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Bakgrund 
 

Kosttillskott är ett område som nu debatteras flitigt av lekmän och den samlade professionen 

inom mängd diverse inriktningar som tillexempel idrottsmedicin, samhällsmedicin, nutrition 

och folkhälsovetenskapen. Livsmedelsverket definierar kosttillskott på följande vis: ett 

komplement av näringsämnen, eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan, 

till vanlig kost. Kosttillskott kan till exempel bestå av vitaminer och mineraler koncentrerade 

till en tablett, kapsel eller liknande. De kan också innehålla olika typer av ört- eller 

växtextrakt, aminosyror, fettsyror eller fibrer. Kosttillskott kan ha en flytande form om 

näringsämnena är koncentrerade, till exempel till en matsked. Vissa kosttillskott löses upp i 

vätska innan de intas, till exempel brustabletter eller pulver. Dryckeskoncentrat som ska 

spädas före användning räknas däremot inte som kosttillskott.  

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kosttillskott/ 

Läkemedelsverket beskriver svårigheter kring att avgöra vad som är ett kosttillskott och ett 

läkemedel. Läkemedel är produkter som beskrivs förebygga eller minska risken för sjukdom. 

Kosttillskott ska inte marknadsföra sig som läkemedel och sedan gå under livsmedelslagen 

enligt läkemedelsverket. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-

2008/Lakemedel-eller-kosttillskott--var-gar-gransen/ 

Kosttillskott går nu under livsmedellagen och därmed är kosttillskott lättillgängligt för 

allmänheten. Därmed uppfattar kanske människor att kosttillskott endast är ofarligt och ger 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kosttillskott/
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Lakemedel-eller-kosttillskott--var-gar-gransen/
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Lakemedel-eller-kosttillskott--var-gar-gransen/
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positiv effekt gällande hälsostatus. Samtidigt har branschen troligtvis nyttjat media för att 

skapa ett budskap kring kosttillskott och dess suveränitet. 

Enligt Paulún (2000) har människan alltid försökt öka sin prestationsförmåga. Svampar, örter 

och olika frön som minskar smärta eller ger hallucinogena responser har brukats av historiens 

idrottsmän. I Västafrika har det sedan länge använts kolanötter som innehåller koffein för att 

få energi och kanske då ge en positiv effekt för hälsan. Gamla grekerna åt stora mängder kött 

som innehåller relativt hög halt av kreatin, som ökar prestationsförmågan. I Sydamerika har 

det sedan länge varit vanligt att tugga kokablad för att öka sin prestationsförmåga bortom det 

normala. Gladiatorerna i romarrikets Rom förtärde olika stimulantia för att uthärda smärta.  

Messner (2002) beskriver användandet av kosttillskott och naturläkemedel i Sverige. Hennes 

studie visar ett stadigt ökande av konsumering mellan 1980 och 1997. Under dessa år 

fördubblades nästan användandet hos kvinnor och män från 15 % till 28 %. Cirka 800 

miljoner kronor köpte svenskar kostillskott för år 2000. Enligt Paulún (2000) är marknaden 

varken reglerad eller kontrollerad därför kan branschen lova i princip vilket positiva effekter 

som helst. Konsekvenserna av detta kan vara en anledning till den enorma konsumtionen.  De 

flesta konsumenterna är både kvinnor och män mellan 16-35 års ålder. Ökningen av 

kosttillskott skedde främst hos kvinnliga och manliga arbetare men dessa var tät följda av 

mellan och högre tjänstemän.  

Kontroll och lagstiftning  
 

Svensk Egenvård är en förening som organiserar cirka 75 % av Sveriges leverantörer av 

växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott samt hudvårdprodukter. Föreningen 

beskriver hur lagstiftningen inom egenvårdsbranschen styrs från Bryssel och EU och hur de är 

branschens röst gentemot beslutsfattare. Svensk Egenvård verkar för noggrannare kontroll av 

kosttillskott i Sverige. Föreningen jobbar för att konsumenterna ska kunna lita på företag och 

dess produkter som är anknutna till Svensk Egenvård. Genom en nationell branschriktlinje, 

certifiering och märkningsbedömning ska konsumenterna känna sig säkrare.  

