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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka användandet av kosttillskott bland olika 

idrotter. Tre sorters idrotter har valts ut, uthållighetsidrott (triathleter), 

styrkeidrott (styrkelyftare), och lagidrott (fotboll) där tre föreningar inom 

varje idrott har undersökts. En enkätundersökning har genomförts (en 

kombination mellan en traditionell enkät och webbenkät) med 164 deltagare 

varav 48 uthållighetsidrottare, 65 styrkeidrottare och 51 lagidrottare.  

Totalt tog 70,1 % av samtliga tog någon form av kosttillskott där 

styrkeidrottarna låg högst med 81,5 % (P<0,001) och lagidrottarna lägst med 

52,9 % (P<0,001). Lagidrottarna låg lägst i samtliga kategorier av 

kosttillskott medan styrkeidrottarna låg högst om man bortser från 

mineraltillskotten där uthållighetsidrottarna var i topp. 

Proteintillskott var det mest förekommande kosttillskottet bland 

styrkeidrottarna (61,5 %) och lagidrottarna (25,5 %), dock var 

styrkeidrottarna mer benägna att använda proteintillskott än de andra 

idrotterna (P<0,001) medan uthållighetsidrottarna i större utsträckning 

använde sportdryck/ bars (P<0,05). Totalt var protein, multivitamin och 

kreatin de tre mest förekommande kosttillskotten.  

Hälsa var det mest rapporterade syftet bland de som tog vitaminer och 

mineraler inom samtliga idrotter, och lagidrottarna rapporterade i mindre 

utsträckning hälsa som syfte än de andra idrotterna (P<0,05). Återhämtning 

var det mest frekvent besvarade syftet bland övriga tillskott hos uthållighet 

och lagidrottarna medan styrkeidrottarna valde prestation över återhämtning. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Försäljningen av kosttillskott är något som blivit väldigt populärt och 

försäljningen har exploderat de senaste åren. Gymgrossisten är ett av 

företagen i Sverige som säljer olika former av kosttillskott där de haft en årlig 

tillväxt på ca 36 % sedan 1996 och en omsättning på 81,9 Mkr under år 2007 

(MTG 2007). Försäljningen av vitaminer och mineraler i Sverige uppmättes 

till 750 Mkr under 2011 (Svensk Egenvård 2011), och var tredje svensk tar 

någon form av kosttillskott (Mayer 2011). 

Som Mayer (2011) tolkar det är brukandet av kosttillskott i Sverige högt, men 

bland elitidrottarna i Sverige ser man en minskande trend. På 15 år har 

användandet halverats och 2009 låg siffran på 48,5 % som använder 

kosttillskott (Mathiasson RF, 2013;SOK 2009). Detta förklaras enligt 

Mathiasson (RF, 2013) då det är en bristfällig tillsyn och reglering av 

kosttillskott i vilket man då ser en risk att bli omedvetet fälld för doping 

eftersom kosttillskotten kan innehålla olika sorters dopingklassade preparat. 

Mathiasson (RF 2013) menar också på att forskningen runt kosttillskott är 

bristfällig på många vis och är en annan anledning till den minskade trenden 

bland elitidrottarna. Att forskningen är bristfällig kring kosttillskott är något 

som Sveriges Olympiska Kommité (SOK2009) även försöker förmedla i sin 

kostpolicy för elitidrottare, och Maughan et al (2004) beskriver i sin studie. 
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Sveriges olympiska kommitté (SOK 2009) motiverar sitt avstånd till 

användandet av kosttillskott med att det finns en bristfällig dokumentation, 

okända långtidseffekter och eventuella hälsorisker/biverkningar. Eftersom det 

går i konflikt med deras förhållningssätt till vetenskapsbaserade riktlinjer. 

Dock finns det särskilda situationer och förhållanden där SOK anser att 

kosttillskott kan övervägas för att hjälpa en individ som vid t.ex allergier, 

sjukdomar, resor eller extrem träning/tävlingsbelastning (SOK 2009)  

Heikkinen et al (2011) gjorde en undersökning 2009 bland 372 st finländska 

elitidrottare gällande användandet av kosttillskott bland de olika idrotterna. 

73 % av idrottarna tog någon form av kosttillskott vilket enligt Heikkinen et 

al (2011) är högt då han jämför med Kanadas elitidrottare. Lagidrottare 

visade sig vara den gruppen som åt minst kosttillskott medan de som tävlar 

inom uthållighetsidrott var de som mest frekvent åt kosttillskott och tätt efter 

låg styrkeidrotter. Liknande studie har genomförts i Kanada och deras 

elitidrottare under de olympiska spelen år 1996 (Atlanta) och år 2000 

(Sydney) som visar liknande resultat (Haung et al 2006). Dvs. uthållighet- 

och styrkeidrotterna är dem som dominerar gällande användning av 

kosttillskott. 

Eftersom det inte finns mycket fakta om användandet av kosttillskott i 

Sverige, väldigt få undersökningar har gjorts, och studier angående 

användningen av kosttillskott både bland elitidrottare, övriga befolkningen, 

och förekomsten bland olika idrotter är minimal, vilket är en anledning till att 

utföra denna studie. 
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1.2 Kosttillskott 

Livsmedelsverket definierar kosttillskott på följande sätt och det är denna 

definition som används i denna studie: 

”Kosttillsskott är livsmedel vars syfte är att komplettera normal kost och som 

är koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen med 

näringsmässig eller fysiologisk verkan. Kosttillskott är avsedda att intas i 

uppmätta små enheter” (LVS vägledning om kosttillskott 2010) 

I denna studie inkluderas ergogena tillskott, vitaminer & mineraler och 

energitillskott under begreppet kosttillskott. Begreppet Övriga tillskott är alla 

de tillskott som inte är vitaminer eller mineraler (Se Bilaga 2). Koffein är ett 

ergogent tillskott som inkluderats endast om det används i träning/ 

tävlingssyfte eftersom koffein kan ha flera användingsområden.  

