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Abstrakt 
 

Den första triathlontävlingen arrangerades i Kalifornien år 1974 där 46 deltagare var 

med och tävlade. Intresset för triathlon har sedan dess ökat stadigt och allt fler triathleter 

tar sig an utmaningen att bemästra de tre olika momenten simning, cykling och löpning 

i följd, utan vila. 

Förutom att medverka i de påfrestande tävlingarna ägnar majoriteten av triathleterna 

flera timmar varje vecka åt att träna. Denna höga aktivitetsdos resulterar bland annat i 

ett ökat energibehov vilket i sin tur ökar behovet av att tillföra kroppen näring för att 

klara av att prestera både under träning och tävling. Tidigare forskning visar att 

triathleter har svårt att kompensera för den stora energiförbrukningen som framför allt 

sker under tävlingar. Detta beror på att det många gånger blir problematiskt rent 

praktiskt att tillföra näring under delmomenten simning och löpning. Denna problematik 

försöker en del triathleter att lösa genom att komplettera den normala kosthållningen 

med kosttillskott och/ eller energitillskott i samband med träning och tävling. 

 

Denna studies primära syfte är att undersöka manliga respektive kvinnliga triathleters 

användning av kosttillskott. Mer specifikt vilka kosttillskott som är mest förekommande 

bland triathleterna generellt, samt i samband med träning och tävling. Studien syftar 

även till att undersöka i vilket syfte dessa kostillskott konsumeras, samt hur vida detta 

skiljer sig mellan könen.  

Studiens sekundära syfte är att undersöka om triathleter rådfrågat någon person med 

avsikten att få information angående användningen av kosttillskott. 

Studiens metod är kvantitativ där en webbenkät har använts för att samla in material. 

Enligt författarens vetskap har inga liknande studier genomförts som endast fokuserat 

på svenska triathleter. 

 

Totalt deltog 178 triathleter i undersökningen varav 142 var män och 36 var kvinnor. 

Totalt konsumerade 92 % (n=164) av triathleterna någon form av kosttillskott. Av dessa 

var 94 % (n=133) män och 86 % (n=31) kvinnor (p=0,133) 

Resultatet visade att de kosttillskott som var mest förekommande bland triathleterna 

generellt var multivitamintillskott, multivitamin-mineraltillskott, magnesium, 

multimineraltillskott och Omega 3. De signifikanta skillnaderna som hittades mellan de 

manliga och kvinnliga triathleternas konsumtion av kosttillskott generellt var 



  
 

ii 

konsumtionen av ”annat vitamin” (8,6 % av kvinnorna och 0,7 % av männen, p= 0,038) 

och konsumtionen av järn (14 % av kvinnorna och 3,5 % av männen, p= 0,030). 

De mest förekommande kosttillskotten som konsumerades vid träning var sportdryck 

innehållandes kolhydrater, och vid tävling gel samt sportdryck innehållandes 

kolhydrater. En signifikant skillanden hittades mellan manliga och kvinnliga triathleters 

konsumtion av kosttillskott vid tävling där 35 % av männen och 11 %  av kvinnorna 

konsumerade bars innehållande kolhydrater (p= 0, 006).   

 

Syftet med att konsumera kosttillskott generellt var hälsorelaterat medan syftet för att 

konsumera kosttillskott i samband med träning och tävling var mer prestationsinriktat. 

Det fanns dock en signifikant skillnad mellan de manliga och kvinnliga triathleterna där 

49 % av männen rapporterade att de konsumerade mineraltillskott för att ”upprätthålla 

en god hälsa” medan endast 13 % av kvinnorna angav samma svar (p= 0,019).   

Signifikant fler män än kvinnor rapporterade också att det konsumerade kosttillskott vid 

tävling i syfte ”att undvika näringsbrist” (29 % n=37 av männen och 11 % n=3 av 

kvinnorna, p= 0,042). 

 

Totalt rapporterade 21 % av triathleterna att de rådfrågat någon i syfte att få information 

angående användning av kosttillskott. 
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1 Inledning 

Triathlon är en uthållighetsidrott som utgörs av de tre delmomenten simning, cykling 

och löpning. Den triathlet som i samband med tävling genomför alla delmoment i följd 

under kortast tid vinner (Strand, 2013). 

Triathlontävlingar anordnas på olika distanser vilket medför att sluttiden för tävlingen 

kan variera mellan allt i från 50 – 60 minuter (sprint) och enda upp till 8 – 17 timmar 

(Ironman). Triathlon ställer höga krav på utövaren och det blir därmed viktigt att 

triathleten är väl förberedd så att hon eller han skall orka prestera under en längre tid 

(Cox, Snow & Burke, 2010).  

Länge har forskning där triathleter studerats framför allt fokuserat på hur triathleter med 

hjälp av rätt träning och med rätt utrustning kan öka sin fysiska prestationsförmåga och 

förkorta sluttiden. Dock finns det betydligt mindre forskning idag som syftar till att 

undersöka hur triathleters näringsintag i samband med träning och tävling påverkar 

prestationsförmågan, vilket enligt Dolan, Houston & Martin (2011) är en minst lika 

viktig faktor. Ännu mindre forskning existerar idag där man undersökt triathleters 

användning av eventuella kostillskott i samband med träning och tävling. 

 

Det är sedan länge känt att välfyllda muskelglykogendepåer har en positiv effekt på 

framför allt uthållighetsidrottares prestationsförmåga (Jeukendrup, 2011). För en 

triathlet som tränar och tävlar under flera timmar blir det därmed viktigt att tillföra 

kroppen näring. Eftersom att nivåerna av muskelglykogen sjunker drastiskt ju 

intensivare och längre aktiviteten fortgår, kan triathleter fram för allt i samband med 

tävling förbruka sitt lagrade glykogen snabbt. Vid dessa tillfällen kan ett intag av energi 

som kroppen snabbt kan tillgodogöra sig vara avgörande för prestationen. Kosttillskott 

och energitillskott är några exempel på sådana tillskott som innehåller mycket 

koncentrerad näring och energi, och som snabbt kan tas upp av kroppen.  

Denna studie syftar till att redogöra för hur manliga respektive kvinnliga triathleters 

användning av kosttillskott i samband med träning och tävling ser ut idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

2. Bakgrund 

 
Enda sedan den första triathlontävlingen genomfördes år 1974 i San Diego, Kalifornien, 

har intresset för triathlon ökat stadigt, och idag sker en konstant tillväxt av antalet 

triathleter runt om i världen (Triathlon, 2012).  

Triathlontävlingar anordnas nu mera i flera olika länder och på flera olika distanser. 

I Sverige arrangeras bland annat tävlingar på motionsdistans, sprint, olympisk distans, 

medeldistans, långdistans samt även den välkända triathlontävlingen Ironman. 

Distansen på de olika delmomenten och tävlingarna kan skilja sig åt rejält. Exempelvis 

sker tävlingar på motionsdistans vid 400 m simning, 20 km cykling och 5 km löpning, 

medan ett Ironman (eller tävlingar som även benämns som långdistans) består av 3,86 

km simning, 180,2 km cykling och 42,2 km löpning (Sjöberg, 2013).  

Ironman anordnades för första gången år 1978 på Hawaii och själva namnet Ironman, 

liksom tävlingen Ironman 70.3 (halv Ironman), är varumärksskyddat av World 

Triathlon Corporation. Det finns idag två tävlingar med Ironmanstatus i Norden; 

Ironman 70.3 som arrangeras i Haugesund i Norge och Ironman som arrangeras i 

Kalmar, Sverige (Ironman, 2013). 

 

2. 1 Triathleter 

 

Triathleter ägnar många timmar varje vecka åt sin träning vilken till största del består av 

simning, cykling och löpning med fokus på uthållighetsträning. Det är av stor betydelse 

för en triathlet att vara uthållig då tävlingarna ibland kan pågå i flera timmar vilket ökar 

kravet att kunna prestera under en längre tid (Bang, 2009).  

För att optimera prestationen i alla tre delmomenten tränar dessutom många triathleter 

flera gånger per dag. Det har förekommit att triathleter rapporterat upp mot 20 timmar 

träning per vecka. Dock är antalet träningstimmar högst individuellt och varierar bland 

triathleterna (Bentley, m.fl., 2007).  

Det har bland annat visat sig att triathleter som deltar i tävlingar på längre distans, som 

halv Ironman och Ironman, rapporterat signifikant fler träningpass, träningstimmar och 

totalt längre träningsdistans per vecka än triathleter som tränar för att tävla i sprint (750 

m simning, 20 km cykling och 5 km löpning) och olympisk distans (1500 m simning, 40 

km cykling och 10 km löpning) (Korkia, Tunstall-Pedoe & Maffulli, 1994). 

Det har även visat sig att utformningen av träningsupplägget gällande träningens 

intensitet, duration, frekvens och typ av träning, varierar kraftigt beroende på i vilken 

träningsperiod triathleten för tillfället befinner sig i. I en studie där triathleter befann sig 
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”off season” det vill säga, inte planerade att tävla inom den närmsta tiden, var antalet 

träningstimmar per vecka i snitt 9.9 (±4,9) vilket ökade under förberedande period inför 

tävling till i snitt 14,4 (± 4,6) timmar per vecka (Knoepfli, m.fl., 2004).  

