på marknaden efter analyser som visat att produkterna innehåller amfetaminliknande 

substanser.  

Syftet med studien är att undersöka några av orsakerna till användandet av pre-workout preparat 

hos styrketränande individer.  Undersökningen utgår ifrån variablerna ålder, kön, huvudsakliga 

informationskälla samt utbildningsnivå.  

I vilken utsträckning brukas pre-workout preparat av styrketränande individer? 

Påverkas valet av bruk av individernas huvudsakliga informationskälla samt 

utbildningsnivå? 

Studien bygger på en kvantitativ ansats i form av en enkätstudie med 101 insamlade enkäter.  

Analysen av enkäterna genomfördes i statistik programmet SPSS, där Chi-två-test samt Envägs-

ANOVA genomfördes.  Resultatet visar att 51,5% av samtliga 101 respondenter använder någon 

form avvänder pre-workout preparat. Studien visar att skillnaden mellan män (51,7%) och kvinnor 

(51.2%) är minimal.  Inom variabeln ålder visar resultatet inte på någon signifikant skillnad mellan 

de olika grupperna.  

Resultatet av variabeln utbildningsnivå visar att gruppen högutbildade stod för ett signifikant lägre 

bruk av pre-workout preparat än lågutbildade. Av de högutbildade respondenterna är det 41,2% 

som använde någon form av pre-workout preparat. För gruppen lågutbildade är siffran 62,0%. 

Inom variabeln informationskälla visar resultatet på signifikant skillnad mellan grupperna. De 

respondenter som valt alternativet vetenskaplig litteratur, brukar pre-workout preparat till 34,1%. 

Av dem som använder pre-workout producenternas marknadsföring som huvudsaklig 

informationskälla, använder 68,2% något av dessa preparat.  
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1. Inledning 

Dagligen möts varje enskild person av en mängd kommersiella budskap som påverkar individer 

subtilt (Höglund & Forsberg, 2015). Reklam inriktar sig inte bara till vad människor behöver, den 

har också ambitionen att konstruera en bild av ett idealiskt liv och att beskriva vad vi människor 

behöver för att åstadkomma målet att vara lycklig (Bengtsson, 2013). Ett vanligt exempel på den 

typ av reklam som vill berättar för oss hur vi bör vara, är reklam inom kategorin hälsa och träning. 

Reklam för till exempel träningstillskott är inriktad på att visa att de förbättrar effekterna av 

träning. Inom gruppen prestationshöjande preparat vill reklamen övertyga om hur produkten gör 

det möjligt för användaren att optimera sin träning. Det handlar bland annat om produktens 

innehåll och vilka effekter dess substanser har på både den anaeroba och den aeroba 

träningsformen (Karem & Kärki, 2015). 

I en kontext när intresset för träning och ett ökat fokus på kroppsideal, är ambitionen med denna 

studie att undersöka om detta leder till en ökad försäljning av produkter som utger sig för att kunna 

förbättra träningsresultaten. 

Det finns idag ett överflöd av information att tillgå om kosttillskottens påstådda effekter;  

reklam och annan marknadsföring, bloggar och andra internetsidor som är  inriktade på träning. 

Det effekter och möjligheter som beskrivs i dessa sammanhang har ofta inte något stöd i 

vetenskaplig forskning. De effekter produkterna påstås ha är oftast orimliga eller rent ut sagt 

omöjliga. Det som presenteras som faktauppgifter, kommer ofta från studier som inte är granskade 

eller som är olämpligt extrapolerade. Detta sammantaget leder till felaktigheter i den information 

där konsumenten söker kunskap om produkter och substanser (Jeukendrup & Glesson, 2014). 

Denna studie vill undersöka konsumtionen av prestationshöjande preparat utifrån vilka 

informationskällor olika användare vänder sig till, samt huruvida utbildnings nivån påverkar valet 

av användning. 

Det finns bara ett mindre antal studier angående användningen av prestationshöjande preparat, 

därför har jag valt att också hänvisa till studier som behandlar kosttillskott i denna undersökning. 

Detta eftersom de prestationshöjande preparaten ingår i kategorin kosttillskott. Några av dessa 

studier undersöktes genom SES (utbildningsnivå samt yrke) visar att högutbildade individer har 

bättre kostvanor samt gör bättre livsmedelsval än lågutbildade individer (Riksmaten vuxna, 2010-

2011), 

Kostindex och socioekonomiska faktorer mättes också i en undersökning av matvanor med 

frekvensformulär. Slutsatsen i denna studie visade ett positivt samband mellan hälsosamma 
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matvanor och hög utbildningsnivå (Roswell et al, 2015). När det gäller kosttillskott specifikt, 

visade resultatet att en högre andel inom gruppen högutbildade använde sig av kosttillskott än 

gruppen lågutbildade. Några möjliga förklaringar till dessa resultat kan enligt forskarna vara en 

bättre ekonomisk situation och en högre förståelse av vetenskaplig litteratur. Det vill säga att 

individens utbildningsgrad medför en högre kunskap om kosttillskott och matvanor (Malm & 

Wettervik, 2013).  

Prestationshöjande preparat är en benämning på olika preparat som används för att höja den 

fysiska prestationsförmågan. Preparaten kan i somliga fall klassificeras som otillåtna 

genom lagstiftning eller kan genom idrotten vara klassade som dopning. Kontrollen av dessa 

preparat har brister. Detta visar sig bland annat genom att ett antal produkter har förbjudits efter 

analyser som visat att de har haft ett delvis olagligt och skadligt innehåll. För att undvika ett 

intagande av preparat med negativa effekter på hälsan, kan ett kritiskt förhållningssätt vara till 

fördel för varje enskild individ.  