Kosttillskott kan delas in i tre olika grupper enligt RF, Vitaminer & 

mineraler, energitillskott och ergogena tillskott (RF 2009). 

1.2.1 Vitamin & mineraler 

Det finns 13 vitaminer och 34 mineraler/spårämnen som är essentiella och 

behövs för att upprätthålla viktiga processer i kroppen som t.ex reperation av 

kroppsvävnader, syretransport, immunförsvaret och får man inte i sig 

tillräckligt påverkar det prestationsförmågan, infektionsrisken samt hälsan 

hos individen (Jeukendrup & Gleeson 2007). Vitamin A, C, E och vissa 

mineraler besitter antioxidantiska egenskaper som hjälper till att skydda 
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kroppen mot olika sjukdomar (Jeukendrup & Gleeson 2007). Det man dock 

har sett i större studier är att man inte får samma effekt av tillskott som att äta 

frukt och grönt (Bjelakovic et al 2004; Bjelakovic et al 2007). Dvs. man ser 

inget förhöjt skydd mot sjukdomar om man tar antioxidanter som 

kosttillskott. 

Vitaminer och mineraler som kosttillskott är enligt RF Kostpolicy (2009) och 

SOK (2009)  inte nödvändigt för en person som har en god och varierande 

kosthållning då det täcker upp kroppens behov av näringsämnen. RF (2009) 

listar upp olika tillfällen där man kan överväga att ta kosttillskott i denna 

form. Det handlar om att järntillskott kan behövas vid järnbrist eller 

järnbristanemi. Kalciumtillskott för de som inte äter/dricker mejeriprodukter. 

Allmänt kan tillskott behövas vid allergier eller sjukdomar. Vid resor där det 

kan vara svårt att hålla god kosthållning eller vid extrem träningsbelastning. 

1.2.2 Energitillskott 

Energitillskott innehåller huvudsakligen kolhydrater- och/eller protein i form 

av drycker, kakor eller gel som används under träning eller tävling.  Eftersom 

timingen är viktig vid påfyllningen av muskelglykogenlagren efter träningen 

är ett balanserat energitillskott en enkel och lättillgänglig variant för detta (J.L 

Ivy et al 1988). Oftast används det vid hård träning som är längre än en 

timme, för att förbättra uthållighetskapaciteten och prestationen (Jeukendrup 

et al. 1997; Coyle et al. 1986), men kan även tas då man har flera tävlingar på 

samma dag och liknande som t.ex turneringar (RF 2009). SOK (2009) menar 
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att energitillskott är ett bra sätt att få i sig energi då man inte har vanlig mat 

tillgänglig men de påpekar att tillskottet inte är en fullvärdig föda och på sikt 

riskerar man brist på viktiga näringsämnen. 

1.2.3 Ergogena tillskott 

Ergogena tillskott är olika näringsämnen/substanser som inte ingår i en 

normal kost eller innehåller en större mängd av ämnet än i vår mat. Det finns 

väldigt många olika ergogena tillskott på marknaden som marknadsförs med 

att det har en prestationshöjande effekt vilket i många fall inte kan bevisas 

(RF 2009). Tre ergogena tillskott som har visat sig ha prestationshöjande 

effekter och bakomliggande vetenskaplig evidens är kreatin, bikarbonat och 

koffein (Persky et al 2001; Kreider 2007; Requena et al 2005; Hawley et al 

1998). 

2004 blev koffein bortaget från dopinglistan av WADA och kan nu användas 

bland idrottare (SOK 2009). 

1.3 Forskning  

Australian institute of sport (AIS 2012) har en annan syn på kosttillskott än 

SOK och RF, där dem nämner att kosttillskott kan hjälpa atleter uppnå 

topprestanda, samtidigt som de tar upp att många kosttillskott inte har en 

vetenskaplig evidens och inte bör användas. AIS (2012) har genom sin egen 

forskning och stöd från befintlig forskning utarbetat ett klassifikationssystem 

för kosttillskott där fyra olika grupper av kosttillskott presenteras. Grupp A är 
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kosttillskott som AIS stödjer sina idrottare att använda där bl.a 

multivitamin/mineral, kreatin, koffein, bikarbonat och energibars/dryck är 

inräknade. Grupp B är kosttillskott som kräver mer forskning. Här finns bl.a 

vitaminerna C & E och B-alanin. Grupp C är de kosttillskott som har bevisats 

inte ger någon positiv effekt. Grupp D är kosttillskott som är förbjudna eller 

har hög risk för olika dopinpreparat och avråds användas av atleter (AIS 

2012). För att se hela klassifikationssystemet se bilaga 1.  