Kosttillskott har varit under diskussion om hur vida kosttillskott ska betraktas och tillåtas 

konsumeras av medborgare på EU nivå (2002/46/EG). Europaparlament och rådets direktiv 

beskriver kosttillskott på samma vis som det svenska livsmedelsverket . Europaparlamentet 

beskriver kostillskott som något varje land själv måste råda över då det råder oerhörd 

diversion bland preparat och inhemska lagar.  



5 
 

Vanliga kosttillskott som konsumeras i Sverige 

Omega 3/Fiskolja  

 

Omega 3 är ett av de vanligaste kosttillskotten och har debatterats relativt flitigt i massmedia. 

Omega 3-fettsyra är en benämning på en grupp av fleromättade fettsyror. I omega-3 familjen 

av fettsyror ingår alfalinolensyra (ALA), eikosapentaensyra (EPA), dokosahexaensyra (DHA) 

och eikosatetraensyra (ETA). ALA återfinns i gröna bladformiga växter, nötter och olika 

oljor. EPA återfinns i fisk och fiskolja likaså DHA. ETA återfinns i huvudsak i mussla. 

Omega 3 tillskott finns vanligen i burk med kapslar innehållande fiskolja. Paulún (2000) 

Vitaminer och mineraler 

 

Vitaminer är viktigt för ämnesomsättningen, synen, tänderna, skelettet, blodkärlen, 

cellandningen, bildning av kollagen, intag och frisättning av andra näringsämnen och blodets 

koagulering samt att de fungerar som antioxidanter. 

Mineraler är viktiga för kroppens uppbyggnad i form av skelett, hår och naglar samt för 

reglering och signalöverföring mellan celler och vävnader. 

 

Populärt tillskott vid vitaminer och mineraler är en ”allt i ett” tablett med en rad vitaminer och 

mineraler.  Paulún (2000)   

Kreatin 

 

Kreatin består av de tre aminosyrorna arginin, glycin och metionin. Cellernas mitokondrier 

syntetiseras kreatin till kreatinfosfat, vilket förbrukar ATP. Kreatinfosfatet transporteras sedan 

till musklernas myofibriller där de åter kan bilda ATP som sedan kan utnyttjas som 

energikälla för muskelarbete.  

 

Kreatin brukas för att öka explosivitet och uthållighet vid främst styrketräning. Ofta återfinns 

det som vitt pulver som löses i vatten eller i tabletter. Paulún (2000) 

Uppiggande/bantning 

Finns en väldig diversition bland kosttillskotten. Många innehåller koffein, grönt te extrakt, 

gurana, aminosyror, ginseng, rosenrot. Produkterna varierar mellan att påverka kroppen på 

olika sätt, vissa utlovar förbränning andra alerthet och ökad energinivå. Det finns även en rad 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arginin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Glycin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metionin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Adenosintrifosfat
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bantningspiller, Reduxin tillexempel, som ska hindra kroppen från att ta upp kolhydrater. 

Lepigen som ska skapa minska sötma och fett suget hos personer med fetma. Paulún (2000) 

 

Sporttillskott/måltidsersättning 

 

Sporttillskott är ofta för människor som utövar fysiska aktiviteter. Uthållighet eller explosiva 

sporter, motionär som elitidrottare. Här återfinns energidrycker, proteinpulver, gainers eller 

tillexempel olika bars med högt eller lågt proteinvärde. Måltidsersättare är ofta ett pulver som 

ska ersätta en lågkalorimåltid när individ inte hinner eller kan äta riktig mat. Paulún (2000) 

 

Folkhälsoaspekt 
 

Mayer (2011) beskriver att svenskarna köpte bara vitaminer och mineraler 650 miljoner 

kronor år 2008, viktigt att påpeka är att vitaminer och mineraler endast är en del av 

kosttillskottsmarknaden i Sverige. Folkhälsoaspekten är en av de viktigaste aspekterna av 

kosttillskott. Särskilt i västvärlden och då även Sverige. Mayer (2011) presenterar i sin artikel 

olika studier som pekar på att kosttillskott bruk är riskfyllt. Folsyratillskott under graviditet 

kan ge ökad risk för luftvägsproblematik för barn. Vidare hänvisar Mayer till 

läkemedelsverket som varnar för att vitamintillskott kan rubba kroppens balans.  