Prestation och resultat står ofta i fokus inom den styrketränande gruppen. Detta gör det relevant 

att undersöka i vilken mån den styrketränande individen använder prestationshöjande preparat 

,samt hur användandet eventuellt skiljer sigåt mellan de olika grupper som min studie utgår från. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Kosttillskott 

Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) skapade 1994 en ny produktkategori. De 

kallade denna kategori ”dietary supplements”, (dvs. kosttillskott). Dessa kosttillskott definierades 

som mikronäringsämnen (mineraler och vitaminer), örter- växtextrakt, aminosyror och fettsyror 

samt fibrer. Dessa är enligt DSHEA menade att komplettera en normal kost genom att öka 

näringsintaget (Jeukendrup & Glesson, 2014). De verksamma substanserna som ingår i 

kosttillskott delas av riksidrottsförbundet (Rf) in i tre kategorier: energitillskott (kolhydrater och 

protein), ergogena tillskott (prestationshöjande, som till exempel koffein och kreatin) samt 

vitaminer och mineraler. Statistik från Svensk Egenvård visar en ökning i försäljningen av 

sportnutrition med 6,1 % under 2015, samt en ökning i försäljningen av sportnutrition med 40,3 

% sedan 2010 (Svensk egenvård, 2016), 

 

2.2 Tillsyn och reglering av kosttillskott 

Det är Livsmedelsverket som har hand om tillsynen av de prestationshöjande produkterna. Att 

dessa produkter och andra kosttillskott regleras som livsmedel, innebär att kontrollen inte är lika 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Idrott
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dopning
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noggrann som när det gäller till exempel receptbelagda mediciner. För gruppen kosttillskott finns 

inte samma krav på vetenskaplig evidens eller kontroll av produkternas effekter och bieffekter.  

 

De som tillverkar, importerar eller säljer kosttillskott behöver inte skaffa sig ett speciellt tillstånd 

eller godkännande för att vara verksamma inom branschen. För att få vara återförsäljare av 

kosttillskott är kravet att företaget registrerar sig hos de kontrollmyndigheter som finns i den 

egna kommunen. (Livsmedelsverket, 2015) Till skillnad från receptbelagda läkemedel som alltid 

är noggrant reglerade, har återförsäljare av kosttillskott en stor frihet att göra olika 

marknadsföringspåståenden med syfte att öka försäljning av sina produkter. Denna frihet är 

möjlig på grund av att den statliga övervakningen på området är begränsad. (Jeukendrup & 

Glesson, 2014). 

Det finns idag ett överflöd av information om kosttillskottens påstådda effekter; i reklam och på 

internet, det som skrivs har ofta inte stöd i forskning och de beskrivna effekterna är oftast orimliga. 

Det som ofta presenteras som faktauppgifter, kommer från studier som många gånger inte är 

granskade eller som är olämpligt extrapolerade, detta leder till felaktigheter i den information där 

många konsumenter söker kunskap om produkter och substanser (Jeukendrup & Glesson, 2014). 

 

2.3 Prestationshöjande tillskott 

Pre-workout (PWO) ingår i kategorin cocktailprodukter, vilket innebär att tillverkarna blandar 

fler substanser till en sammansatt produkt. Tanken med PWO är att höja prestationsförmågan 

(Riksidrottsförbundet, 2015). Ett av fler problem med dessa produkter är att dessa substanser är 

dåligt undersökta var för sig och hur de fungerar när de interageras med varandra. (Malm & 

Wettervik, 2013). PWO säljs i pulverform och blandas med vatten och konsumeras cirka 30 

minuter före träningspasset. Produkterna innehåller olika ämnen beroende på märke. Vanligt 

förekommande substanser är koffein, kreatin, beta-alanin, aminosyror och antioxidanter (Malm 

& Wettervik, 2013). 

Det finns ett stort antal produkter som lovar att öka prestationsförmåga och förbättra resultatet vid 

träning. På producenternas och återförsäljarnas hemsidor, i reklam och i tidningar riktade mot 

kroppsbyggare och andra som styrketränar,  marknadsförs prestationsförhöjande preparat genom 

att lova större muskler på kort tid (Riksidrottsförbundet, 2015), Problemet med många 

marknadsföringsuttalanden är att få av dessa kosttillskott är vetenskapligt undersökta, det finns 

helt enkelt ingen evidens bakom påståendet att produkterna förbättrar utövarens 

prestationsförmåga. (Jeukendrup & Glesson, 2014). 
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Konsumentverket är en av de myndigheter som arbetar med syftet att motverka felaktig 

marknadsföring. Ett annat mål är att informera konsumenterna om eventuella brister och öka 

användarnas möjligheter att bedöma och kritiskt granska produkterna. I de fall Konsumentverket 

anser att en produkt inte är förenlig med lagstiftningen, vänder sig myndigheten till 

Marknadsdomstolen. I en dom från 2016 fattade domstolen beslut om att förbjuda företagen 

Vitaelab och Immitec i Sverige då de påstod att deras produkter har egenskaper som påverkar 

bland annat styrka, rörlighet och att de aktuella produkterna skulle ha antioxidanta egenskaper 

(Konsumentverket 2016).  

 

2.4 Koffein 

Koffein är en av de mest använda substanserna i pre-workout produkter idag (Jeukendrup & 

Glesson, 2014). Människor har använt koffein i stimulerande syfte sedan den äldre stenåldern. Den 

starka koffeinhaltiga dryck som då gjordes av den råa kaffeplantan har med tiden bytts ut mot den 

rostade kaffeböna vi använder i bland annat kaffe. I form av metylerat zantin återfinns koffein och 

koffeinliknande ämnen i 65 olika växtarter som används i en mängd olika maträtter, drycker och 

kosttillskott. Användandet av koffein inom träning är mycket vanligt, det används huvudsakligen 

som pre-workout, det vill säga innan träning. 