Riksmaten (2010) är en stor kostundersökning som livsmedelsverket gjort i 

Sverige 2010 där 2140 deltagande fick registrera sina matvanor och fylla i en 

enkät. Det som visade sig att 25 % av deltagarna tog någon form av 

kosttillskott där multivitamin /mineral samt omega-3 var mest 

förekommande. Värt att nämna är att vissa kosttillskott i studien exkluderades 

t.ex ergogena tillskott, samtidigt som det fanns ett stort bortfall bland männen 

mellan 18-30år.  

Ett antal utländska studier har gjorts där idrottare i skolor (motsvarande 

högstadiet till universitet) har undersökts angående olika frågor kring 

kosttillskott (Froiland et al 2004; Burns et al 2004; Kristiansen et al 2005; 

Sobal & Marquat 1994). Tre av studierna visade liknande resultat gällande 

användandet av kosttillskott, Froiland (89 %), Burns (88 %), Kristiansen (94 

%) och ett avvikande resultat av Sobal & Marquat (38 %) där siffran var 

väldigt låg jämfört med de andra studierna.  De kosttillskott som 

rapporterades mest frekvent var vitaminer/mineraler samt olika sorters 

energitillskott (Froiland et al 2004; Burns et al 2005; Kristiansen et al 2005). I 
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två av studierna undersöktes syftet med intaget av kosttillskott och i båda 

fallen var det primära syftet riktat mot hälsa. Värt att notera i Sobal & 

Marquat’s undersökning är att en markant skillnad gällande brottare då de i 

större utsträckning tog kosttillskott vilket ligger i linje med (Heikkinen et al 

2011; Haung et al 2006)’s undersökningar där styrkeidrotter ligger högt i 

konsumtion. 
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2. Syfte 

Syftet är att undersöka användandet av kosttillskott bland uthållighet, lag och 

styrkeidrott. 

2.1 Frågeställningar: 

 Vilken idrott brukar mest kosttillskott? 

 Vilket sorts kosttillskott är mest förekommande inom idrotterna? 

 I vilket syfte används kosttillskott och skiljer det sig mellan 

idrotterna? 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

En enkätstudie har utförts med en kombination mellan traditionell enkät och 

webbenkät. Denna kombination av insamlad data har visat sig genom studier 

inte påverka resultatet på något sätt (Bryman 2008). Webbenkäten underlättar 

insamlingen av data då det är ett smidigt sätt att kunna inkludera olika 

regioner, samtidigt som det bidrar med en förbättrad anonymitet än den 

traditionella enkäten (Bryman 2008). En direkt-länk (En länk som man 

kommer direkt till enkäten) har använts vilket gör det lättare och enklare för 

respondenterna att ta del av studien jämfört med en postenkät (Bryman 2008). 

Eftersom vissa föreningarna antingen inte ville ge ut medlemmarnas e-

postadresser eller inte hade tillgång till dem, valdes enkäten att läggas ut på 

respektive förenings hemsida vilket gjorde att bortfallet inte kunde beräknas. 

3.2 Urval  

Tre idrotter undersöktes för att representera uthållighet, lag och styrkeidrott. 

Fotboll (lagidrott), triathlon (uthållighetsidrott) och styrkelyftare 

(styrkeidrott) är de olika idrotterna som undersöktes. En åldersgräns har valts 

ut och endast individer mellan 18-35 år har inkluderats i studien. Detta 

medvetna val är gjort eftersom vid 18års ålder anses man som vuxen och 

35års gränsen har valts som ett tak för att undvika en alltför stor 

åldersspridning. Genom idrottonline, som är en plattform för svensk idrott, 

valdes föreningarna ut genom ett bekvämlighetsurval.  
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3,3 Genomförande 

Vid utdelningen av webbenkäterna togs först kontakt med en ansvarig i 

respektive förening för att få ett godkännande, och där efter lades länken ut på 

deras hemsida. Kravet för att delta i studien var ett medlemskap i en förening 

samt att individen tränar eller tävlar inom någon av de utvalda idrotterna 

vilket var svårt att kontrollera gällande webenkäten men det nämdes i skrift 

vid utskicket. Gällande den traditionella enkäten så togs även här kontakt med 

en ansvarig för ett godkännande för att sedan bestämma en lämplig tid att dela 

ut enkäten vilket skedde vid träningspassen då de flesta var samlade. 

  

3.4 Enkäten 

Enkäten bestod av åtta enkla slutna kryssfrågor och en fråga om ålder där 

respondenten fick fylla i sin ålder med siffror (Se bilaga 2). Kryssfrågor 

användes för att göra enkäten så lätt som möjligt att fylla i, och för att 

minimera risken för misstolkningar. I webbenkäten tillades en extra fråga 

angående vilken förening respondenten var medlem i för att enkelt kunna se 

antalet svar från respektive förening. Det nämdes i enkäten att det var endast 

kryssfrågor som snabbt kunde besvaras vilket ökar chansen för högre 

svarsfrekvens (Bryman 2008). De två första frågorna var neutrala angående 

kön och ålder för att sedan få kryssa i vilken idrott som utövades för att kunna 

dela in respondenterna i de tre olika grupperna som undersökts (Styrka, 

uthållighet eller lagidrott). De följande sex frågorna handlade om vilka 

kosttillskott som användes samt i vilket syfte de tog de olika tillskotten. 
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Frågorna är utformade så att respondenten får välja bland olika alternativ och 

kryssa i vilka kosttillskott som denna använder och i vilket syfte, och varje 

fråga har alternativet ”annat” där andra kosttillskott eller annat syfte kan 

fyllas i om inte de upplistade alternativen passar in. De tillskott som valdes att 

ta med som alternativ var de som använts i liknande studier (Heikkinen et al 

2011; Haung et al 2006) samtidigt som bikarbonat valdes att ta med eftersom 

den är A-klassad i AIS (2012)’s kategorisering. Att ta med sportdryck /bars 

som ett alternativ var också baserat på AIS’s kategorisering även om många 

inte anser att är ett kosttillskott (Froiland et al 2004). Alternativet ”annat” 

finns med vilket bidrar med att alla sorters kosttillskott kan registreras. 