 Detta visar att en ökad konsumtion leder till ett negativt folkhälsotillstånd, detta behövs 

utredas. Tabell 1 visar försäljningssiffror i miljoner kronor år 2010 presenterat av 

Svenskegenvårds statistik. http://www.svenskegenvard.se/index.php/statistik-om-branschen 

2011-05-13 

 

Tabell 1. 

Viktkontroll 507 684 

Vitaminer & Mineraler 491 297 

http://www.svenskegenvard.se/index.php/statistik-om-branschen
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Williams (2002) hävdar i sin bok att det råder en komplicerad situation inom kosttillskott 

branschen när det gäller konsumentsäkerhet. Det problematiska råder kring forskningsanslag. 

Det finns en konflikt i patentfrågan, farmaceutiska företag kan inte patentera örtprodukter och 

därmed kan ingen vinst i företaget garanteras och vidare forskning görs ej. Samtidigt sponsrar 

företag sällan oberoende forskning då detta kan skada företaget och dess produkter.  

 Kosttillskott är inte läkemedel men de kan på alla sätt vara potenta som ett läkemedel. Ett 

örttillskott kan i stort sett ha samma innehåll som ett läkemedel men ändå behandlas som ett 

vanligt livsmedel.  

Konsumtionen av kosttillskott är tillsynes en välmående bransch och konsumtionen är hög i 

västvärlden och Sverige. Denna höga konsumtion har inte varit bestående över lång tid och 

Hjärta & Kärl (Fiskolja) 294 188 

Mage & Tarm 197 310 

Förkylning 147 125 

Rogivande, stela leder och muskler 142 040 

Uppiggande 86 292 

Hår, hud & naglar 79 388 

Kvinna 69 569 

Man 30 205 

Sport produkter 52 736 

Övriga 278 673 

Totalt 

 

 

 

2 376 507 
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risker kring kosttillskottsbruk bör undersökas över tid. Kartläggningar omkring vilka 

individgrupper som är identifierat med konsumtion bör intensifieras ur folkhälsosynpunkt, 

samt kartlägga motiv bakom bruk.  

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att göra en litteraturöversikt på kosttillskottskonsumtion ur ett 

folkhälsoperspektiv. Kartlägga vilka som konsumerar kosttillskott och varför de konsumerar, 

samt ge en inblick om risker finns.  

Frågeställning 
 

På vilket sätt demografiska och sociodemografiska faktorer fördelar konsumtion av 

kosttillskott bland befolkning? 

 Vilka anledningar är vanliga bland konsumenter och vilka risker tar en 

kosttillskottskonsument?  

Metod 
 

Studien följade ett särskild struktur för att underlätta och säkerställa urvalets relevans. Ett 

flödelseschema användes inspirerat av Polit och Beck (2008)  

 Sökfrågor formulerades 

 Hitta relevanta sökord 

 Identifiera relevanta studier och dokumentera sökningen.  

 Granska källorna och hitta nya referenser genom dem, samt sortera ut olämpliga 

artiklar. 

 Läsa ny information, anteckna. 

 Organisera data och bedöma studierna. 

 Analysera och leta kategorier. 

 Börja skriva på resultatet. 
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Dataanalys 
 

Flödelseschemat från Polit och Beck (2008) fortsatte inspirera dataanalysen. Data 

analyserades genom att läsa studierna upprepade gånger. En sammanfattning gjordes av varje 

studie. Syfte, resultat och diskussion antecknades ner vid varje studie för att lättare möjliggöra 

en analys och kategorisering av studien. Artiklarnas mest relevanta fynd utifrån denna studies 

syfte kategoriserades under rubriker, för att redovisas i resultatet.  

Forskningsetisk överväganden 
 

I denna studie hanterades endast engelskspråkiga artiklar vilket kanske kan leda till felaktiga 

individuella översättningstolkningar, författaren reserverar sig för misstolkningar. Artiklarna 

granskades på ett etiskt förhållningssätt. Relevanta data utelämnades aldrig med flit eller 

förvrängdes.  