Även tiden det tar att genomgöra en tävling varierar kraftigt med allt ifrån 50 – 60 

minuter vid sprint och enda upp till 8 – 17 timmar vid Ironman/ långdistans. Detta 

kräver att triathleten är väl förberedd och förutom en noga planerad träningsplan, även 

har ett noga planerat näringsintag (Cox, Snow & Burke, 2010). 

 

2. 2 Vikten av att tillför kroppen näring 

 

Människan behöver dagligen tillföra kroppen makronäringsämnena kolhydrater, protein, 

fett och vatten, samt mikronäringsämnena vitaminer, mineraler och spårelement då alla 

dessa har viktiga funktioner i kroppen (Jeukendrup & Gleesen, 2007). Om en person 

dessutom lever ett aktivt liv ökar energiförbrukningen vilket resulterar i ett ökat behov 

av att tillföra kroppen mer energi och näring.  

För en triathlet som till största del ägnar sig åt aerob uthållighetsträning där det aeroba 

ernegrisystemet dominerar  blir kolhydrater en viktig energikälla. Med detta menas att 

musklerna arbetar med tillgång till syre, vilket innebär att energin utvinns främst från 

kolhydrater och fett. Ju mer intensiteten på arbetet ökar, desto mer energi kommer 

kroppen att utvinna från kolhydrater och mindre från fett.  

Kolhydrater lagras som glykogen i musklerna och i levern. Vid långvarig högintensiv 

fysisk aktivitet töms dock dessa glykogendepåerna snabbt. Detta medför bland annat att  

en idrottare upplever mindre önskvärda effekter under tävling och träning, som bland 

annat trötthet, minskad förmåga att upprätthålla samma arbetstempo, samt försämrad 

muskelkoordination (Michalsik & Bangsbo, 2004). 

Triathleter har en hög energiförbrukning och det kan vara  svårt att framför allt täcka 

energibehovet vid tävling. Vid en undersökning av manliga och kvinnliga triathleters 

energiförbrukning vid ett Ironman såg man att männen förbrukade i snitt 10 036 (±931) 

kcal och kvinnorna 8570 (±1014) kcal (Kimber, m.fl., 2002). 

Vid ett lågt vätskeintag kan även idrottaren drabbas av dehydrering (uttorkning) och 

hypertermi (värmeslag) vilket kan undvikas med ett väl planerat vätskeintag. Samtidigt 

är det inte bra att tillför kroppen för mycket vätska under kort tid eftersom man kan 

drabbas av hyponatremi (låg koncentrationen av natriumjoner i blodet p.g.a stor mängd 

vätska i blodet) vilket kan få livshotande konsekvenser. Hyponatremi rapporteras 

emellanåt framför allt bland uthållighetsidrottare som deltaigt i tävlingar som pågått 
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under en längre tid. Både ett för stort intag av vätska och kolhydrater under träning och 

tävling kan dessutom vara negativt eftersom magsäckens tömningshastighet är 

begränsad. Idrottare har rapporterat att detta blir ett problem då det skapar en 

”obehaglig” känsla i magen (Jeukendrup, 2011).  

 

 

2. 3 Näringsintagets betydelse för prestationen vid uthållighetsträning 

 

Det har sedan länge varit känt att det finns ett positivt samband mellan välfyllda 

muskelglykogendepåer och framför allt  uthållighetsidrottares prestationförmåga. I 

Kimbers, m.fl., (2002) studie såg man att de triathleter som konsumerade kolhydrater 

under en Iromantävling genomförde tävlingen på en kortare sluttid. Även ett postivt 

samband visade att ju mer kolhydrater en individ konsumerade under tävlingen, desto 

bättre prestation.  

De generella riktlinjerna från American Collage of Sports Medicine (ACSM) gällande 

vätske-, och kolhydratsintag för uthållighetsidrottare har länge varit att inta kolhydrater 

under träning eller tävling som pågår längre än 90 minuter (Cox, Snow & Burke, 2010). 

Enligt Jeukendrup (2011) har dock även ett intag av kolhydrater under aktivitet som 

pågått under 90 minuter, men på hög intensitet (>75% av VO2max), också visat sig ha 

en positiv inverkan på idrottarens prestaionsförmåga. Detta skulle med andra ord även 

vara av intresse för en triathlet som tävlar i sprint. 

Allt fler forskare har på senare tid börjat ifrågasätta de generella riktlinjerna och istället 

ses ett ökat intresse för betydelsen av att inidivdanpassa idrottarens närings-, och 

vätskeintag (Bentley, m.fl., 2007; Noakes, 2007; Jeukendrup, 2011; Maughan & 

shirreffs, 2012; Coletta, Thompson & Raynor, 2013).  

Bentley, m.fl., (2007)  menar att en triathlets dagliga närings-, och vätskeintag bör 

baseras på de dagliga krav som hans eller hennes aktiva livsstil medför. Dels för att 

klara av att prestera, återhämta sig, undvika dehydrering och hyponatremi, men även för 

att uppnå den kroppssammansättning som idrottaren eftersträvar. 

 

 

 

 

2. 4 Kosttillskott 
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Som hittills har konstaterats kan både ett intag av vätska och näring i samband med 

träning och tävling påveraka idrottarens prestationsförmåga. För triathleter som ibland 

tränar och tävlar i flera timmar kan det bli problematiskt att tillfreställa det energibehov 

som uppstår till följd av den höga aktivitetsdosen. Det kan exempelvis vara svårt rent 

praktisk att tillföra näring under delmomenten simning och cykling.  

En annan aspekt är att den intensiva träningen bland annat kan resulterar i minskad 

aptit. Ofta är även tillgången till föda och dryck under träning och tävling begränsad 

vilket försämrar triathletens möjlighet att tillföra kroppen energi. För att undvika 

näringsbrist och därmed försämrad prestation skulle ett intag av kosttillskott eller andra 

energigivande produkter kunna vara ett komplement till den normala kosten under 

perioder av intensiv träning. Dessa innehåller ofta mycket koncentrerad energi och 

näring som snabbt tas upp av kroppen (Bentley, m.fl., 2007) 

Enligt Heikkinen, m.fl., (2011) är det vanligt att elitidrottare använder kosttillskott, men 

användningen av kosttillskott skiljer sig dock åt mellan könen, mellan olika idrotter och 

åldersgrupper. De mest förekommande tillskotten bland idrottare är energidrycker, 

multivitaminer, protein och mineraler. 

Kosttillskott bör dock just endast brukas som ett tillskott, och inte konsumeras i syfte att 

kompensera för en otillräcklig varierad kost (Jeukendrup, 2010). 

 

Enligt Livsmedelsverket definieras kosttillskott på följande sätt:  

”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 småenheter” (2 § LIVSFS 2003:9) (SLV Vägledning om 

kosttillskott 2013, s.5) 

 

Exempel på ämnen som har näringmässig verkan är aminosyror och essentiella fettsyror 

och exempel på ämnen som har fysiologisk verkan är örter och fibrer 

(Livsmedelesverket, 2012). 

Denna studie inkluderar, förutom kosttillskott, även energitillskott, så som 

energidrycker, gel, måltidsersättning och bars/ energikakor, samt ergogena tillskott, 

vilka syftar till att höja prestationsförmågan (tillexempel koffein och kreatin).  
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Några vanliga anledningar till att idrottare generellt använder kosttillskott/ tillskott är 

för att öka prestationsförmågan, förbättra immunförsvaret och förebygga sjukdomar, 

kompensera för en ensidig och icke fullvärdig kost, kompensera för all den energi som 

går åt vid höga nivåer av fysisk aktivitet (Huang, Johnson & Pipe, 2006), samt för att 

upprätthålla styrkan, upprätthålla en god hälsa och förebygga näringsbrist (Heikkinen, 

m.fl., 2011). 

Idrottare har dessutom rapporterat att de konsumerar kosttillskott för att de blivit 

rekommenderad att använda kosttillskott av coacher, vänner, familj eller andra idrottare 

inom samma sport/lag (Braun, m.fl., 2009). 

 

De flesta som äter en varierad och balanserad kost får dock i sig tillräckligt av makro-, 

och mikronäringsämnena och Riksidrottsförbundet (2010) rekommenderar inte att 

idrottare med normal kosthållning skall komplettera kosten med något kosttillskott. 

Inte heller Sveriges Olympiska kommitté (2009) rekommenderar idrottare som äter en 

allsidig kost att komplettera med kosttillskott, men menar att ett tillskott av vitaminer 

och mineraler kan vara lämpligt vid specifika tillfällen. Med specifika tillfällen menas 

exempelvis under perioder av långvarig och intensiv träning, vid lågt energiintag, när 

det är svårt att konsumera en väl sammansatt kost (exempelvis vid resa o.s.v.) samt om 

idrottaren utesluter något näringsämne på grund av allergi eller annan anledning. 

 

De kosttilkott, ergogena tillskott och energitillskott som har vetenskaplig evidens, och 

som har visat sig en positiv effekt på prestationsförmågan är bland annat; sportdryck, 

energikaka/bars, gel, flytande måltidsersättning, vassleprotein, 

multivitamin/mineraltillskott, koffein, kreatin, bikarbonat, elektrolyter (flytande eller 

tabletter), vitamin D, järn, kalcium och probiotika (Australian Institut of Sports, 2012). 