Frågorna angående kosttillskott är uppdelade i tre frågor där vitamintillskott, 

mineraltillskott och övriga tillskott undersöks vilket är baserat på (Heikkinen 

et al 2011; Haung et al 2006)’s studier.   

3.5 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes för att undersöka kvalitén av enkäten för att se om 

frågorna var tydliga och inte kunde misstolkas, för att sedan kunna utföra 

eventuella justeringar. Enkäten delades ut till 7 st personer som var aktiva 

inom någon form av idrott där de fick fylla i och komma med synpunkter. 

Dessa deltagare exkluderades från studien. Justeringar gjordes endast i 

följebrevet för att göra informationen tydligare. 
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3.6 Etiska aspekter 

Med tanke på de etiska aspekterna har insamlingen av data gått i linje med 

vetenskapsrådets fyra riktlinjer (Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) för att undvika komplikationer 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet bygger på att forskaren ska informera deltagarna om 

syftet med studien, och de olika villkoren som gäller för dessa. Genom 

samtyckeskravet har deltagaren rätt till att bestämma om den vill delta eller ej 

samt att medverkandet kan avbrytas när som och inte påverka individen 

negativt på något sätt. Konfidentialitetskravet fungerar så att deltagarnas 

information inte hanteras av någon annan än forskaren/forskarna och att 

individerna inte kan identifieras av utomstående. Nyttjandekravet poängterar 

att insamlad data inte får användas i icke-vetenskapliga syften eller 

kommersiellt bruk. 

 

Alla dessa punkter berörs både verbalt och i skrift vid utlämningen av enkäten 

där deltagarna får information kring studiens syfte och de olika villkoren. Vid 

utdelningen av webbenkäten togs dessa punkter upp i skrift och vid frågor 

kunde kontakt tags i form av E-mail eller telefon. Det förklarades att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde när som helst avsluta sitt 

medverkande utan komplikationer och uteslutas från studien.  Det nämns 

även att alla information kommer hanteras konfidentiellt och alla svar är 

annonyma. Enkäten är även utformad så att risken för att identifiera 



 

 

18 

 

deltagarna är minimal. Nyttjandekravet, och användning av datan i 

kommersiellt bruk är inget som tags upp vid insamlingen av data men det är 

något som jag inte har avsikt att göra. Den traditionella enkäten delades ut vid 

träningstillfällen där alla var samlade vilket kan ha bidragit till ett sorts 

grupptryck. Att man känner en press från de andra att delta gör det särskilt 

viktigt att betona att deltagandet är frivilligt och kan kan avslutas när som 

utan komplikationer.  

3.7 Statistisk analys 

Alla data matades in i SPSS, 17 och kodades om till siffror. Varje kosttillskott 

i alternativen blev en egen variabel och kodades om till ”ja” och ”nej”, så 

varje respondents intag av de olika kosttillskotten registrerades. Frågorna 

angående syfte av intagna kosttillskott omkodades efter de olika 

svarsalternativen till siffror mellan 1-7. Kruskal- Wallis test användes 

eftersom mer än två separata grupper undersöktes och inte uppmätte kraven 

för ett parametiskt test. Med detta test identifierades eventuella skillnader för 

att sedan använda ett Mann- Withney test för att undersöka mellan vilka 

grupper skillnaden låg. Dvs. undersöka två grupper mot varandra. Oneway 

Anova test användes för att identifiera eventuella skillnader i medelåldern 

mellan idrotterna samt mellan de olika enkättyperna. Med tanke på att 

variablen ålder sattes som numeral data kunde inte Kruskall- Wallis 

användas. Detta gjordes för att påvisa eventuella skillnader inom grupperna 

samt enkättyperna som skulle kunna påverka resultatet. Signifikansen sattes 

till P< 0.05. 
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4. Resultat 

Undersökningen omfattade 164 respondenter där 100 svarade via webenkät 

och 64 via traditionell enkät, varav 137 var män och 27 var kvinnor. 

Fördelningen mellan de olika idrotterna var följande, uthållighetsidrott 

(N=48), Styrkeidrott (N=65) och lagidrott (N=51). Medelålder var 27 år bland 

samtliga med en standardavvikelse på 4,554, och inom uthållighetsidrott 28 

år, styrkeidrott var den 27 år samt lagidrott 26 år. För att kontrollera 

eventuella skillnader mellan respondenterna inom idrotterna genomfördes ett 

Oneway Anova test på medelåldern i respektive idrott och ingen skillnad 

kunde identifieras (P=0,085). Samma test användes mellan de två 

enkättyperna och även här användes medelåldern som utgångspunkt och P-

värdet tyder på att det även här inte fanns någon skillnad (P=0,116). 