En optimal dosering av koffein är 3-6 mg/kg och har inom denna dosering i somliga fall visat en 

effekt där prestationsförmågan ökat 1-3%. Koffein absorberas snabbt och har sin högsta 

plasmakoncentration efter cirka 20-30 minuter efter intag. Koffein har en halveringstid på 2-10 

timmar (Jeukendrup & Glesson, 2014). 

En rad olika studier har visat att koffein har en inverkan på kroppen som är gynnsam för den som 

styrketränar. Det som diskuteras i detta sammanhang, är bland annat muskeluthållighet och antal 

repetitioner. Koffein verkar som en vätskedrivande substans hos de individer som sedan tidigare 

inte har intagit koffein, detta skapar en pigghetskänsla och motverkar trötthet. Denna effekt avtar 

efter en tids användning, eftersom en tolerans bildas. Koffeinets huvudsakliga effekt är att det 

binder sig till adenosinreceptorer och att det fungerar som agonist, detta genom att hindra 

adenosinet från att binda sig till receptorn och på detta sätt hindra känslan av trötthet och förenkla 

vakenhet (Goldstein, et all, 2010). De negativa effekter som kan tillkomma av höga doseringar av 

koffein, är rastlöshet, huvudvärk, skakningar, förhöjd anspänning samt magproblem (SOK, 2009).  

 

2.5 Beta alanin  

Substansens effekt är att den påstås öka kroppens buffertförmåga. Detta genom en ökning av ämnet 

Karnosin. Ämnet karnosin finns i relativt hög koncentration i skelettmuskulaturen och står för 
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cirka 10 % av kroppens totala buffringskapacitet (Jeukendrup & Glesson, 2014). Ett intag av 

tillskottet beta-alanin har genom forskning visat sig fungera som bäst hos de idrottare där 

glykolysen (aeroba systemet) utgör det huvudsakliga energisystemet och där 

mjölksyraproduktionen är hög (Trexler et. al, 2015). Under ett högintensivt träningspass buffras 

den stigande koncentrationen av vätejoner (H+) av intra- (bl.a. Karnosin) och extramuskulära (bl.a. 

Natriumbikarbonat, NaHCO3) buffringsmekanismer. Buffringen är till för att motverka samlingen 

av vätejoner (H+) i skelettmuskulaturen för att undvika en förhöjning av PH-värdet och minska 

ökningen av mjölksyra (Jeukendrup & Glesson, 2014). 

Resultat av forskning visar att ett intag av ett tillskott av Beta-alanin efter fyra veckors dagligt 

intag av 4-6 gram ökar koncentrationen av Karnosin och därmed ökar kroppens buffertförmåga. 

Effekten av tillskottet har för nuvarande inte visat sig påverka muskelstyrkan, den har dock visat 

påverkan på uthållighet Med undantag för rapporter om stickningar under huden (Trexler et. al, 

2015), har det inte påvisats att Beta-alanin har några biverkningar på friska individer som håller 

sig till den rekommenderade doseringen (Trexler et. Al. 2015). 

 

2.6 Kreatin  

Kreatin är kanske ett av de mest använda kosttillskotten som tas med syfte att förbättra 

prestationsförmågan. Försäljningen av kreatin uppskattades 2009 till 3.000.000 kr/år (Jeukendrup 

& Glesson, 2014). Försäljning av kreatin har ökat konstant sen det först blev populärt under de 

olympiska spelen i Barcelona (1992) där sprintern och guldmedaljören Sally Gunnell sägs ha 

använd sig av ett kosttillskott baserat på kreatin (Jeukendrup & Glesson, 2014). Kreatin är ett 

naturligt förekommande äggviteämne i människans skelettmuskulatur. Det skapas i bland annat 

levern och intas även genom födan i form av kött, kyckling, fisk och mejeriprodukter. 

Ett intag av kreatin har visat sig gynna ökningen av fettfri massa i samband med styrketräning, 

detta genom att öka kraftutvecklingen vid anaerob hög-intensitet träning med ungefär 1-3% (SOK 

2009). 

Kreatinfosfat kan åter generera adenosintrifosfat vilket leder till ny energi. Tillskottet kreatin tas 

för att nå en ökad kreatinfosfatnivå i kroppen för att på detta sätt öka kreatinnivån och därigenom 

öka orken under träning (Sandberg & Wiklund, 2004) 

 

2.7 Essentiella aminosyror  

Aminosyror är de byggnadsstenar som kroppens proteiner är uppbyggda av (Moberg et al, 2012). 

Människan har fler än 10 000 olika proteiner i kroppen. Dessa proteiners form utformas av 

ordningen och storleken av aminosyror i kedjan. Aminosyrakedjan kan variera från 51 stycken 
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aminosyror till flera tusentals. Aminosyror finns av två olika typer; icke-essentiella samt 

essentiella. Essentiella aminosyror är aminosyror som kroppen inte själv kan bilda genom att 

bygga om andra aminosyror till nya, detta innebär att dessa måste tillföras genom kosten. 

Essentiella aminosyror går att finna i animaliska produkter som fisk, kött, fågel och 

mejeriprodukter. De finns också i bönor (Livsmedelsverket, 2016).  

Essentiella aminosyror har visat sig påverka skelettmusklernas utveckling av massa samt 

proteinsyntes (Zheng et al, 2017). 