 

Litteratursökning 
 

Sökning av litteratur skedde på multipla sätt. Databaser var den huvudsakliga källan för 

information. Databaserna som användes var Academic Search Elite, Google Scholar, 

artikelsök-Gävle högskola, Cambridge jounals online, Oxford journals online, Medline ( 

Pubmed ), PsycINFO. 

Alternativa källor 

Tidsskriften Journal of nutrition,  Hemsidorna med försäljning av kostillskott som 

gymgrossisten.com, mmsports.se, proteinbutiken.se, användes för att studera olika preparat. 

Livsmedelsverket (slv.se), europa.eu, konsumentverket.se, svenskidrottsnutrition.se 

svenskegenvård.se användes för att studera marknaden och lagar kring kosttillskott. Flertalet 

böcker nyttjades även i studien.  

Avgränsning i sökning 

I sökning efter studier och artiklar så sattes målet att försöka ha objekten vetenskaplig 

granskade. Sökning fokuserades på att vara så aktuell som möjligt, därför exkluderades 

artiklar innan år 2000 i den mån möjligt. Flertalet artiklar och studier avser att behandla både 

kosttillskott och naturläkemedel, dessa undveks flitigt eftersom kosttillskott var 

huvudområdet. Artiklarna skulle vara engelsk eller svensk språkiga.  
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Sökord 

Supplement, Supplements, dietary supplement, reasons, behavior, factors, health, nutrition, 

kosttillskott, faktorer, ålder, age, supplement hazards, supplement economy, supplement 

characteristics. 

 

 

Översikt över analyserade artiklar 
 

 Greger (2001) beskriver vad konsumenter av kosttillskott har för karaktärsdrag och i 

vilket intresse de konsumerar tillskotten.  

 Ferrucci (2009) behandlar överlevande cancerpatienters konsumerande av 

kosttillskott, karaktärsdrag samt anledning till varför konsumerandet sker.  

 Smith (2005) har i sin studie valt att studera kosttillskott användandet i Nya Zeeland 

och vilka faktorer som spelar en viktig roll i konsumerandet. De tillfrågade var 15 år 

och över 

 Studien som Block (2007) presenterar handlar om en kartläggning angående 

långvarigt konsumerande av kosttillskott. Respondenter som brukat många 

kosttillskott dagligen under minst 20 år är multipla användare. De andra grupperna är 

icke konsumenter och endast vitamin och mineral konsumenter. Multipla användare 

bestod av 278 stycken, icke brukare 602 stycken och vitamin, mineral brukare 176 

stycken. 

 Studien gjord av McNaughton (2005) är en kohortstudie i Storbritannien som 

undersökte kosthållning, hälsorelaterade karaktärsdrag och beteenden hos användare 

och icke användare av kosttillskott, antal respondenter var 1776 stycken. 

 Studien som Conner (2001) presenterar beskriver av vilka anledningar som kvinnor 

brukar kosttillskott. Studien använde sig av The Theory Of Planned Behaviour ( TPB), 

data togs från 303 olika frågeformulärpersonlig attityd, social påverkan utifrån sam 

personlig beteende kontroll och dess sammanhängande med bruk av kosttillskott. 

 Mattila (2010) undersökte ungdomars bruk av kosttillskott och anabolasteroider i en 

kohortstudie i Finland.  

 Studien som Heikkinen (2011) behandlar presenterar kosttillskottsbruket hos 

finländska elitidrottare. 2002 så deltog 446 stycken finländska olympier och 2009 

deltog 372 finländska idrottare i en enkätundersökning angående kosttillskottsbruk.  
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 Stjernberg (2006) undersökte ålder och köns effekter på äldre individer vid bruk av 

örtmediciner och kosttillskott. 

 Pocobelli (2009) undersökte i en kohortstudie hur mulivitaminer, E-vitamin och C-

vitamin tillskott påverkade total dödlighet, dödlighet i cancer och hjärtkärl dödlighet 

hos 17719 respondenter.  Ålder 50-76 år.  

 

 Floegel (2010) undersöker intaget av antioxidanter hos vuxna genom kosten och 

kosttillskott i USA. Sociodemografiska undergrupper undersöktes för att hitta 

eventuella skillnader i intag av antioxidanter.  