Svarsfrekvensen i den vanliga enkäten var 100 % men webbenkätens bortfall 

var svår att identifiera eftersom det inte gick att veta hur många som 

verkligen sett enkäten på hemsidan och hur många som valt att avstå. 
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4.1 Användandet av olika kosttillskott och skillnaden mellan 

idrotterna 

 

 

Figur 1. Användandet av olika sorters kosttillskott inom idrotterna.  

 

Totalt var det 115 (70,1%) av respondenterna som använde någon form av 

kosttillskott. Styrkeidrott var den grupp som låg högst med 53 st (81,5 %), 

därefter uthållighetsidrott 35 st (72,9 %) och lägst var lagidrott 27 st (52,9 %). 

Mellan styrkeidrott och uthållighetsidrott fanns ingen signifikant skillnad av 

totalt använda kosttillskott eller vitamintillskott men dessa två skiljde sig mot 

lagidrott med följande P-värden, uthållighetsidrott (0,001) och styrkeidrott 

(0,041) för totalt använda kosttillskott samt 0,003 och 0,012 för 

vitamintillskott. Brukandet av övriga tillskott dominerade styrkeidrott med 

P<0,05 mot de två andra idrotterna. Inte många lagidrottare tog någon form 

av mineral som tillskott jämfört med uthållighetsidrottarna som tog det i 

större utsträckning (P=0,01). 
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4.2 De mest förekommande kosttillskotten bland idrotterna 

 

Tabell 1. De tre vanligast förekommande kosttillskotten inom respektive 

idrott baserat på de 115st som tog någon form av kosttillskott.  

 Typ av kosttillskott % 

Uthållighetsidrott Multivitamin 35,4 

 Sportdryck/ bar 27,1 

 Multimineral 16,7 

   

Styrkeidrott Protein 61,5 

 Kreatin 38,5 

 Multivitamin 30,8 

   

Lagidrott Protein 25,5 

 Omega 3 15,7 

 Multivitamin 13,7 

   

Totalt Protein 38,4 

 Multivitamin 26,8 

 Kreatin 19,5 
 

Både hos styrkeidrottarna och lagidrottarna är det protein som är det mest 

förekommande kosttillskottet men efter att ha jämfört styrkeidrottarna mot 

uthållighetsidrottarna och lagidrottarna så är det styrkeidrottarna som är mer 

benägna att använda proteintillskott (P<0,001). Liknande resultat kunde 

identifieras bland uthållighetsidrottarna där de i större utsträckningen tog 

sportdryck/ bar som tillskott än resterande idrotter (P<0,05). Gällande 

multivitamin så är det ingen skillnad mellan styrkeidrottarna och 

uthållighetsidrottarna men dessa två har en signifikant skillnad mot 

lagidrottarna (P<0,05). Kreatin är det kosttillskott som är ensam om att ha en 

signifikant skillnad mellan alla tre idrotter där styrkeidrottarna ligger högst 

följt av lagidrottarna och sist uthållighetsidrotterna (P<0,05). Två av 
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kosttillskotten i tabell 1 (Multimineral och omega 3) kunde ingen skillnad 

identifieras. 

Värt att nämna var att det mest förekommande kosttillskottet inom de tre 

kategorierna av kosttillskott var multivitamin (38,3%) i kategorin vitaminer. 

Multimineral (13,9%) bland mineraler och protein (54,8%) i kategorin övriga 

tillskott.  
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4.3 Syftet bland de olika kosttillskotten och idrotterna 

 

Tabell 2. De olika syftena bland de olika kosttillskotten och idrotterna (%)
a
.  

 Vitaminer (%) 

 

Mineraler (%) 

 

Kosttillskott (%) 

 

Uthållighetsidrott Prestation (0) Prestation (18,8) Prestation (33,3) 

 Återhämtning (4,3) Återhämtning (12,5) Återhämtning (44,4) 

 Hälsosyfte (60,9) Hälsosyfte (43,8) Hälsosyfte (14,8) 

 Öka muskelmassa (0) Öka muskelmassa (0) Öka muskelmassa (0) 

 Undvika näringsbrist (34,8) Undvika näringsbrist (18,8) Undvika näringsbrist (3,7) 

 Annat (0) Annat (6,3) Annat (0) 

Styrkeidrott Prestation (3) Prestation (5,9) Prestation (36) 

 Återhämtning (0) Återhämtning (35,3) Återhämtning (30) 

 Hälsosyfte (75,8) Hälsosyfte (41,2) Hälsosyfte (10) 

 Öka muskelmassa (0) Öka muskelmassa (0) Öka muskelmassa (16) 

 Undvika näringsbrist (21,2) Undvika näringsbrist (17,6) Undvika näringsbrist (4) 

 Annat (0) Annat (0) Annat (4) 

Lagidrott Prestation (0) Prestation (0) Prestation (28,6) 

 Återhämtning (8,3) Återhämtning (33,3) Återhämtning (38,1) 

 Hälsosyfte (41,7) Hälsosyfte (50) Hälsosyfte (9,5) 

 Öka muskelmassa (8,3) Öka muskelmassa (0) Öka muskelmassa (19) 

 Undvika näringsbrist (41,7) Undvika näringsbrist (16,7) Undvika näringsbrist (4,8) 

 Annat (0) Annat (0) Annat (0) 

Totalt Prestation (1,5) Prestation (10,3) Prestation (34) 

 Återhämtning (2,9) Återhämtning (25,6) Återhämtning (36,1) 

 Hälsosyfte (64,7) Hälsosyfte (43,6) Hälsosyfte (11,3) 

 Öka muskelmassa (1,5) Öka muskelmassa (0) Öka muskelmassa (12,4) 

 Undvika näringsbrist (29,4) Undvika näringsbrist (17,9) Undvika näringsbrist (4,1) 

 Annat (0) Annat (2,6) Annat (2,1) 
a
Baserat på antal idrottare som använder kosttillskott, inom de olika kategorierna och idrotterna. 
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Bland de som tog någon form av vitamintillskott i respektive idrott var hälsa 

det syfte som var dominant, men styrkeidrottarna och uthållighetsidrottarna 

var dem som i större utsträckning syftar till hälsan än lagidrottarna (P<0,05). 