 

2.8 Antioxidanter 

En antioxidant är en kemisk substans som har förmågan att förhindra oxidation av syre- och 

kvävebaserade former. Rent kemiskt är antioxidanter molekyler som har förmågan att förhindra 

att ämnen oxideras av en fri radikal.  Detta sker oftast genom att antioxidanten själv går in och 

donerar en elektron till den fria radikalen och på detta sätt förhindrar oxidation av viktiga proteiner 

eller fettsyror inuti cellen att skadas (Livsmedelsverket, 2015). Antioxidanternas uppgift är att 

neutralisera de fria radikaler som bildas i cellandningen. Vid fysisk aktivitet ökar andningen och 

därmed mängden fria radikaler, här spelar den samlade mängden antioxidanter en stor roll för att 

neutralisera kroppens värden. 

Många idrottare använder antioxidanter i form av kosttillskott för att påverka prestationsförmågan 

i en positiv riktning. Effekten av detta bruk av kosttillskott är dock ifrågasatt av sammanställd 

forskning som visar att antioxidanterna i form av kosttillskott inte har någon positiv effekt, det kan 

till och med vara så att effekten blir negativ (Larsen & Schifler, 2014). 

Antioxidanter i form av kosttillskott ska enligt råd från Livsmedelsverket undvikas av friska 

individer, detta på grund av att tillförda antioxidanter kan påverka viktiga signaleringsvägar. Även 

om de fria radikalerna har en negativ påverkan, så är det viktigt att det finns en balans mellan dem 

och antioxidanterna. (Larsen & Schifler, 2014).     

 

2.9 Förbjudna substanser   

För att arbeta emot förbjudna substanser inom kategorin kosttillskott finns tydliga lagar som 

beskriver vad som ska få finnas på marknaden, brukas av individen och tillverkas av försäljarna. 

Dessa lagar är relevanta för ämnet kosttillskott där doping, dolda substanser och förbjudna 

substanser dykt upp i prestationsförhöjande preparat (RE, 2015).  
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Livsmedelslagen  

Lagen regleras av livsmedelsverket och bestämmer att allt vi dricker och äter ingår under kategorin 

kosttillskott om dessa inte går under kategorierna läkemedel, dopingmedel eller narkotika.   

 

Lagen om läkemedel  

Lagen inkluderar de preparat som finns till för att lindra, förebygga, påvisa eller bota sjukdom eller 

symptom av sjukdom. I detta segment ingår även naturläkemedel. För naturläkemedel gäller att 

ska godkännas av läkemedelsverket innan de börjar säljas och de får enbart innehålla naturliga 

beståndsdelar som inte har bearbetats över en bestämd nivå (RF, 2016). 

  

Dopinglagens  

Lagen beskriver vilka substanser som bestämts som dopingklassificerade. Dessa substanser är inte 

tillåtna att bruka, inneha, tillverka, sälja eller använda. Här ingår bland annat anabola steroider och 

tillväxthormoner (RF, 2016).  

 

Narkotikalagen 

Lagen inkluderar substanser som räknas som beroendeframkallande och som har en euforisk effekt 

samt medel som kan omvandlas till substanser av samma effekter som narkotika (RF, 2016). Enligt 

svensk lag är substanser inom denna kategori inte tillåtna att säljas, användas, tillverkas eller 

innehas. Ett exempel på en narkotikaklassad substans är amfetamin (RF, 2016).  

Eftersom prestationshöjande produkter räknas som kosttillskott och därför regleras av 

livsmedelsverket och i livsmedelslagen, är kontrollen inte lika tydlig och granskningen inte lika 

utförlig som när det gäller de substanser som räknas till doping, narkotika och läkemedel. Detta 

förhållande innebär att produkter som betraktas som lagstridiga i ett sammanhang kan klassificeras 

som godkända i ett annat. (RF, 2016) 

Produkter som faller under den lagstiftning som reglerar doping, narkotika eller läkemedel, kan 

missas och därför klassificeras som godkända (RF, 2016).  

 

2.10 Tidigare studier av pre-workout 

Under detta avsnitt har jag sammanställt forskning som är relevant som bakgrundsmaterial för 

denna studie. Det är svårt att bestämma en enhetlig definition av pre-workout produkter, detta på 

grund av att de innehåller en stor mängd olika substanser. Forskningsstudierna nedan behandlar 

därför bara några få av de produkter och blandningar av substanser som finns på marknaden. 
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Studie ett  

Svensk Egenvård och Euromonitor International kom år 2015 med information angående statistik 

över försäljningen av kosttillskott, vitaminer och sportnutrition. Statistiken omfattar all försäljning 

av kosttillskott, vitaminer och sportnutrition på den svenska marknaden under 2015 och bakåt. 

Samtliga försäljningskanaler ingick i undersökningen; apotek, dagligvaruhandel, hälsofackhandel, 

träningsanläggningar, postorder och internetförsäljning. 

Sportnutrition som kategori inkluderar substanser som ökar fysisk uthållighet, ökar muskeltillväxt, 

påskyndar återhämtning och som riktar sig mot idrottsmän samt gymbesökare. Det 

sammanfattande resultatet visade en ökning i försäljning av sportnutrition med 6,1% under 2015. 

Sedan 2010 har försäljningen av sportnutrition ökat med 40,3%. 