Dessa utgör en ytterst liten del av alla tillskott som finns på marknaden. Flertalet av de 

preparat som säljs idag saknar helt eller delvis vetenskaplig evidens gällande dess 

påstådda effekt. Man vet heller inte effekten av flera tillskott som tas samtidigt av 

samma individ (Jeukendrup, 2010). 

 

 

 

 

2. 5 Kort beskrivning av tillskotten i denna studie 
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Nedan följer en kort beskrivning av de kosttillskott och tillskott som denna studie 

framför allt kommer att beröra.  

 

Sportdryck, gel och energikakor (bars) innehåller fram för allt mycket kolhydrater och 

koncentrerad energi som snabbt tas upp av kroppen. Svenska olympiska kommittén 

(2009) rekommenderar idrottare att konsumera dessa vid behov om träningen/ 

aktiviteten pågår över ca 60-90 minuter. Sportdryck innehåller även elektrolyter (ex. 

natrium och kalium) vilket effektiviserar kroppens förmåga att ta upp vätska (Svenska 

Olympiska Kommittén, 2009).   

Energidryck skiljer sig från sportdryck då denna vanligtvis inte innehåller några 

elektrolyter. Den innehåller dessutom oftast betydligt mer kolhydrater än sportdryck 

samt någon form av ergogent (prestationsfrämjande) tillskott, oftast koffein och taurin 

som har en uppiggande effekt. Denna lämpar sig mindre bra att inta vid träning och 

tävling än sportdryck, eftersom att det höga innehållet av kolhydrater fördröjer upptaget 

av vätska (Riksidrottsförbundet, 2013) 

 

Protein som tillskott förekommer ofta i pulverform. Det finns ett antagande att 

uthållighetsidrottare har ett ökat behov av att tillföra kroppen protein eftersom att 

oxidationen av protein, och framför allt aminosyran leucin ökar vid uthållighetsträning. 

Det råder dock delade meningar om uthållighetsidrottare verkligen behöver öka sitt 

proteinintag utöver det som redan finns i kosten. Effekten av att tillföra kroppen 

aminosyror sägs vara ökat immunförsvar, ökad muskeltillväxt, ökad glykogen-, och 

proteinsyntes samt även bidra till att förebygga utmattning (Jeukendrup & Gleeson, 

2007).    

 

Träning ökar behovet av vitaminer och ger därmed en ökad  risk för att drabbas av 

vitaminbrist. Eftersom vitaminbrist kan påverka prastationsförmågan negativt kan just 

ett tillskott av vitaminer vara av nytta för en individ som idrottar mycket. Även en viss 

mängd mineraler utsöndras via svett och urin. Framför allt sker en förlust av järn, zink 

och magnesium vid regelbunden fysisk aktivitet. Järn har en viktig funktion vid 

transporteringen av syre i blodet och är även viktigt för immunförsvaret. De som kan ha 

speciellt nytta av järn är framför allt kvinnliga idrottare, ungdomsidrottare och 

uthållighetsidrottare då dessa har tendensen att ha lägre nivåer av järn i kroppen. Även 
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zink är viktigt för immunförsvaret och brist på detta mineral kan ge ökad 

infektionskänslighet och försämrad läkning (Jeukendrup & Gleeson, 2007). 

Koffein är ett ergogent tillskott som bland annat återfinns i kaffe, choklad, som tillsats i 

energidryck eller i tablettform och som sägs ha en uppiggande effekt och ge ökad 

prestation. Det finns en hel del vetenskaplig evidens som visar att koffein ökar 

prestationen, med undantag vid korta och högintensiva träningspass, samt ökar 

individens kognitiva funktioner under träning.  

Omega 3-fettsyror sägs öka syreupptagningsförmågan men idag finns det inga 

vetenskapliga stöd för detta  (Jeukendrup, 2010). 

 

2. 6 Triathleters användning av kosttillskott 

Hittills har forskning som studerat triathleter framför allt fokuserat på den fysiska 

prestationen och hur rätt utrustning och rätt träning kan påverka prestationsförmågan. 

Dolan, Houston & Martin (2011) menar att det är minst lika intressant att studera 

triathleters näringsintag eftersom detta till stor del även påverkar triathleters 

prestationsförmåga.  

Dolan, Houston & Martin (2011) genomförde därmed en studie som bland annat syftade 

till att undersöka triathleters användning av kosttillskott. 

Studien visade att de mest förekommande kosttillskotten bland triathleter vid träning var 

sportdryck (med kolhydrater och elektrolyter), samt gel. Hälften av triathleterna 

använde även proteintillskott, multi-mineraltillskott, glukosamin (positiv effekt på leder 

och artros) samt koffein i samband med träning. 

I en annan studie såg man att det var vanligt förekommande att triathleter intog gel, 

sportdryck och energidryck i samband med tävling direkt innan start, och gel och 

sportdryck under själva tävlingen (Cox, Snow & Burke, 2010).  

Även signifikanta skillnader hittades mellan manliga och kvinnliga triathleters 

användning av kosttillskott i samband med ett Ironman. De kvinnliga triathleter 

konsumerade i större utsträckning kosttillskott i fast form, som exempelvis energikakor/ 

bars, medan männen konsumerade mer sportdryck och annan vätska (Kimber, m.fl., 

2002).  

Vid träning däremot, visade en annan studie att männen konsumerade signifikant mer 

gel och energikakor/ bars än sina kvinnliga motsvarigheter. Männen brukade även 

signifikant mer tillskott av antioxidanter. Studien visade även att och männen 
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konsumerade mer sportdryck/ dryck med kolhydrater under träning än kvinnorna 

(Dolan, Houston & Martin, 2011). 

Dolan, Houston & Martin (2011) såg även  i sin studie att triathleter som rådfrågat en 

triathloncoach angående användning av kosttillskott även konsumera signigikant mer 

gel, elektrolyttabletter, samt sportdryck innehållandes kolhydrater, protein och 

kolhydrater under träning än de som inte rådfrågat en coach. I övrigt rapporterade även 

dessa triathleter en mer frekvent konsumtion av kosttillskott över lag, fram för allt 

konsumtion av aminosyror, protein, koffein, multivitamin-mineraltillskott, antioxidanter 

och glukosamin. 

Triathleterna i denna studie var betydligt mer benägna att rådfråga en triathloncoach än 

en professionell nutritionist/ dietist, men det fanns ändå en signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor där de kvinnliga triathleterna i större utsträckning rådfrågade en 

nutritionist/ dietist än en triathloncoach (Dolan, Houston & Martin, 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Syfte 
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Det primära syftet med denna studie är att undersöka manliga respektive kvinnliga 

triathleters regelbundna användning av kosttillskott i samt i samband med träning och 

tävling samt generellt. Med regelbunden användning av kosttillskott generellt  menas 

kosttillskott som brukas tre gånger i veckan eller oftare. Med regelbunden användning 

av kosttillskott i samband med träning menas kosttillskott som brukas vid minst hälften 

av alla träningspass. Med regelbunden användning av kosttillskott i samband med 

tävling menas kosttillskott som triathleten vanligtvis brukar vid tävling.  

Eftersom att tidigare forskning visat att triathleter bland annat konsumerar kosttillskott 

eftersom de blivit rekommenderade av andra att ta dessa, samt att triathleter som 

rådfrågat någon person angående anvädningen av kosttillskott brukar mer kosttillskott 

än de som inte rådfrågat någon, vore det intressant att även undersöka om även detta 

kan ses hos triathleterna i denna studie. Studiens sekundära syfte kommer därför att vara 

att undersöka hur vida triathleter har rådfrågat någon person i syfte att få information 

angående användningen av kosttillskott. 

 

Eftersom att det hittills bedrivits väldigt lite forskning gällande triathleters användning 

av kosttillskott, är min förhoppning att denna studie eventuellt skulle kunna vara ett 

bidrag till framtida forskning inom detta område.   

 

3. 1 Frågeställningar 

 

Jag kommer att studera följande frågeställningar: 

(1) Vilka är de mest förekommande kosttillskotten som triathleterna regelbundet 

konsumerar i samband med träning och tävling, samt generellt? Föreligger det 

någon skillnad bland de mest förekommande kosttillskotten mellan de manliga 

och kvinnliga triathleterna? 

(2) I vilket syfte konsumerar triathleterna kosttillskott regelbundet i samband med 

träning och tävling, samt generellt? Skiljer sig syftet mellan de manliga och 

kvinnliga triathleterna? 

(3) Har triathleterna rådfrågat någon person i syfte att få information angående 

användningen av kosttillskott? 

 

 

4. Metod 

 
4. 1 Genomförande och urval 
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För att undersöka triathleters användning av kosttillskott användes en kvantitativ metod 

där data samlades in via en webbenkätundersökning. Valet av tillvägagångssätt 

baserades bland annat på strävan efter att nå ut till så många triathleter som möjligt i 

Sverige under studiens begränsade tid. Målpopulationen för undersökningen var 

manliga och kvinnliga triathleter som var anslutna till organiserade triathlonföreningar i 

Sverige. Urvalet av deltagare utgjordes slutligen av 180 stycken organiserade 

triathlonföreningar/ klubbar anslutna till Svenska Triathlonförbundet, vilka kotaktades 

med förfrågan om att delta i studien. 

 

    4.1.1 Utformning av instrumentet 

 

En webbenkät skapades på internetsidan: https://www.webbenkater.com/ (se bilaga 1). 

Enkäten bestod av 16 frågor och påståenden i syfte att samla in bakgrundsinformation 

om triathleterna, samt samla in information gällande användning av kosttillskott bland 

triathleterna i Sverige.  