 

 Studien som O´dea, J (2006) skapat ställer sig frågan vad ungdomar brukar för typ 

kosttillskott och utav vilka anledningar väljer de att bruka kosttillskott. Antalet 

respondenter i undersökningen var 78 stycken i åldern 11-18 år i Sydney, Australien. 

Resultat 

Resultatet genomgår de data som är intressanta i association till denna studies syfte. 

Rubrikerna, ålder, kön, utbildning och socioekonomi, fysiskaktivitet, risk och påverkan, 

etnicitet, vikt och BMI samt rökning och alkohol framkom som relevanta kategorier förenligt 

med denna studies syfte.  

 

Resultat 

 

 

Ålder Kön Vikt&BMI Fysiskaktivitet

Risk&påv
erkan

Etnicitet
Rökning&

alkohol

Utbildning
&socio-

ekonomi
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Ålder 

Studien som O´dea, J. (2006) presenterar är endast 11-18 åringar i Sydney Australien. I 

studien beskrev man inga skillnader mellan könen när det gällde kosttillskotts bruk. 

Ungdomarna uppgav kortsiktiga vinster i hälsa som främsta målet med 

tillskottskonsumerandet men även förebyggande av sjukdom och ett starkare immunförsvar 

var vanliga svar av ungdomarna. Respondenterna blev även försedda med tillskotts av sina 

föräldrar. Respondenterna såg inga långsiktiga risker med sitt konsumerande av tillskott, dock 

ofta kortsiktiga vinster. Kosttillskott var populärt av idrottande ungdomar men även av 

ungdomar som ej deltog i idrottsliga aktiviteter.  

 

Undersökningen som Smith (2005) gjorde fann att ålder hade stor påverkan på konsumerandet 

av tillskott. I studien så konsumerade 15-24 åringar dubbelt så mycket kosttillskott än 65-

74åringar. Conner (2001) presenterade i sin studie att ålder visade sig inte ha någon 

signifikant skillnad mellan brukare och ickebrukare av tillskott.  

Greger (2001) hittade ingen signifikant skillnad i ålder dock så tenderade äldre konsumera 

mer än yngre individer.  

 

Floegel (2010) upptäckte att äldre individer tenderade att få i sig mer antioxidanter genom 

kosttillskott.  

 

 Heikkinen, A (2011) fann att äldre idrottare brukade mer tillskott än yngre deltagare. I 

gruppen under 21 år brukade 63 % tillskott medan grupper över 24 år brukade över 90 % 

tillskott. 

Stjernberg (2006) fann i sin studie av äldre människor med en medelålder på 78 år att en 

tredjedel brukade örttillskott i sin kost. I den äldre målgruppen minskade dock konsumerandet 

ju mer till åren respondenterna blev.  

 

 

Kön 

 

Studien som Heikkinen (2011) presenterar med finländska olympier visar ingen signifikant 

skillnad mellan manliga och kvinnliga idrottare när det gäller intag av kosttillskott varken 

2002 eller 2009.  
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Conner (2001) beskriver hur kvinnors konsumerade av kosttillskott mest är influerat av 

personlig attityd gentemot tillskott. Den sociala påverkan utifrån som vänner eller familj är 

även en signifikant påverkan om en kvinna ska bruka tillskott eller inte.  

 

McNaughton (2005) kom fram till att Kvinnor konsumerade mer tillskott än män, 45.1 % av 

kvinnorna brukade tillskott och 25.2 % av männen. Männen använde mer fiskolja än 

kvinnorna som i sin tur använde mer vitamin och mineral kombinationer. Män som utövade 

ansträngande motion använde 50 % sannolikt mer kosttillskott än män som ej utövande 

ansträngande motion, detta var den största skillnaden som på träffades mellan icke 

konsumerande män och konsumerade män. Kvinnor som utövade ansträngande motion 

använde sannolikt 60 % mer tillskott än kvinnor som icke motionerade.  Fiskolja var det mest 

använda kosttillskottet bland både män och kvinnor. 

Block (2007) och Manttila (2010) beskriver hur män konsumerar mer proteinpulver medan 

kvinnor konsumerar mer av vitamin alternativ.  

 I studien Smith (2005) så konsumerade kvinnor i högre grad än män gällande kosttillskott. 68 

% av kvinnorna var köpare och 50 % av männen var konsumenter av kosttillskott. 