Syftet bland mineraler och övriga tillskott skiljde sig inte mellan de olika 

idrotterna men återhämtning var det som flest angav under övriga tillskott. 

Andra syften som 5 av respondenter angav under svarsalternativet ”annat” var 

följande: Järnbrist, motverka muskelkramp, stärka immunförsvaret, tidsbrist 

och enkel energi. 
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5. Diskussion 

5.1 Kosttillskott mellan idrotterna 

Som man kan se i figur 1 tar mer än 7 av 10 (70,1 %) någon form av 

kosttillskott vilket ligger i linje med Heikkinen et al (2011) (73 %) och Haung 

et al (2006) (74 %). Men tittar man på de studier som gjorts på idrottare i 

skolor i andra länder ser man att användandet av kosttillskott ligger runt ca 90 

% av alla som tar någon form kosttillskott (Froiland et al 2004; Burns et al 

2004; Kristiansen et al 2005). Att lagidrott ligger lågt i samtliga kategorier av 

kosttillskott ligger i linje med (Heikkinen et al 2011; Haung et al 2006).  

Styrkeidrott var den idrott som brukade mest kosttillskott i samtliga 

kategorier av kosttillskott förutom mineraler där uthållighetsidrottarna var 

mer frekventa. Särskilt övriga tillskott dominerade styrkeidrottarna med en 

signifikant skillnad (P<0,05), vilket tyder på att dem använder mer ergogena 

och energitillskott eftersom denna kategori innehåller i majoritet dessa typer 

av kosttillskott (se bilaga 2). För övrigt var övriga tillskott den enda kategorin 

där en signifikant skillnad fanns mellan uthållighetsidrottarna och 

styrkeidrottarna (P<0,02). Lagidrott ligger lägst i samtliga kategorier vilket 

kan bero på att det finns en antydan som Heikkinen et al (2011) beskriver det 

att indivduella idrotter är mer benägna att använda kosttillskott än lagidrotter, 

men det är inget som kan fastställas i denna studie eftersom endast tre idrotter 

har undersökts.  
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Dock finns det olika aspekter som man bör ta hänsyn till. I denna 

undersökning är respondenterna av webbenkäten frivilligt deltagande istället 

för slumpmässiga vilket kan betyda att det är många som är intresserade och 

använder kosttillskott som valt att delta i studien vilket kan betyda att siffran 

kan vara högre än vad den egentligen är. En annan aspekt är att 

respondenterna kan hålla på med andra aktiviteter vid sidan av som t.ex 

gymträning, där kosttillskott i stor utsträckning förekommer, (PRODIS 2012). 

5.2 Vanligast förekommande kosttillskotten 

Över 60 % av styrkeidrottarna använder protein som tillskott (se tabell 1), 

samtidigt som protein också är det kosttillskott som är populärast bland 

lagidrottarna, finns det en signifikant skillnad mellan styrkeidrottarna och de 

andra idrotterna (P<0,001). Att protein även är mest använt bland 

lagidrottarna kan vara en antydan på det som jag nämnt ovan att de kan vara 

en annan sorts träning inblandad vid sidan av som man tar ett visst 

kosttillskott i samband med. Om man jämför med (Froiland et al 2004; Burns 

et al 2004; Kristiansen et al 2005) så är det liknande resultat dvs. vitaminer 

och energitillskott är mest förekommande förutom att mineraler inte var 

populärt i denna studie. 

Sportdryck/bars är uthållighetsidrottarnas andra mest förekommande 

kosttillskott och de använde det mer än de andra idrotterna (P<0,05), vilket 

man kan härleda till kostrekommendationerna SOK har satt upp där de 
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beskriver att sportdryck är att rekommendera vid träning/ tävlingspass längre 

än 90 min (SOK kostpolicy 2009).  

5.3 Syftet med kosttillskott 

Bland vitaminer och mineraler är hälsosyftet det mest förekommande (se 

tabell 2) bland samtliga idrotter men en signifikant skillnad kunde endast 

fastställas hos lagidrottarna som inte lika frekvent angav hälsa som syfte 

jämfört med de andra två idrotterna (P<0,05). Även om återhämtning är totalt 

det vanligaste syftet angående de övriga tillskotten så svarade fler 

styrkeidrottarna prestation som syfte vilket är intressant eftersom dem också 

är den gruppen som tar mest kosttillskott totalt (81,5 %). Att hälsosyftet är det 

dominerande går i linje med (Frioland 2004; Sobal & Marquat 1994) 

samtidigt som dem visar på att kvinnor i större utsträckning anger hälsa som 

syfte än män, och männen tar det i större utsträckning för ökad prestation 

vilket säger emot resultatet i denna studie då majoriteten är män. 