När det gäller återförsäljare såldes (blir 101%) 46.1% av sportnutrition via internet, 22.5% genom 

Hälsofackhandel, 4.6% genom dagligvaruhandel, 3.2% genom direktförsäljning och 24.6% såldes 

på gym och andra typer av träningsanläggningar (Svensk egenvård, 2015). Detta visar att 

sportnutrition i högre utsträckning än andra kosttillskott säljs via Internet. Som en jämförelse kan 

nämnas att vitaminer och mineraler hade dagligvaruhandel som enskilt största försäljningskanal 

(25.1%) (Svensk egenvård, 2015). 

Statistik över den övergripande användningen av kosttillskott inom den styrketränande gruppen 

visade att protein, kreatin, och koffein var de vanligaste substanserna. Protein brukades av 67% av 

respondenterna i studien allt medan siffran för kreatin och koffein uppgick till 65% av deltagarna 

(Jansson & Svedberg, 2014).  

 

Studie två 

Effekten på tränande individer vid användning av prestationshöjande kosttillskott är en studie 

skriven av Oscar Malm och Elin Wettervik vid Uppsala universitet år 2013. Studien undersökte 

användningsfrekvens samt uppskattade bieffekter av prestationshöjande kosttillskott med 

innehållet fenyletylamin. Data samlandes in genom en enkät som fanns tillgänglig för 

gymtränande individer, (n=120).  

Resultatet av studien visade att prestationshöjande kosttillskott användes i en relativt stor 

utsträckning (17%) och att styrketränande unga män stod för den största andelen användare.  

Prestationshöjande produkter uppskattades ha positiva effekter genom en ökad ork men studien 

visade också på förekomsten av negativa effekter. En av dessa bieffekter var onormal 

hjärtklappning. (Malm och Wettervik, 2013).  
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Studie tre 

Kosttillskott i träningssyfte undersöktes i en studie 2014 av Anna Lindberg och Sandra Svedberg 

vid Umeå universitet. Studiens syfte var att undersöka anmälningsfrekvens, attityder, medvetenhet 

av innehållsförteckningen samt undersöka eventuella skillnader mellan variablerna ålder, kön, 

träningsfrekvens, huvudsakliga träningsform samt utbildningsnivå.  

Metoden de använde i sin studie var en kvantitativ enkätstudie som omfattade 164 besvarade 

enkäter. Resultatet visade att 57% av respondenterna använde något kosttillskott. Av dessa 

användare stod männen för en signifikant större andel än kvinnorna. Styrketräning var den 

träningsform inom vilken kosttillskott användes mest. 

 

3. Syfte 

Studiesyftet är att undersöka samband mellan användandet av pre-workout preparat hos 

styrketränande individer. Detta genomförs utifrån variablerna ålder, kön, huvudsakliga 

informationskälla och utbildningsnivå.  

 

4. Frågeställning  

I vilken utsträckning används pre-workout preparat av styrketränande individer? 

Påverkas valet av användning av individens ålder, kön, huvudsaklig informationskälla 

samt utbildningsnivå. 

5. Metod 

Data samlades in genom en enkätundersökning. Respondenterna hittades dels genom att enkäten 

delades ut genom ett styrketräningsforum och på tre gymanläggningar i Mellansverige.  

Enkäten skapades i Google dokument och fanns tillgänglig på internetforumet under en vecka.  

Samtliga antalet insamlade enkäter var 241 och efter bortfall kvarstod 101 respondenter.  

 

5.1 Studiedesign  

En kvantitativ metod i form av en enkätstudie valdes för att kunna göra generaliseringar utifrån en 

mindre grupp respondenter. Enkäten skapades genom Google dokument samt delades ut till femtio 

respondenter som passade in i urvalet (styrketränande individer). Enkäten skickades ut genom ett 

internetforum tillhörande ett styrketränande gym med målet att säkerställa ett tillräckligt högt antal 

svarade enkäter, detta ansågs vara viktigt att få så många ifyllda enkäter som möjligt, då en 

kvantitativ studie vill fånga in alla grupper av de tillfrågade lika bra, för att beräkningarna ska ha 
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möjlighet att på ett korrekt sätt kunna visa på skillnader mellan grupperna och hur utbredda 

förhållandena är där emellan.  

 

5.2 Urval 

Urvalet riktar sig emot män och kvinnor i åldrarna 18-65 som styrketränar på gym. Detta urval 

bestämdes utifrån tidigare studier då det påvisats att styrketränande individer är de som använder 

pre-workout preparat till högst andel (Jansson & Svedberg, 2014)/(Malm & Wettervik, 2013).  

Enkäten kommer att skickas som webbenkät till styrketränande män och kvinnor i åldrarna 18-65, 

Geografiskt kommer samtliga enkäter att delas ut i Stockholm.  

 

5.3 Utformning av enkät 

En kvantitativ metod fungerar när studien vill kunna omvandla svaren från frågeformuläret till 

siffror. Enkäten till denna studie består av 13 stycken frågor angående ålder, kön, användning av 

pre-workout, huvudsakliga informationskälla samt utbildningsnivå. Viktigt vid skapandet av ett 

frågeformulär är att täcka in ämnet ordentligt och strukturmässigt med lämpliga frågor och 

variabler.  Min enkät byggdes upp med variabler och frågor med hjälp av följande punkter: 

 

Kan de som svarar misstolka frågan? Kan jag precisera frågan mer? 

Kan frågan formuleras enklare? Finns det svårbegripliga ord i mina formuleringar? 

Kan frågan kortas ned utan att bli otydlig?  

Är frågan fokuserad och relevant? 

Behöver jag dela upp frågan?  Vilka följdfrågor vill jag ha svar på? 

Finns det några negationer i frågan? 

Är frågorna neutrala eller ledande? 