Beslutet om vilka frågor som skulle ingå i enkäten gjordes genom en operationalisering 

av undersökningens frågeområden i syfte att utforma flera relevanta frågor som kunde 

tänkas ge svar på studiens frågeställningar (Eliasson, 2010). För att öka instrumentets 

validitet fanns efter varje ”kategori” av kosttillskott (exempelvis kategorin 

vitamintillskott) en följdfråga angående respondentens främsta syfte med att ta just den 

kategorin av kosttillskott. Detta då syftet med att ta olika kosttillskott vid olika tillfällen 

med stor sannolikhet skiljer sig åt (exempelvis vid träning, tävling och i vardagen).  

Ordet regelbundet definierades dessutom i anslutning till varje fråga för att öka 

validiteten och minska möjligheten att respondenten själv skulle kunna göra sin egen 

tolkning av ordet. 

I enkäten fick respondenten möjligheten att både svara genom att kryssa i fasta 

svarsalternativ eller genom att fylla i egen text i en öppen textruta.  

De fasta svarsalternativen som finns med i enkäten är baserade på de kosttillskott som 

ingått, och förekommit, i andra undersökningar i tidigare forskning gällande idrottare 

och kosttillskott. Respondenten hade möjlighet att kryssa i fler än ett kosttillskott under 

varje kategori, samt mer än alternativ gällande i vilket syfte kosttillskottet 

konsumerades. 

 

https://www.webbenkater.com/
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Nedan följer en beskrivning av på vilka grunder enkätens utformning av frågor och 

svarsalternativ gjorts.  

 

Bakgrundsinformation: Den första delen av enkäten bestod av några frågor angående 

respondentens kön, ålder, namnet på den förening/klubb triathleten var medlem i, vilken 

distans triathleten tävlar på, samt hur många år triathleten har utövat triathlon. Detta för 

att få en överblick över triathletens bakgrund som sedan till viss del kom att användas 

vid analys och till den deskriptiva statistiken. Respondenten fick i en öppen textruta 

ange namnet på den förening/klubb hon eller han var aktiv inom för att det sedan skulle 

bli lättare att få en överblick över vilka föreningar som besvarat enkäten. Detta gav 

också viktig information till underlag om bortfallet bland deltagarna. Respondenten blev 

informerad om att detta svar inte skulle visas offentligt i det slutgiltiga arbetet för att 

värna om anonymiteten. 

 

I enkätens andra del undersöktes triathleters användning av kosttillskott vilka är 

uppdelade i de olika kategorierna vitaminer, mineraler, kosttillskott vid träning, 

kosttillskott vid tävling och slutligen övriga kosttillskott (se bilaga 1. för mer detaljerad 

information av de olika kategorierna). De fasta svarsalternativen samt uppdelningen av 

kosttillskotten i enkäten, är baserade på Huang, Johnson & Pipe’s (2006) studie om 

idrottares användning av kosttillskott. Även andra studier som undersökt idrottares 

användning av kosttillskott har utgått ifrån denna (Heikkinen, m.fl., 2011).  

De fasta svarsalternativen som ingick under i vilket syfte respondenten konsumerar 

kosttillskott är även de baserade på det man sett i tidigare studier (Huang, Johnson & 

Pipe, 2006; Braun, m.fl., 2009; Heikkinen, m.fl., 2011; Dolan, Houston & Martin, 

2011). 

Enkäten avslutades sedan med frågan om respondenten rådfrågat någon angående 

användningen av vitamin-, mineral-, eller kosttillskott. De fasta svarsalternativen är 

baserade på vilka personer, eller på vilket sätt, triathleter och idrottare i tidigare studier 

uppgett var ifrån de fått information gällande användningen kosttillskott (Huang, 

Johnson & Pipe, 2006; Braun, m.fl., 2009; Heikkinen, m.fl., 2011; Dolan, Houston & 

Martin, 2011). Respondenterna hade möjligheten att kryssa i fler än ett alternativ. 

Observera att begreppet kosttillskott används som ett paraplybegrepp i denna 

undersökning där även energitillskott och ergogena tillskott inkluderas i 

svarsalternativen. Anledningen till detta är att olika länder har olika definition av 
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begreppet kosttillskott, och att de tidigare studier som ligger till grund för utformningen 

av denna enkät, även har inkluderat energitillskott, ergogena tillskott och andra tillskott 

i sina undersökningar. 

 

Efter att utformningen av enkäten var klar konstruerades ett följebrev (se bilaga 2) där 

hänsyn togs till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer vilka utgörs av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Ejlertsson, 2005).  

Följebrevet inleddes med en kort presentation av författaren, att studien skulle resultera 

i en kandidatuppsats samt motivet med studien. Därefter beskrevs även varför personen 

ifråga blivit utvald att delta i studien, att deltagandet var frivilligt och att svaren 

behandlas konfidentiellt. I slutet fanns även kontaktuppgifter till författaren för 

eventuella frågor.  

Även på enkätens första sida återfanns en beskrivande text om varför individen blivit 

utvald att medverka i studien, att det är frivilligt att delta i studien och att svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt. Åter igen lämnades författarens kontaktuppgifter 

vid eventuella frågor. Detta för att ge respondenten ytterligare en chans att ta del av 

informationen då följebrevet och enkäten inte bifogades i samma dokument. 

Vid skapandet av enkäten på internetsidan webbenkater.com, gjorde författaren ett 

tillval av en tjänst som resulterade i att respondenten inte kunde besvara enkäten mer än 

en gång.  

 

 

    4.1.2 Procedur 

 

Efter litteraturgenomgång av tidigare forskning inom området, formulering av syfte och 

frågeställningar samt utformning av följebrev och mätinstrumentet, skickades enkäten 

först ut via mejl till en mycket erfaren och framgångsrik triathlet som författaren sedan 

tidigare varit i kontakt med. Syftet med detta var att få feedback på enkäten om 

eventuella oklarheter eller andra synpunkter för att kunna göra justeringar innan enkäten 

skickades ut till målgruppen. Därefter kontaktades 180 stycken av totalt 187 föreningar 

anslutna till Svenska Triathlonförbundet via e-post. Resterande 7 föreningar hade 

upphört att existera eller saknade kontaktinformation. I mejlet redogjorde författaren för 

vem hon var, syftet med varför hon kontaktat personen ifråga, syftet med 

undersökningen och information om vilken målpopulation studien var tänkt att omfatta. 

Kontaktpersonen ombads att hjälpa författaren att vidarebefordra följebrevet och länken 
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till enkäten till triathlterna i föreningen. 

Efter 10 dagar inaktiverades enkäten på grund av studiens begränsade tid. Därefter 

laddades all data ned via ett Exceldokument. Data för varje enskild respondent 

granskades noga flera gånger för att få en uppfattning om interna bortfall, hur eventuell 

text från de öppna textrutorna skulle behandlas, samt vilka enkäter som eventuellt direkt 

skulle exkluderas från studien och vidare analys i SPSS.  

Totalt svarade 185 triathleter från 42 föreningar på enkäten. Svaren kom från alla delar 

av Sverige och det påträffades ett mönster i antalet svar från föreningarna. Från en del 

föreningar svarade ca 1-4 triathleter, från andra deltog 6-9 respondenter och från några 

deltog 12-18 triathleter. Från en förening erhölls inte mindre än 27 svar. 

Efter granskningen av alla enskilda enkäter exkluderades dock 7 helt från studien då 

dessa innehöll ett stort antal interna bortfall. 

Hur stort det externa bortfallet kan tänkas vara är mycket svårt att avgöra då antalet 

medlemmar i alla föreningar som kontaktades är okänt. 11 föreningar svarade att de för 

närvarande inte hade några aktiva triathleter och ytterligare några föreningar svarade att 

de inte hade tid att hjälpa till, eller att de avstod från undersökningar som denna. 

Statistik från Svenska Triathlonförbundet visar att antalet licensierade triathleter i 

Sverige år 2012 var 1353 stycken och antalet föreningar var då 154, som idag uppgår 

till 187 stycken. Det finns dessutom triathlontävlingar idag där triathleter kan delta utan 

krav på licens men det saknas dock statistik över dessa. Det finns heller ingen statistik 

över manliga respektive kvinnliga triathleter (ITU World Triathlon Stockholm, 2012). 

 

 

   4.1.3 Databearbetning 

 

När all data från de 178 stycken resterande enkäterna granskats fördes den in i 

statistikprogrammet SPSS 17.0 för vidare analys. Svaren till varje variabel kodades om 

till siffror där ja=1 och nej=0. Även en kod för internt bortfall för någon variabel 

skapades i syfte att lätt överskåda antalet förekommande interna bortfall i varje analys.   

Först sammanställdes den deskriptiva statistiken för varje enskild individkaraktäristik 

variabel (bakgrundsinformationen). För att testa om det förelåg någon signifikant 

skillnad mellan medelvärdet på mäns och kvinnors ålder (vilken var normalfördelad) 

gjordes ett Independent samples t-test. Vid denna analys exkluderades dock två stycken 

respondenter på grund av ofullständigt ifyllda enkäter av åldern.  