5.4 Metoddiskussion 

För att man ska kunna generalisera ett slumpmässigt urval krävs en nästintill 

fullständig lista över individerna inom populationen (Jacobsen 2002) vilket 

jag inte har tillgång till och i sin tur gör det svårt at generalisera resultatet. En 

annan aspekt som påverkar graden av generaliserbarhet är webbenkätens 

bortfall som inte går att beräkna, eftersom det inte går att identifiera hur 

många som verkligen har sett enkäten. Eftersom enkäten lades ut på hemsidor 

för att besvaras så baseras svaren på frivilliga istället för slumpmässiga 
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deltagare (Medlin et al 1999), vilket skulle kunna påverka resultatet eftersom 

det inte går att identifiera om det är någon skillnad mellan de som valt att 

svara och de som avstått från att svara. Tiden vid undersökningen är en aspekt 

som också bör övervägas, att vissa kosttillskott används vid vissa speciella 

tidpunkter. Som exempel är det vedertaget att vissa under vintermånaderna tar 

vitamin D för att kompensera för de färre soltimmarna eftersom solljus bidrar 

med nybildandet av vitamin D i kroppen. 

Som Bryman (2008) menar på så kan resultatet ge indikationer på hur det ser 

ut och ses som en språngbräda för vidare forskning inom området även om 

resultatet inte är generaliserbart, särskilt med tanke på det tunna utbudet av 

studier angående användandet av kosttillskott i Sverige. 

Eftersom webbenkäter generellt har ett högre bortfall (Bryman 2008) skulle 

enbart en traditionell enkät göra studien stabilare, och då E-postadresser är 

svåra och besvärliga att få tag på, skulle en traditionell enkät vara ett enklare 

alternativ med tanke på den aspekten. Att kunna generalisera en liknande 

studie till populationen är väldigt tidskrävande och resursbaserat då antalet 

idrottsutövare är väldigt stor vilket ett regionbaserat urval skulle definitivt 

vara att föredra samtidigt som ett alternativ är att basera urvalet på de 

idrotterna med färre utövare totalt. 

Angående frågorna om de olika kosttillskotten användes begreppet 

”regelbundet” vilket kan tolkas olika bland individerna, vilket var ett 

medvetet val. Om frågan istället hade omformulerats till ”Vilka kosttillskott 
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har använts den senaste veckan?”, hade resultatet kunnat påverkas genom att 

respondenter varit sjuka, bortresta eller helt enkelt inte tränat under denna 

period vilket skulle kunna resultera i ett missvisande resultat. Om frågan 

istället skulle riktat sig mot det senaste året skulle det förekomma en 

minnesproblematik där man inte kan vara säker på att respondenterna lyckats 

få med alla använda kosttillskott under året i enkäten (Hassmén & Hassmén 

2008). 

Studiens första tanke var att utföra undersökningen i Kalmar för att kunna 

försöka dra slutsatser inom regionen men på grund av de låga antalet svar 

uppstod ett problem. Och valet stod mellan att utöka studien utanför Kalmars 

gränser eller att inkludera flera sorters idrotter inom varje grupp. Med tanke 

på det låga antalet svar hade andra variabler mellan idrotterna inom samma 

grupp kunnat påverka och man hade inte på samma sätt vetat om det är 

gruppen i helhet som skiljer sig eller en eventuell idrott inom gruppen. Och 

med den motivationen togs beslutet att utöka studien utanför Kalmar med 

hjälp av en webbenkät.  

Eftersom denna studie dominerades utav män kan resultatet vara missvisande 

mellan de olika könen men samtidigt är det inte detta som studien på något 

vis försöker undersöka, men om man tittar på tidigare forskning ser man att 

det är väldigt olika resultat angående användandet av kosttillskott mellan 

könen hos idrottare vilket kan tyda på att det är andra variabler som har större 

påverkan (Froiland et al 2004; Haung et al 2006; Nieper 2005; Kristiansen et 

al 2005).  
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Signifikanta resultat identifierades i studien mellan de olika idrotterna vilket 

tyder på att det kan finnas en skillnad. Men det måste påpekas att denna 

skillnad som påvisats inte kan tänkas vara representativ för de enskilda 

idrotterna eller grupperna med tanke på urvalet och det begränsade antalet 

respondenter.  

Studiens resultat har en del likheter med andra studier, som att lagidrott ligger 

väldigt lågt i intaget av kosttillskott i samtliga kategorier av kosttillskott 

samtidigt som styrkeidrottarna ligger högt kan man även se i tre liknande 

studier (Heikkinen et all 2011; Haung et al 2006; Sobal & Marquat 1994).  En 

annan likhet som identifierats är att hälsosyfte är det dominerande syfte som 

ligger bakom användandet av kosttillskott (Froiland et al 2004; Sobal & 

Marquat 1994) 

5.5 Slutsats 

Studien visar på att styrkeidrottarna och uthållighetsidrottarna tar kosttillskott 

i större utsträckning än lagidrottarna samtidigt som protein är det kosttillskott 

som de flesta föredrar. Styrkeidrottarna tar de övriga kosttillskotten i större 

utsträckning än de andra två idrotterna. Samtliga tar vitaminer och mineraler i 

ett hälsosyfte medan återhämtning med en liten marginal är mest 

förekommande bland de övriga tillskotten. Studien visar inget angående andra 

träningsaktiviteter vid sidan av vilket bör undersökas vidare hur detta kan 

påverka. 
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5.6 Framtida forskning 

Med tanke på att forskningen kring användandet av kosttillskott i Sverige inte 

är omfattande så finns det mycket som är outforskat, och vidare forskning 

skulle kunna användas av t.ex. SOK och RF. Med detta menar jag att 

eftersom de tar avstånd och inte rekommenderar kosttillskott så kan 

kunskapen genom forskning hjälpa till med att få en förståelse och underlätta 

arbetet med att upplysa befolkningen kring det de förespråkar. 