5.4 Genomförande 

Enkäterna var enligt min ursprungliga planering tänkt att delas ut på plats (vid ett eller flera gym). 

Detta hindrades dock av att de gym jag vände mig till, inte ville gå med på utdelning av enkäter i 

lokalerna. Istället skapades en webbenkät genom Google dokument som delades ut till individer 

som matchade urvalet (styrketränande individer). Totalt samlades 101 stycken enkäter in där 

samtliga frågor i enkäten var fullständigt besvarade.  

Den första delen av enkäten bestod av bakgrundsfrågor om kön, ålder, huvudsaklig 

informationskälla samt utbildning. Den andra delen av enkäten bestod av frågor gällande 
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respondenternas inställning till pre-workout preparat samt vilken tillit de har till produkternas 

innehåll och verkan. 

För att kunna genomföra min undersökning på ett korrekt sätt var utgångspunkten från början att 

skapa en hög reliabilitet och validitet som tillsammans visar att studien har en hög trovärdighet. 

Reliabilitet beskriver om studien är pålitlig, med andra ord om den går att upprepa på exakt samma 

sätt och få samma resultat. Reliabiliteten bestäms i en kvalitativ studie av hur undersökningen 

utförs; att den genomförs på exakt samma sätt oberoende på när och vart den genomförs, samt att 

uträkningarna görs noggrant genom att kontrollera data och mata in data på korrekt sätt. Validiteten 

handlar om att undersökningen mäter det som den utger sig för att mäta. Med ett relativt smalt 

urval (styrketränande individer) och en någorlunda hög svarsfrekvens (101) uppnår studien en 

godkänd nivå av trovärdighet. 

 

5.5 Statistisk analys 

Data från enkäterna registrerades automatiskt i ett kalkylprogram i Google documents. Därefter 

överfördes de till ett dokument i Excell. Samtlig data överfördes till statistikprogrammet SPSS-

statistics version 210. Signifikansnivån sattes på p<0,05 på samtliga tester.  

Ett Chi två test användes för att jämföra testerna mellan användning av prestationshöjande 

kosttillskott och eventuella samband mellan utbildningsnivå samt informationskälla. För 

undersökning av skillnader  inom variabeln ålder, noterades medianvärde samt spridningsnivå. 

 

5.6 Etiska överväganden 

För att uppfylla de etiska kraven informerades respondenterna om att alla enkäter behandlas 

konfidentiellt. Den text där detta gjordes innehöll också information om studiens syfte.   

Enkätstudien fylldes i genom internet och helt frivillig. Det fanns inget krav på att genomföra hela 

enkäten. Respondenterna kunde när som helst avsluta sitt deltagande. En majoritet av svenska gym 

har en nedre åldersgräns på 16 år, eftersom min studie omfattar gruppen 18-65 år, utgick jag från 

att alla respondenter i studien var myndiga. 

 

6. Resultat 

Här redovisas resultatet av de 101 enkäter som ingick i undersökningen.  

 

6.1 Deltagare 

Totalt deltog 101 respondenter i undersökningen, (n=101). Av respondenterna i gruppen var 47 

kvinnor och 58 män, de hade ett medelvärde i ålder på 28,3 år. Åldersintervallet på de 101 
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respondenterna löpte mellan 18-50 år. Samtliga respondenter som ingick i studien styrketränar på 

någon gymanläggning. Av de 101 respondenter svarade 51,1% att de brukar ett prestationshöjande 

preparat samt 48.9% att de inte brukar något pre-workout preparat. Utbildningsnivån visade att 

50.5% av respondenterna hade en eftergymnasial utbildning (högutbildade). De övriga 49.5% hade 

en gymnasial eller en förgymnasial utbildning (lågutbildade). 

 

6.2 Bruket av pre-workout preparat 

Respondenterna som svarade att de brukar ett pre-workout preparat var 48.5% samt de som ej 

brukade 51.5%.  

Resultatet visar att de som brukar ett pre-workout preparat står för en större andel av den totala 

mängden svarande, 51/101 av den totala mängden respondenter. 

Av de som inte brukar ett pre-workout preparat svarade 50/101 av den totala mängden 

respondenter. 

 

6.3 Jämförelse mellan kön och bruk av pre-workout preparat 

Variabeln kön var fördelad med 42,6.% kvinnor och 57.4% män. Undersökningen av bruket inom 

variabeln kön visade att 51.2% av kvinnorna samt 51,7% av männen valde alternativet ”brukar” 

under frågan om de brukar ett pre-workout preparat. Av de respondenter som valde alternativet 

”bruka ej” svarade 48.8 % av kvinnorna samt 48,3% av männen att de inte brukar ett pre-workout 

preparat. 

 

Figur 2: Andel av kön som använder pre-workout preparat. En internetbaserad enkätstudie av 

gymtränande individer, våren 2017 (n=101) 
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I jämförelsen mellan variablerna kön och bruk av pre-workout preparat visar resultatet att det i 

princip inte finns en skillnad mellan könen. Andelen kvinnor som svarade med alternativet 

”brukar” var 22/43 kvinnor, andelen män som svarade med alternativet var 30/58 män. Andelen 

kvinnor som ej brukar ett pre-workout var 21/42 samt män som ej brukar 28/58. Chi-två-test visade 

resultatet att det inte fanns en signifikant skillnad mellan könen, (p>0. 732). 