Med hjälp av ett Chi-square test (χ²) undersöktes sedan hur vida det förelåg någon 

skillnad mellan manliga och kvinnliga triathleters användning av kosttillskott. Mer 
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specifikt analyserades hur många procent män respektive kvinnor som rapporterat 

regelbunden användning av kosttillskott i vardagen, samt i samband med träning och 

tävling. Även vilka sorts kosttillskott som konsumerades vid dessa tillfällen, i vilket 

syfte dessa konsumerades, samt hur stor andel i procent som rådfrågta, eller inte 

rådfrågat någon angående användningen av kosttillskott.  

Vid analys av några variabler där antalet respondenter var väldigt få användes Fischer’s 

exakta test för att få ett mer tillförlitligt resultat. Vilka variabler som analyserades med 

hjälp av Fischer´s exakta test framgår i resultatdelen. 

 

Eftersom antalet respondenter från en förening (förening X, n=27) var betydligt fler än 

respondenter från de andra föreningarna, kommer även data från dessa respondenter att 

diskuteras enskilt i resultatkapitlet och resultatdiskussionen. 

 

Totalt förekom 12 interna bortfall i enkäterna vilka exkluderades från analys av;  

regelbunden konsumtion av mineraltillskott (n=1), kosttillskott i samband med träning 

(n=1), samt syftet med att konsumera vitamintillskott (n=4), mineraltillskott (n=3), 

kosttillskott vid träning (n=1) och kosttillskott vid tävling (n=2). 
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5. Resultat 

 
Totalt deltog 178 triathleter i undersökningen varav 142 var män och 36 var kvinnor. 

Medelåldern för män var 39,5 (SD ± 9,9) år och för kvinnor 36,5 (SD ± 7,7) år.  

Fler än hälften av både männen (52 %) och kvinnorna (64 %) rapporterade mindre än 3 

års erfarenhet av triathlon. Den vanligaste förekommande distansen att tävla på för 

männen var Ironman, där signifikant fler män än kvinnor tävlade (se tabell 1.).  

Den mest förekommande distansen för kvinnor var Olympisk distans. 

 

Tabell 1. Individkaraktäristika för triathleterna 

          
                Män (n= 142)         Kvinnor (n= 36)         Totalt (n= 178*)   

        Procent % Antal (n)   Procent% Antal (n)   Procent % Antal (n) P- värde** 

Antalet års erfarenhet av triathlon 

         <1 år 

   

18 25 

 

19 7 

 

18 32      0,797ᵃ 

1 - 3 år 

   

35 49 

 

44 16 

 

37 65      0,269ᵃ 

4 -6 år 

   

25 35 

 

19 7 

 

23 42      0,511ᵃ 

>7 år 

   

23 33 

 

17 6 

 

22 39      0,394ᵃ 

Tävlar på triathlondistans 

          Motionsdistans 

  

17 24 

 

14 5 

 

16 29      0,65ᵃ 

Sprintdistans 

  

34 48 

 

39 14 

 

35 62      0,586ᵃ 

Stafett 

   

3,5 5 

 

6 2 

 

4 7      0,632ᵇ 

Olympisk distans 

  

55 77 

 

56 20 

 

55 97      0,919ᵃ 

Medeldistans 

  

9 13 

 

11 4 

 

10 17      0,753ᵇ 
Halv Ironman/ 

70.3 

  

44 62 

 

39 14 

 

43 76      0,582ᵃ 

Långdistans 

  

14 19 

 

25 9 

 

16 28      0,091ᵃ 

Ironman 

   

68 96 

 

50 18 

 

64 114      0,043ᵃ 

Annan distans     1,4 2   2,8 1   1,7 3      0,497ᵇ 

* Totalt rapporterade 177 triathleter triathlondistans 

        **ᵃ Chi- square test (χ²) 

           **ᵇ Fisher's Exact Test 

            

 

Totalt konsumerade 92 % (n=164) av triathleterna någon form av kosttillskott. 

Av dessa var 94 % (n=133) män och 86 % (n=31) kvinnor (p=0,133).  

Majoriteten av triathleterna konsumerade någon form av kosttillskott i samband med 

tävling följt av vid träning. Minst rapporterades regelbunden konsumtion övriga 

kosttillskott.  

I tabell 2 visas andelen manliga respektive kvinnliga triathleters användning av de olika 

kosttillskott fördelat på de olika kategorierna. (se tabell. 2) 
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Tabell 2. Triathleters användning av kosttillskott 

 

               Män (n= 142*)         Kvinnor (n= 36*)         Totalt (n= 178*)   

        Procent % Antal (n)   Procent % Antal (n)   Procent % Antal (n) P-värde** 

Vitamintillskott     41,5 59   50 18   43,3 77 0,361 

Mineralertillskott 

  

27 38 

 

41,7 15 

 

30 53 0,085 

Kosttillskott vid träning 

 

60,6 86 

 

51,4 18 

 

58,8 104 0,325 

Kosttillskott vid tävling 

 

89,4 127 

 

80,6 29 

 

87,6 156 0,148 

Kosttillskott regelbundet, 

övrigt   22 31   19,4 7   21,5 38 0,755 

 

 

 

Av de 77 triathleter som konsumerade vitamintillskott de mest förekommande 

tillskotten multivitamintillskott och kombinerat multivitamin-mineraltillskott. 

Multivitamintillskott konsumerades av totalt 17 % (n=39) av triathleterna.  

Av dessa var 25 % (n=9) kvinnor och 15 % (n=21) män (p= 0,144). 

Multivitamin-mineraltillskott konsumerades av totalt 16 % (n=28) av triathleterna.  

Av dessa var 19 % (n=7) kvinnor och 15 % (n=21) män (p=0,493).  

 

Den enda signifikanta skillnaden som hittades mellan manliga och kvinnliga triathleters 

användning av vitamintillskott var konsumtionen av ”annat vitamin” (folsyra, Berocca 

och Gerimax), vilket brukades av 8,6 % (n=3) av kvinnorna, och 0,7 % (n=1) av 

männen (p= 0,038). Denna analys genomfördes med hjälp av Fischer’s exakta test. 

 

 

Syftet med att konsumera vitamintillskott besvarades av totalt 73 triathleter (n=55 män 

och n=18 kvinnor). 

De tre vanligaste anledningarna till att konsumera vitamintillskott var  

(1) ”för att upprätthålla en god hälsa” (Totalt 51%, varav 55 % n=30 av männen 

och 39 % n=7  av kvinnorna, p= 0,249),  

(2) ”för att upprätthålla ett starkt immunförsvar” (Totalt 48%, varav 49 % n=27 

av männen och 44 % n=8 av kvinnorna, p= 0,732), 

(3) för att ”undvika eventuell vitaminbrist” (Totalt 41%, varav 40 % n=22 av 

männen och 44 % n=8 av kvinnorna, p= 0,739). 

 

 

* Totalt angav 177 triathleter regelbunden konsumtion av mineraltillskott (n= 141 män och n= 36 kvinnor)  

Och konsumtion av kosttillskott vid träning (n= 142 män och n= 35 kvinnor). 

** Chi- square test (χ²) 
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Av de 53 triathleter som konsumerade mineraltillskott var de mest förekommande 

tillskotten magnesium och multimineraltillskott. 

Magnesium konsumerades av totalt 14 % (n=25) av triathleterna. 

Av dessa var 14 % (n=20) män och 14 % (n=5) kvinnor (p= 0,964). 

Multimineraltillskott konsumerades av totalt 11 % (n=20) av triathleterna. 

Av dessa var 14 % (n=5) kvinnor och 11 % (n=15) män (p= 0,561). Analysen av 

konsumtionen av multimineraltillskott genomfördes med hjälp av Fischer’s exakta test. 

 

Den enda signifikanta skillnaden som hittades mellan manliga och kvinnliga triathleters 

användning av mineraltillskott var konsumtionen av järn, vilket brukades av 14 % 

(n=5) av kvinnorna och 3,5 % (n=5) av männen (p= 0,030) Denna analys genomfördes 

med hjälp av Fischer’s exakta test. 

 

Syftet med att konsumera mineraltillskott besvarades av totalt 50 triathleter (n= 35 män 

och n=15 kvinnor).  

De två vanligaste anledningarna att ta mineraltillskott var 

(1) ”för att undvika eventuell mineralbrist” (Totalt 54%, varav 54 % n=19 av 

männen och 53 % n=8 av kvinnorna, p= 0,951),  

(2) ”för att upprätthålla ett starkt immunförsvar” (Totalt 34%, varav 34 % n=12 

av männen och 33 % n=5 av kvinnorna, p= 0,948).  

 

En signifikant skillnad kunde ses mellan männens och kvinnornas syfte med att ta 

mineraltillskott, där männen rapporterade ”att upprätthålla en god hälsa” i större 

utsträckning än kvinnorna (49 %, n=17 och 13 %, n=2, p= 0,019).   

 

Av de 38 triathleter som konsumerade övriga kosttillskott var det mest förekommande 

tillskottet Omega 3, vilket konsumerades av totalt 17 % (n=30) av triathleterna (17 %, 

n=24 män och 17 %, n=6 kvinnor, p= 0,973). 
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Syftet med att konsumera övriga kosttillskott besvarades av totalt 38 triathleter (n= 31 

män och n=7 kvinnor). 

De två vanligaste anledningarna att konsumera övriga kosttillskott var  

(1) ”för att upprätthålla en god hälsa” (Totalt 76%, varav 86 % n=6 av kvinnorna 

och 74 % n=23 av männen, p= 1,000).  