Det skulle vara intressant att göra en större studie nationellt med fler idrotter 

involverade för att kunna se likheter och skillnader samtidigt som en 

kvalitativ ansats skulle kunna bidra med varför vissa idrotter ligger högt 

gällande användandet av kosttillskott medan vissa ligger lågt. Och även 

involvera fler bakgrundsfrågor angående ekonomiskt status, var man är bosatt 

och liknande för att få en full förståelse. 

En annan aspekt som är värt att undersöka är varför kosttillskott är så vanligt 

förekommande som det är både inom idrott men framför allt över 

befolkningen generellt då det uppmäts att var tredje svensk tar någon form av 

kosttillskott (Mayer 2011). 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Australian Institute of Sport kategorisering av kosttillskott. 

Grupp A (Godkända för AIS atleter)  Grupp B (Kräver mer forskning) 

Sportdrycker, gel, bars B-alanin 

Flytande måltidsersättare Antioxidanter vit C & E 

Vassleprotein Karnitin 

Kalcium HMB 

Järn Fiskolja 

Probiotika  Quercitin 

Multivitamin/mineral Probiotika (Immunförsvaret) 

Vitamin D Polyfenoler (t.ex Antioxidanter) 

Elektrolytlösningar  

Koffein  

Kreatin  

Bikarbonat  

  

Grupp C (Ingen bevisad effekt) Grupp D (Förbjudna) 

Ribose Androstenedione 

Lactaway 19-norandrostenediol 

Coenzym Q10 19-norandrosstenedione 

Ginzeng DHEA 

Glukosamin Efedra 

Krom Stryknin 

Syresattvatten Växt-testosteron 

MCT fett Glycerol 

ZMA  

Inosin  

Pyrovat  
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Bilaga 2 

 

 

 

Hej mitt namn är Tim storbjörk och läser sista terminen på det Idrottsvetenskapliga programmet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Den här enkäten är tänkt att användas som en del av mitt examensarbete 

som pågår nu, vilket handlar om användandet av kosttillskott bland olika idrotter. Syftet är att 

undersöka om det finns några skillnader mellan användningen av kosttillskott bland olika sorters 

idrotter. Enkäten består av nio enkla kryssfrågor. 

Svaren är anonyma och kommer att hanteras konfidentiellt. Vilket betyder att det är endast jag och min 

handledare som kommer ta del av svaren. Deltagande i undersökningen är frivilligt. 

    

   

                      

1. □ Man  □ Kvinna  

2. Ålder:_____ 

 

3. Vilken typ av idrott håller du på med? 

□ Uthållighetsidrott  □ Styrkeidrott  □ Lagidrott 

 

4. Tar du någon form av vitamintillskott regelbundet? (Kryssa för vilken eller vilka) 

□ Multivitamin     □ Vitamin B   

□ Vitamin C    □ Vitamin D   

□ Vitamin E    □ Nej, jag tar inget vitamintillskott (Gå till fråga 6)  

□ Antioxidanter     Annat_____________________ 

 

Vänd blad! 

 

Tim Storbjörk 

E-mail: ts222be@student.lnu.se 

Telefon: 076-776 64 11 

Handledare 

Jörgen Tannerstedt 

E-mail: jorgen.tannerstedt@lnu.se 

 

 

mailto:ts222be@student.lnu.se
mailto:jorgen.tannerstedt@lnu.se
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5. Vad är huvudanledningen till att du tar detta/dessa vitamintillskott? (Endast ett svar) 

□ Prestationssyfte  □ Öka muskelmassa 

□ Återhämtning  □ Undvika näringsbrist 

□ Hälsosyfte   Annat_____________________ 

  

6. Tar du någon form av mineraltillskott regelbundet? (Kryssa för vilken eller vilka) 

□ Multimineral  □ Järn 

□ Kalcium   □ Nej, jag tar inget mineraltillskott (Gå till fråga 8) 

□ Zink   Annat_____________________ 

□ Magnesium 

 

7. Vad är huvudanledningen till att du tar detta/dessa mineraltillskott? (Endast ett svar) 

□ Prestationssyfte  □ Öka muskelmassa 

□ Återhämtning  □ Undvika näringsbrist 

□ Hälsosyfte   Annat_____________________ 

 

8. Tar du någon av följande kosttillskott regelbundet? (Kryssa för vilken eller vilka) 

□ Aminosyror   □ Kolhydrater 

□ Kreatin   □ Protein 

□ Omega 3   □ Bikarbonat 

□ Örtextrakt   □ Koffein (Endast i träningssyfte) 

□ Sportdryck/ bars                                    □ Nej, jag tar inget kosttillskott (Inget svar på fråga 9 krävs)

    Annat_____________________ 

 

9. Vad är huvudanledningen till att du tar detta/dessa kosttillskott? (Endast ett svar) 

□ Prestationssyfte  □ Öka muskelmassa 

□ Återhämtning  □ Undvika näringsbrist 

□ Hälsosyfte   Annat_____________________ 

Tack för din medverkan! 