 

6.4 Jämförelse mellan ålder och bruk av pre-workout preparat 

Variabeln ålder fanns med för att undersöka om styrketränande i olika åldrar ser olika på bruket 

av pre-workout preparat. Den totala mängden respondenter delades in i tre åldersgrupper för att på 

enklare vis kunna redovisa resultatet inom variabeln. De grupper jag valde är 18-25 som innehöll 

44 respondenter, 25-35 som innehöll 43 respondenter samt 35-50 med 14 respondenter. För 

gruppen med de yngsta respondenterna (18-25) visar resultatet att 50.0% ”brukar” ett pre-workout 

preparat, samt att 50,0% svarade att de inte använder något pre-workout preparat.  

Inom gruppen 25-35 valde 48.8% att de ”brukar” pre-workout preparat, medan 51.2% svarade att 

de inte gör det. Inom den äldre gruppen, 35-50, valde 42,9 % att de brukar ett pre-workout preparat 

medan 57,1% valde att inte de inte brukar något pre-workout preparat. 

  

 

Figur 3: Andel av åldersgrupper som använder pre-workout preparat. En internetbaserad  

Resultatet visade att den yngre gruppen (18-25 år) är den grupp som mest frekvent brukar pre-

workout preparat (50%), medan den äldre gruppen (35-50 år) har den lägsta användningen. I den 

gruppen är det 42,9% av respondenterna som svarat att de brukar något pre-workout preparat. Chi-

två-testet visade ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna (p>0,896).  

enkätstudie av gymtränande individer, våren 2017 (n=101) 
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Navinder 

PWO 

Medelvärde Standardavikelse Konfidensintervall Minimum Maximum 

Ja 28 9 22-30 18 50 

Nej 27 7 25-31 18 50 

Tabell 4. Medelvärde, standardavvikelse, konfidensintervall, maximum och minimum för 

variabeln ålder. En internetbaserad enkätstudie av gymtränande individer, våren 2017 (n=101) 

 

 

 

Tabell 5. Visar median och kvartiler för variabeln ålder bland användare och icke användare av 

pre-workout produkter. En internetbaserad enkätstudie av gymtränande individer, våren 2017 

(n=101) 
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6.5 Utbildningsnivåers påverkan på pre-workout bruk 

I syfte att finna eventuella skillnader mellan utbildningsnivå och vilken effekt variabeln har på 

individers val av bruk av pre-workout produkter, samt val av informationskälla, testades dessa två 

variabler för att se om det fanns ett samband. Resultatet visade att de högutbildade individerna 

brukar pre-workout preparat till 41,2%, detta är en andel 21/51 av de som ingick i gruppen 

högutbildade individer. Av de lågutbildade individerna brukar 62,0% av respondenterna ett pre-

workout preparat, vilket motsvarar en andel av 31/50 inom gruppen.  

 

 

Figur 4: Andelen av varje utbildningsnivå som 

Brukar/brukar ej. En internetbaserad enkätstudie av gymtränande individer, våren 2017 (n=101) 

 

Resultatet visar att en större andel lågutbildade individer väljer att bruka pre-workout preparat 

(62%). Detta innebär att den lågutbildade gruppen står för 31/52 av den totala mängden pre-

workout brukare. Ett Chi-två-test visar att resultatet visar att det finns en signifikant skillnad 

mellan utbildningsgrupperna gällande bruket av pre-workout preparat, (p<0,036). 

 

6.6 Informationskällans påverkan på bruk av pre-workout 

Resultatet av variabeln informationskälla visar att de respondenter som valt alternativet 

vetenskaplig litteratur är den grupp som har den lägsta användningen av pre-workout preparat 

(34,1%). Det största bruket av pre-workout preparat, hittar vi i gruppen som angav marknadsföring 

och produktinformation som huvudsaklig informationskälla (68,2%). 

Av de respondenter som tillhörde den lägre utbildningsnivån valde 28,0% att använda sig av den 

information som presenteras av produktens tillverkare, 28.0% hämtade information från 
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vetenskaplig litteratur, 28,0%  läste bloggar, tidskrifter och internetforum medan 16,0% valde att 

följa rekommendationer från personliga tränare samt coacher. 

Inom den högre utbildningsnivån visade resultatet att 59,8% hämtade information från 

vetenskaplig litteratur, 15,7% vände sig till information presenterad av tillverkaren, 12,7% följde 

rekommendationer från personliga tränare samt coacher och 11,8% läste om information i bloggar, 

tidskrifter samt internetforum. 

 

 

Figur 5: Andelen av varje informationskälla och dess påverkan på bruk/ej bruk av ett pre-workout 

preparat. En internetbaserad enkätstudie av gymtränande individer, våren 2017 (n=101) 

 

Envägs-Anova genomfördes för att undersöka samband. Resultatet visade en signifikant skillnad 

(p<0,012).  

Resultatet av post hoc testet (Tuckey HSD) visar en signifikant skillnad mellan grupperna 
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information från vetenskaplig litteratur. Denna grupp brukar pre-workout preparat minst av 

samtliga fyra grupper.  

 

7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion    

Resultatet visar att 51.5% respondenterna brukar något pre-workout preparat. Antalet brukare är 
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individer i Uppsala angav att de använder något pre-workout preparat.  En liknande studie gjord i 

Östergötland (Lindberg-Jansson & Svedberg 2014) visade att 24% av respondenterna använde 

något pre-workout preparat. Den tydliga skillnaden mellan dessa båda studier och den jag gjort, 

kan delvis förklaras utifrån att urvalsgrupperna skiljer sig från varandra. Medan Malm & Wettervik 

respektive Lindberg-Jansson & Svedberg, utgår från alla som tränar på gym, har jag i min studie 

valt att fokusera på de som enbart styrketränar. 