(2) ”för att upprätthålla ett starkt immunförsvar” (Totalt 37%, varav 43 % n=3 

av kvinnorna och 36 % n=11 av männen, p= 1,000). Båda analyserna 

genomfördes med hjälp av Fischer’s exakta test. 

 

Det mest förekommande kosttillskottet vid träning bland både männen och kvinnorna 

var sportdryck innehållandes kolhydrater.  

Vid tävling var de mest förekommande kosttillskotten bland både männen och 

kvinnorna gel och sportdryck innehållandes kolhydrater. 

Vid tävling visade det sig även vara signifikant fler män än kvinnor som konsumerade 

bars innehållandes kolhydrater vid tävling. 

Resultatet av de mest förekommande kosttillskotten vid träning och tävling visas i 

tabell. 3.  

 

Tabell 3. Mest förekommande kosttillskotten bland triathleterna vid träning och tävling 
 

        Män (n= 142)   Kvinnor (n= 36)   Totalt (n= 178*)   

        Procent % Antal (n)   Procent % Antal (n)   Procent % Antal (n) P-värde** 

Kosttillskott vid träning 

          Sportdryck med kolhydrater 

 

32 45 

 

29 10 

 

31 55 0,721 

Proteintillskott 

  

27 38 

 

14 5 

 

24 55 0,123 

Bars med kolhydrater och protein 19 27 

 

26 9 

 

20 36 0,378 

Gel 

   

18 25 

 

17 6 

 

18 31 0,949 

Sportdryck med kolhydrater och 

protein 16 22 

 

14 5 

 

15 27 0,859 

Kostillskott vid tävling 

          
Gel 

   

63 90 

 

56 20 

 

62 110 0,388 

Sportdryck med kolhydrater 

 

61 86 

 

50 18 

 

58 104 0,251 

Bars med kolhydrater 

 

35 49 

 

11 4 

 

30 53 0,006 

Bars med kolhydrater och protein 27 38 

 

36 13 

 

29 51 0,268 

Energidryck 

  

27 38 

 

19 7 

 

25 45 0,367 

Sportdryck med kolhydrater och 

protein 20 29 

 

17 6 

 

20 35 0,613 

Koffein       17 24   22 8   18 32 0,458 

* Totalt svarade 177 triathleter på frågan om anvädning av kosttillskott vid träning 

(n=142 män och n= 35 kvinnor).  

** Chi- square test (χ²) 
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Syftet med att konsumera kosttillskott i samband med träning besvarades av totalt 103 

triathleter (n=85 män och n=18 kvinnor). 

De tre vanligaste anledningarna till att konsumera kosttillskott i samband med träning 

var  

(1) ” För att kompensera för all den näring och energi jag gör av med vid min 

höga träningsdos/ aktivitetsdos” (Totalt 69 %, varav 69 % n=59 av männen 

och 67 % n=12 av kvinnorna, p= 0,819),  

(2) ”för återhämtning” (Totalt 48 %, varav 51 % n=43 av männen och 33 % n=6 

av kvinnorna, p= 0,183),  

(3) ”för att öka prestationsförmågan” (Totalt 47 %, varav 48 % n=41 av männen 

och 39 % n=7 av kvinnorna, p= 0,470). 

 

Syftet med att konsumera kosttillskott i samband med tävling besvarades av totalt 154 

triathleter (n= 126 män och n= 28 kvinnor). 

De tre vanligaste anledningarna till att konsumera kosttillskott i samband med tävling 

var  

(1) ”för att öka prestationsförmågan” (Totalt 66 %, varav 68 % n=86 av männen 

och 54 % n=15 av kvinnorna, p= 0,139),  

(2) ” För att kompensera för all den näring och energi jag gör av med vid min 

höga träningsdos/ aktivitetsdos” (Totalt 64 %, varav 62 % n=78 av männen 

och 71 % n=20 av kvinnorna, p= 0,343),  

(3) ”för återhämtning” (Totalt 27 %, varav 18 % n=23 av männen och 21 % n=19 

av kvinnorna, p= 0,698).  

 

Signifikant fler män än kvinnor rapporterade att det konsumerade kosttillskott vid 

tävling i syfte ”att undvika näringsbrist” (29 % n=37 av männen och 11 % n=3 av 

kvinnorna, p= 0,042). 

 

Resultatet av de sambandsanalyser som genomfördes för föreningen X visar att 26 av 27 

triathleter i föreningen X konsumerade kosttillskott.  

2 av 27 triathleter konsumerade generellt kosttillskott för att dem blivit rekommenderad 

att gör det.  1 av 27 triathleter konsumerade kosttillskott för att andra triathleter gjorde 

det. 
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Totalt rapporterade 21 % (n=38) av triathleterna att de rådfrågat någon i syfte att få 

information angående användning av kosttillskott (22 %, n=31 män och 19 %, n=7 

kvinnor). 

7 % (n=12) rådfrågade en triathloncoach angående användning av kosttillskott, 9 % 

(n=16) hade rådfrågat en dietist/ nutritionist och 7 % (n=13) en annan triathlet. 37 % 

(n=66) uppgav att de tagit reda på informationen om kosttillskott själv och 8 % (n=14) 

angav att de skulle vilja rådfråga någon professionell kunnig inom området. 
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6. Diskussion 

 
6. 1 Metoddiskussion 

 

Att genomföra denna undersökning med hjälp av en webbenkät gjorde det möjligt att 

uppnå önskan om att nå ut till flera triathleter i hela Sverige. Detta är både ett billigt och 

tidsbesparande tillvägagångssätt vilket gjorde det möjligt att genomföra studien under 

en begränsad tid och med en begränsad budget.  

 En annan fördel med webbenkäter är att individen inte behöver besvara enkäten under 

tidspress, utan ges möjligheten att fylla i enkäten när det passar individen bäst 

(Ejlertsson, 2005). I och med att respondenten kan besvara enkäten i sin egen takt ges 

chansen att fundera ordentligt över svarsalternativen. Nackdelen med friheten att 

besvara enkäten när det bäst passar respondenten kan just vara att enkäten glöms bort 

och aldrig besvaras.   

Att konstruera enkäten utifrån vad tidigare forskning visat, och utifrån enkäter som 

tidigare använts i syfte att redogöra för triathleters och idrottares användning av 

kosttillskott, gjorde det lättare att kunna se eventuella samband eller skillnader mellan 

vad som setts i tidigare forskning, och hos triathleterna i denna studie. 

Syftet med att ha med en öppen textruta var att ge respondenten möjligheten att ändå 

tillägga något om inget svarsalternativ passade. Fördelen med detta alternativ var att 

författaren fick information om relevant fakta för studien, så som vilka övriga 

kosttillskott respondenterna konsumerade. Nackdelen var att denna möjlighet vid vissa 

tillfällen försvårade arbetet med hur informationen skulle behandlas och det var mycket 

tidskrävande att gå igenom alla enskilda enkäter flera gånger för att ta beslut om hur 

dessa skulle användas för eventuellt vidare analys. 

 

I efterhand kunde den sista frågan som berörde hur vida triathleten rådfrågat någon 

person med avsikt att få information om anvädningen av kosttillskott, ha utvecklats och 

eventuellt brytits ned till fler frågor då denna fråga är mer öppen för tolkning än de 

övriga frågorna. Det är möjligt att några respondenter rådfrågat någon  spontant som 

råkade befinna sig i dennes närhet angående användningen av kosttillskott, medan andra 

respondenter aktivt sökt hjälp för att få informationen. Intentionen var att undersöka om 

triathleten gjort ett aktivt val att rådfråga någon, och inte om det bara ”råkat” komma på 

tal under ett samtal. 
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Angående urvalet anser författaren att de inte kunde gjorts på ett mer lämpligt sätt i 

förhållande till studiens tid. Dock skulle kontakten med triathlonföreningarna kunnat ha 

sett annorlunda ut. Kanske hade ett telefonsamtal till föreningarna engagerat mer 

eftersom att det är lättare att glömma bort att besvara frågan via ett mejl än genom 

direktkontakt via ett telefonsamtal. Detta hade dock varit väldigt tidskrävande men 

chansen att få information om föreningen var aktiv inom triathlon eller ej, samt antalet 

triathleter aktiva inom föreningen hade möjligen ökat.  

 

Att konsumtionen av kosttillskott bland triathleterna i denna undersökning var hela 92 

%, kan bland annat ha påverkats av intresset för studien. Redan i följebrevet gavs 

informationen om att enkäten handlade om triathleters användning av kosttillskott. Är 

respondenten helt ointresserad av kosttillskott kanske hon även kände ett ointresse att 

besvara enkäten. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka manliga och kvinnliga triathleters användning av 

kosttillskott i samband med träning, tävling och generellt. Studien syftade även till att 

undersöka om triathleter rådfrågat någon person med avsikt att få information angående 

användningen av kosttillskott. 

Av de 178 triathleter som ingick i studien var 80 % män och 20 % kvinnor. Detta bör 

finnas med i åtanken när undersökningens resultat diskuteras. Dock skulle det kunna 

vara så att cirka en femtedel av triathleterna i Sverige utgörs av kvinnor, men som 

tidigare nämnts finns ingen statistik över detta. Medelåldern för Sveriges triathleter var 

väldigt lik den som rapporterats i Dolan, Houston & Martin’s (2011) studie där 

medelåldern för manliga och kvinnliga triathleter tillsammans var 36,7 år. I samma 

studie hade majoriteten av triathleterna mindre än 3 års erfarenhet av triathlon vilket 

även kunde ses i den här undersökningen. Detta skulle kunna illustrera det faktum att 

triathlon och antalet triathleter fortfarande ökar, vilket i Sverige skulle detta kunna vara 

en följd av att Kalmar år 2012 fick rättigheterna att arrangera tävlingen Ironman, vilket 

även visade sig vara den distans som flest triathleter i denna studie tävlar/ skall tävla på. 

Att konsumtionen av kosttillskott bland triahleterna i denna undersökning visade sig 

vara betydilgt högre än vad man sett i tidigare studier kan ha påverkats av intresset för 

studien. Det finns en chans att denna undersökning missade de triathleter som inte 

konsumerar kosttillskott vilket ger den höga siffran 92 %. 
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Det är mycket möjligt att triathleter i en förening påverkar varandra mer än vad de är 

medvetena om gällande anvädningen av kosttillskott. Exempelvis sågs i denna studie att 

26 av 27 triathleter från föreningen X konsumerade kosttillskott, men endast 1 av dessa 

uppgav att han eller hon gjorde det för att andra triathleter gjorde det. Kanske gjorde fler 

triathleter det, men använde kosttillskott främst för någon annat syfte. Det vore 

intressant att undersöka detta närmre och se vilken påverkan användning av kosttillskott 

hos en triathlet har på andra triathleter i samma förening. 

Att konsumtionen av kosttillskott generellt ändå är relativt hög i de undersökningar som 

gjorts bland triathleter och idrottare kan naturligtvis bero på flera saker. Dock tror jag 

att reklam har en enorm påverkan, medveten eller omedveten, på triathletens 

användning av kosttillskott då det finns ett överflöd av detta i tidningar riktade mot 

triathleter, samt all reklam och sponsorer vid triathlontävlingarna. 

 

Majoriteten av triathleterna i denna studie konsumerade kosttillskott i samband med 

tävling, som framför allt utgjordes av gel och sportdryck med kolhydrater, vilket stämde 

bra överens med det man sett bland triathleterna i Cox, Snow & Burke’s (2011) studie. 

Dock sågs en signifikant skillnad mellan de manliga och kvinnliga triathleters 

konsumtion av bars med kolhydrater under tävling där männen brukade betydligt mer 

av dessa (P=0,006). Detta är tvärt emot vad man sett i tidigare studier där kvinnor 

konsumerade mer bars vid tävling, och männen mer sportdryck (Kimber, m.fl.,, 2002).  

Som tidigare nämnts är protein ett av det vanligaste förekommande kosttillskottet bland 

idrottare, men i denna studie tog endast ca en fjärdedel (24 %) av triathleterna 

proteintillskott vid träning. Kanske kan detta bero på att protein vanligtvis används i 

samband med styrketräning och då är mer förekommande bland mer styrkeinriktade 

sporter. 

43 % brukade vitamintillskott där multivitamintillskott och multivitamin-

mineraltillskott var vanligast förekommande vilket även rapporterats av idrottare i andra 

studier (Heikkinen, m.fl., 2011; Dolan, Houston & Martin, 2011).  

Att signifikant fler kvinnor än män konsumerade järn och ”annat vitamin” kan bland 

annat bero på att kvinnor vanligtvis har lägre järndepåer än män. Information från det 

öppna svarsalternativet visade även att folsyra var ett exempel på ”annat vitamin” som 

kvinnorna tog vilket även är ett mikronäringsämne som kvinnor i Sverige 

rekommenderas att ta. 
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I denna studie visade det sig att det absolut vanligaste förekommande kosttillskottet som 

intogs regelbundet vid minst tre tillfällen i veckan eller oftare var Omega 3 vilket man i 

tidigare studier sett är det tillskott som konsumeras i större utsträckning av 

uthållighetsidrottare än idrottare i kraftsporter (Heikkinen, m.fl., 2011). 

59 % av triathleterna i denna studie använde någon form av kosttillskott vid träning och 

sportdryck var det mest förekommande kosttillskottet hos både männen och kvinnorna 

vilket även triathleter i Dolan, Houston & Martin’s (2011) studie rapporterade.  

Syftet med att ta vitaminer och mineraler för både männen och kvinnorna var ”för att 

upprätthålla en god hälsa”, ”för att upprätthålla ett starkt immunförsvar” samt för att 

”undvika eventuell vitaminbrist”. Dock hittades en signifikant skillnad med syftet för 

att konsumera mineraltillskott där männen uppgav ”att upprätthålla en god hälsa” i 

större utsträckning än kvinnorna. Det vore intressant att undersöka varför denna skillnad 

finns.  

Syftet med att konsumera övriga kosttillskott regelbundet var ”för att upprätthålla en 

god hälsa” och ”för att upprätthålla ett starkt immunförsvar”, vilket förmodligen var 

kopplat till Omega 3 då detta rapporterades i betydligt större utsträckning än något 

annat tillskott i den kategorin. Om detta tillskott ger dessa effekter är dock inte helt 

vetenskapligt bevisat. Kanske kan det vara reklamen för Omega 3 som påverkar valet att 

konsumera detta tillskott då detta ändå är vanligt förekommande bland idrottare.  

 

Syftet med att ta kosttillskott både vid träning och tävling var ” För att kompensera för 

all den näring och energi jag gör av med vid min höga träningsdos/ aktivitetsdos”, ”för 

att öka prestationsförmågan” samt ”för återhämtning”. Intressant nog fanns ett svagt, 

men ändå en signifikant skillnad mellan manliga och kvinnliga triathleter där fler män 

rapporterade att de konsumerade kosttillskott vid tävling i syfte att ”undvika 

näringsbrist”.  Varför denna skillnad finns mellan könen vore också intressant att 

undersöka. 

En femtedel av triathleterna uppgav att de rådfrågat någon angående användning av 

kosttillskott. I denna studie fanns ingen skillnad mellan hur många som rådfrågade en 

triathloncoach jämfört med de som rådfrågade en dietist/ nutritionist som rapporterats i 

tidigare forskning (Dolan, Houston & Martin, 2011). I denna studie var det många 

triathleter som tagit reda på informationen angående användning av kosttillskott själv 
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och det vore intressant att undersöka vad detta beror på. Kanske är man inte beredd att 

betala för informationen när det idag finns enormt mycket information gratis på internet. 

Men kanske kan det leda till att man får betala ett högre pris i längden? 
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7. Slutsats 
 

Majoriteten av triathleterna i denna studie konsumerade någon form av kosttillskott, 

vilket som diskuterats tidigare, kan bero på flera saker.  

Helt klart dominerade kosttillskott innehållandes kolhydrater bland de kosttillskott som 

konsumerades mest, vilket är i linje med de generella rekommndationerna för 

uthållighetsidrottare.  

Kosttillskotten som konsumerades mest var sportdryck och gel vilket följer samma 

trend som vad man sett i tidigare studier bland triathleter och idrottare.  

Nästan alla kosttillskott som var mest förekommande i denna studie har bevisad effekt 

på prestationen. Det vore intressant att undersöka om triathleterna är medvetna om att 

dessa kosttillskott har bevisad effekt, och att det är anledningen till att man konsumerar 

just dessa, eller om andra faktorer, som exempelvis reklam, grupptryck eller 

tillgänglighet bidrar till att dessa konsumeras i störst utsträckning.   

Det fanns inga större skillnader mellan manliga och kvinnliga triathleters konsumtion av 

kosttillskott förutom vid tävling där männen konsumerade signifikant mer bars med 

kolhydrater än kvinnorna. 

För både de manliga och de kvinnliga triathleterna var syftet med att konsumera 

kosttillskott generellt, dvs de tillskott som inte intogs i samband med träning eller 

tävling hälsorelaterade, medan syftet med att konsumera kosttillskott vid träning och 

tävling var mer kopplat till prestationen.  

Jag finner det mycket intressant att 26 av 27 triathleter i föreningen X konsumerade 

kosttillskott men att endast 1 gjorde det på grund av att andra triathleter gör det. Kanske 

påverkar dessa triathleter varandra i betydligt större utsträckning än vad de är medvetna 

om. 

De flesta triathleter i denna studie valde att inte rådfråga någon för att få information om 

användning av kosttillskott. Det vore intressant att vidare undersöka hur stor kunskap 

triathleter egentligen har om kosttillskott och dess effekt.  

Eftersom att många triathleter angav att de tog reda på informationen om kosttillskott 

själv, kan det mer stor sannolikhet vara så att respondenterna fått informationen från 

reklam eller internet. Denna information kanske inte alltid bygger på vetenskaplig 

evidens, vilket kan medföra att triathleten konsumerar sådant som man inte har någon 

aning om vad det innehåller eller dess effekt. Kanske hade det då varit en fördel att 

betala och rådfråga någon expert på området. Kanske kan okunskapen om kosttillskott 
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bidra till att fler faktiskt brukar det, och att personer med kunskap faktiskt konsumerar 

tillskott i mindre mängd. Eller är det tvärt om? 

 

Sammanfattningvis utifrån resultatet av denna undersökning skulle det vara intressant 

att forska vidare kring hur stor kunskap triathleter har om kosttillskott, varför inte eller 

varför triathleter väljer att rådfråga någon professionell kunnig gällande kosttillskott, 

samt hur triathleters användning av kosttillskott egentligen kan tänkas påverka andra 

triathleter i samma förening. 
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Bilaga 1.     Enkät 
 

OBS! Enkäten är kopierad från internetsidan. 