Trots olikheterna mellan urvalsgrupperna kan det vara av intresse att vidare undersöka huruvida 

den markanta skillnaden i någon mån kan förklaras av att konsumtionen av pre-workout produkter 

har fortsatt att öka, inte bara inom den grupp som styrketränar utan också inom den större gruppen. 

Resultatet visar att bruket av pre-workout produkter är högre i åldersgrupperna 18-25 (50%) och 

26-35 (48.8%) I gruppen 36-50 år är bruket något lägre (42.9%). 

Bruk inom variabeln kön visar att det inte finns några större skillnader mellan män och kvinnor. 

Inom den brukande gruppen av respondenter visade undersökningen att kvinnor brukade pre-

workout till 51.2% samt männen till 51,7%. Detta förhållande utgör en skillnad mellan denna 

undersökning och Lindberg-Jansson och Svedbergs studie från 2014 i vilken 20% av männen och 

10% av kvinnorna använde någon pre-workout produkt. 

När det gäller valet av informationskälla visade undersökningen en signifikant skillnad mellan 

frekvensen i bruk av pre-workout produkter och val av informationskälla. Resultatet av variabeln 

informationskälla visar att de respondenter som valt alternativet ”vetenskaplig litteratur” brukar 

pre-workout preparat till lägsta andel (34,1%). De respondenter som i huvudsak hämtade 

information från produktens tillverkare och marknadsföring, är den kategori brukare som har den 

högsta användningen av pre-workout produkter (68,2%). 

Resultatet av undersökning av utbildningsnivå visar att en större andel i gruppen med låg 

utbildning, valde att bruka något pre-workout preparat (62 %), detta innebär att den lågutbildade 

gruppen står för 31/52 av den totala mängden pre-workout brukare. Chi-två-test visar resultatet att 

det finns en signifikant skillnad mellan utbildningsnivåerna gällande bruk av ett pre-workout 

preparat (p<0 036). 

En möjlig orsak till att individer med eftergymnasial examen väljer att bruka pre-workout till en 

lägre andel än de respondenter som är lågutbildade, kan förklaras av kopplingen mellan de 

högutbildade och valet av informationskällan vetenskaplig litteratur. 

Inom gruppen högutbildade valde 68,2% av respondenterna vetenskaplig litteratur, vilket kan 

jämföras med de lågutbildade där samma informationskälla valdes av 31,8%. Andra studier visar 

att högutbildade individer lever mer hälsosamt, lever längre samt har bättre levnadsvanor. Detta 

är faktorer som också kan ha betydelse för varför de högutbildade i denna studie väljer att inte 
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bruka denna typ av mindre kontrollerade tillskott, till skillnad från övriga tillskott som vitaminer, 

mineraler och protein, där högutbildade representerar den högsta andelen brukare.  

 

7.2 Metoddiskussion  

En enkätstudie valdes med anledning att det är en relativt enkel studie att genomföra samt att det 

är ett bra val när studien vill inkludera ett högt antal individer. Det valda testet för den statistiska 

analysen var ett chi-två-test. Detta val gjordes eftersom chi-två-testet passar bra då studien vill 

generalisera och eftersom studiens svarsfrekvens var tillräcklig för de kriterier som ett chi-två-test 

kräver (stickprov på minst n=30). För att nå kriteriet n=30 sammanställdes svarsalternativen brukar 

och brukar ibland för att nå upp till siffran 30. 

Studiens syfte var att utifrån en enkätundersökning hitta ett eventuellt samband mellan å ena sidan 

ålder, kön, utbildningsnivå och informationskällor och å den andra, bruket av pre-work out 

produkter, min tanke var att därigenom bidra till att beskriva den typiske pre-workout användaren. 

Mitt val av en kvantitativ metod utgick från tanken att den anses mer passande än kvalitativa 

metoder i de fall studien vill bidra till en mer allmän kartläggning av bruket, än en djupare 

förståelse av varför de deltagande individerna använder sig av prestationshöjande preparat. 

Ett problem som studien vill formulera är att det finns brister inom kontrollen av kosttillskott med 

prestationshöjande syfte. Den bristande kontrollen gäller såväl produkternas innehåll och 

marknadsföringen av dem. Utifrån variablerna kön, ålder, utbildning och valet av 

informationskälla har undersökningen syftat till att påvisa skillnader i hur respondenterna väljer 

att förhålla sig till pre-workout produkter. Ett mål med studien har varit att studera och påvisa 

några av de faktorer som gör att människor förhåller sig mer eller mindre kritiska till produkter 

och information. 

Insamlingen av enkäter var delvis problematisk, detta eftersom min plan från början var att dela ut 

och samla in enkäterna på gymanläggningar i en och samma stad (Stockholm). Detta hindrades 

dock eftersom gymledarna inte såg det som ett bra ide att dela ut enkäterna på plats. Istället 

skapades enkäten som en webenkät och sändes ut genom internet. Enkäterna delades ut till utvalda 

personer som ingick i urvalskriteriet ”styrketränande individer” samt genom ett internetforum för 

samma urvalsgrupp.  

 

8. Slutsats 

De statistiska testerna visade inga signifikanta skillnader inom variablerna kön och ålder. Däremot 

visade det sig att det fanns en signifikant skillnad mellan utbildningsnivåerna och bruket av 
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prestationshöjande preparat (p<0,036). Det framstår som tydligt att gruppen lågutbildade använder 

prestationshöjande preparat till en högre andel än gruppen högutbildade.  

Även när det gäller variabeln informationskälla visar studien att det finns en signifikant skillnad 

(0,039). De individer som hämtar information från tillverkare och marknadsföring, har en högre 

andel användare av pre-workout produkter än de som väljer information från vetenskaplig 

litteratur. 
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