1. Kön: 

□ Man      

□ Kvinna 

 

2. Ålder (år): ____ 

3. Ange namnet på den triathletförening/ klubb som du är aktiv inom: ________ 

Namnet på den förening/ klubb som du tillhör kommer inte att publiceras i det slutliga arbetet. 

Jag tränar inför tävlingar som genomförs på följande distans: 

□ Motionsdistans 

□ Sprintdistans 

□ Stafett 

□ Olympisk distans 

□ Medeldistans 

□ Halv Ironman/ 70.3 

□ Långdistans 

□ Ironman 

□ Annan distans:_____ 

Jag har utövat/ tränat triathlon i: 

□ < 1 år 

□ 1 – 3 år 

□ 4 – 6 år 

□ > 7 år 

 

VITAMINER OCH MINERALER 

 

Tar du något eller några av följande vitamintillskott regelbundet? (minst 3 gånger i veckan 

eller oftare) 

□ Vitamin A 

□ Vitamin B 

□ Vitamin C 

□ Vitamin D 

□ Vitamin E 

□ Betakaroten 

□ Antioxidanter 

□ Multivitamintillskott 

□ Kombinerat multivitamin-mineraltillskott 

□ Nej, jag tar inget vitamintillskott regelbundet. 

□ Andra vitaminer: _______ 

 

Vilket är ditt främsta syfte med att ta detta/ dessa vitamintillskott? 

□ För att öka prestationen 

□ För att upprätthålla en god hälsa 

□ För att upprätthålla ett starkt immunförsvar 



  
 

II 

□ För att undvika eventuell vitaminbrist 

□ För att andra triathleter tar det 

□ För att jag har blivit rekommenderad att ta det 

□ Annan anledning:______ 

Jag tar inget vitamintillskott 

 

Tar du något eller några av följande mineraltillskott regelbundet? (Minst 3 gånger i 

veckan eller oftare) 

□  Järn 

□ Kalcium 

□ Magnesium 

□ Krom 

□ Zink 

□ Multimineraltillskott 

□ Andra mineraler:_______ 

□ Nej, jag tar inget mineraltillskott regelbundet 

 

Vilket är ditt främsta syfte med att ta detta/ dessa mineraltillskott? 

□ För att öka prestationen 

□ För att upprätthålla en god hälsa 

□ För att upprätthålla ett starkt immunförsvar 

□ För att undvika eventuell mineralbrist 

□ För att andra triathleter tar det 

□ För att jag har blivit rekommenderad att ta det 

□ Jag tar inget mineraltillskott 

□ Annan anledning:_______ 

 

KOSTTILLSKOTT VID TÄVLING, KOSTTILLSKOTT VID TRÄNING 

 

Tar du något eller några av följande kosttillskott regelbundet vid träning? (Det kan vara 

innan, under och efter träning). Med regelbundet menas vid minst hälften av dina 

träningspass eller oftare. 

□ Proteintillskott 

□ Aminosyror 

□ Sportdryck innehållandes kolhydrater 

□ Sportdryck innehållandes kolhydrater och protein 

□ Energidryck 

□ Bars innehållandes kolhydrater 

□ Bars innehållandes kolhydrater och protein 

□ Gel 

□ Elektrolyter i tablettform 

□ Koffein 

□ Kreatin 

□ Nej, jag tar inget kosttillskott regelbundet vid träning. 

□ Annat kosttillskott:_____________ 

 

Vilket är ditt främsta syfte med att ta detta/ dessa kosttillskott vid träning? 

□ För att öka prestationsförmågan 

□ För att upprätthålla en god hälsa 



  
 

III 

□ För att upprätthålla ett starkt immunförsvar 

□ För att bibehålla min styrka 

□ För att öka min muskelmassa 

□ För att undvika näringsbrist 

□ För att kompensera för all den näring och energi jag gör av med vid min höga träningsdos/ 

aktivitetsdos 

□ För att jag inte täcker mitt näringsbehov via kosten 

□ För återhämtning 

□ För att minska min fettprocent 

□ För att andra triathleter tar det  

□ För att jag har blivit rekommenderad att ta det 

□ Jag tar inget kosttillskott vid träning 

□ Annan anledning:___________ 

 

Tar du något eller några av följande kosttillskott regelbundet vid tävling? (Det kan vara 

innan, under och efter tävling). Med regelbundet menas det du vanligtvis äter och/ eller 

dricker vid tävling. 

□ Proteintillskott 

□ Aminosyror 

□ Sportdryck innehållandes kolhydrater 

□ Sportdryck innehållandes kolhydrater och protein 

□ Energidryck 

□ Bars innehållandes kolhydrater 

□ Bars innehållandes kolhydrater och protein 

□ Gel 

□ Elektrolyter i tablettform 

□ Koffein 

□ Kreatin 

□ Annat kosttillskott:_______________ 

□ Nej, jag tar inget kosttillskott regelbundet vid tävling. 

 

Vilket är ditt främsta syfte med att ta detta/ dessa kosttillskott vid tävling? 

□ För att öka prestationsförmågan 

□ För att upprätthålla en god hälsa 

□ För att upprätthålla ett starkt immunförsvar 

□ För att bibehålla min styrka 

□ För att öka min muskelmassa 

□ För att undvika näringsbrist 

□ För att kompensera för all den näring och energi jag gör av med vid min höga 

träningsdos/aktivitetsdos 

□ För att jag inte täcker mitt näringsbehov via kosten 

□ För återhämtning 

□ För att minska min fettprocent 

□ För att andra triathleter tar det  

□ För att jag har blivit rekommenderad att ta det. 

□ Annan anledning:_____ 

Jag tar inget kosttillskott vid tävling 

 

KOSTTILLSKOTT ÖVRIGT 



  
 

IV 

 

Tar du något eller några av följande kosttillskott regelbundet? (Minst 3 gånger i veckan 

eller mer) 

□ Omega 3 

□ Fettförbrännande preparat 

□ Måltidsersättning 

□ Örtpreparat (ex. ginseng, echinacea, spirulina m.fl) 

□ Annat:____ 

 

Vilket är ditt främsta syfte med att ta detta/ dessa kosttillskott? 

□ För att öka prestationsförmågan 

□ För att upprätthålla en god hälsa 

□ För att upprätthålla ett starkt immunförsvar 

□ För att bibehålla min styrka 

□ För att öka min muskelmassa 

□ För att undvika näringsbrist 

□ För att kompensera för all den näring och energi jag gör av med vid min höga 

träningsdos/aktivitetsdos 

□ För att jag inte täcker mitt näringsbehov via kosten 

□ För återhämtning 

□ För att minska min fettprocent 

□ För att andra triathleter tar det  

□ För att jag har blivit rekommenderad att ta det. 

□ Annan anledning:_____ 

 

Har du rådfrågat någon angående användningen av vitamin-, mineral och kosttillskott?  

□ Ja, en triathletcoach 

□ Ja, en dietist/ nutritionist 

□ Ja, en annan triathlet 

□ Nej, jag har tagit reda på informationen själv 

□ Nej, men jag skulle vilja rådfråga någon professionell kunnig inom området 

□ Nej 

□ Ja, annat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga 2.     Följebrev 
 

 

Hej! 

Mitt namn är Malin Sommarlund och jag studerar sista terminen på det 

Idrottsvetenskapliga programmet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag genomför just nu 

min kandidatuppsats där jag undersöker Triathleters användning av kosttillskott. 

Nedan följer information om undersökningen som du sedan hittar via denna länk: 

ht tps: / /www.webbenkater .com/s/51067bb  

 

Intresset för triathlon växer stadigt bland både män och kvinnor, och antalet 

triathletföreningar och dess medlemmar blir allt fler. Oavsett om en triathlet befinner sig 

i en uppbyggnadsperiod, förberedande period inför tävling, eller tävlingsperiod är 

träningsfrekvensen ofta hög. Bra och tillräcklig näring blir då en viktig faktor för att 

orka prestera under alla träningstimmar. 

Min kandidatuppsats primära syfte är att undersöka användningen av kosttillskott bland 

manliga och kvinnliga triathleter. Studiens sekundära syfte är också att undersöka om 

triathleter tar hjälp av någon person för att rådfråga och få information angående 

användningen av kosttillskott. 

Du har blivit utvald att medverka i denna undersökning eftersom att du är aktiv inom 

någon av de triathletföreningarna som är anslutna till Svenska Triathlonförbundet. Din 

medverkan är mycket viktig för mig och för studiens kvalitet! Det är frivilligt att delta i 

studien och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Om du har några frågor angående enkäten eller undersökningen är du varmt välkommen 

att kontakta mig när som helst. 

 

OBS! När du har svarat på sista frågan i enkäten kommer du att komma tillbaka 

till första sidan. Detta betyder att enkäten är klar och att dina svar registrerats. 

Du kan därmed stänga ned fönstret.  

Telefon: 0762 55 62 06 

Mejl: ms222ff@student.lnu.se 

 

Ansvarig handledare: Jörgen Tannerstedt, Universitetsadjunkt 

Institutionen för Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

h t tps: / /www.webbenkater .com/s/51067bb  

 

Kalmar, april 2013 
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