Även Ferrucci (2009) Greger (2001) Floegel (2010) Manttila (2010) beskrev hur kvinnor mer 

sannolikt var kosttillskottsbrukare än män.  

O´dea, J (2006) fann att föräldrar ofta gav sina barn tillskott och ofta stod modern för detta 

tillskott.  

 

Utbildning & Socioekonomi 

  
Ferrucci (2009), Block (2007) fann i sin studie att respondenter som var höginkomsttagare 

konsumerade mer tillskott än låginkomsttagare.  

Floegel (2010) upptäckte att välbärgade människor oftare konsumerade antioxidant tillskott.  

Greger (2001) fann att välutbildade personer sannolikt konsumerade mer kosttillskott än 

personer utan längre utbildning. Vidare behandlade studien att även fast individer hade en 

högre utbildning och brukade mer tillskott så innebar inte det en högre kunskap inom 

nutrition. Ferrucci (2009) och Smith (2005) fann i sin studie likande resultat ju högre 

utbildning respondenter hade desto mer konsumerade av tillskott. 
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Block (2007) fann att individer som brukade väldigt mycket genomsnitt 25 olika tillskott om 

året, även var den grupp som var högst utbildad jämfört med ickebrukare och sporadiska 

konsumenter av tillskott.  

Heikkinen (2011) utförde en studie på finländska olympier, det visade sig att 73 % av 

olympierna tog kosttillskott. Olympier får hjälp med kosthållning av utbildad personal inom 

nutrition.  

 

Etnicitet  
 

Floegel (2010) upptäckte att gruppen vita individer oftare konsumerade tillskott med 

antioxidanter än andra etniciteter.  

I studierna som Greger (2001) och Block (2007) presenterar så är den typiske konsumenten av 

tillskott sannolikt vit. Smith (2005) fann att individer med Europeiskt ursprung hade 

signifikant högre sannolikhet att bruka tillskott än individer med Maori ursprung 

Vikt/BMI 

 

Greger (2001) fann att personer som var överviktiga kände sig mindre benägna att bruka 

kosttillskott än personer som hade normalvikt. 

 

McNaughton (2005) beskriver hur de kom fram i studien att kvinnor som konsumerade 

tillskott hade signifikant lägre BMI och midjemått än icke konsumerade kvinnor. BMI och 

midjemått skillnaden bestod efter att korrigering kring social klass, region, rökning, alkohol 

och motionsvanor. 

 

Fysisk aktivitet 
 

McNaughton (2005) resulterade i följande gällande fysiskaktivitet. Män som utövade 

ansträngande motion använde 50 % sannolikt mer kosttillskott än män som ej utövande 

ansträngande motion, detta var den största skillnaden som på träffades mellan icke 

konsumerande män och konsumerade män. Kvinnor som utövade ansträngande motion 

använde sannolikt 60 % mer tillskott än kvinnor som icke motionerade.   
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I studien som Heikkinen (2011) presenterar så använder de olympier som tävlar i explosiva 

och uthållighetssporter mest tillskott jämfört med typiska lagidrotter.  

Greger (2001) fann att personer som tränade flera gånger i veckan konsumerade mer tillskott 

än personer som ej motionerade fler gånger i veckan.  

 

O´dea, J (2006) fann i sin studie att ungdomar ofta valde tillskott i förstahand för att för att 

öka kapaciteten i sportsammanhang och få en energikick.  

Floegel (2010) upptäckte att individer som hade hög nivå av fysisk aktivitet även 

konsumerade mer tillskott med antioxidanter.  

 

 

Alkohol och rökning 
Greger (2001) upptäckte att personer som brukade ingen eller lite alkohol använde oftare 

kosttillskott än vad individer som konsumerade mycket alkohol.  

McNaughton (2005) fann att icke rökare använde sannolikt 50 % mer tillskott än rökande 

individer dock så fann man att rökande kvinnor konsumerade mer tillskott än ickerökande 

kvinnor. Studien fann inga samband mellan alkohol och konsumerande av tillskott.  

 

Smith (2005) menar i sin studie att rökare är i större behov av vitamin och mineral tillskott 

pågrund av att rökning förstör antioxidanter.  

 

Anledningar till konsumerande av kosttillskott 

  
Conner (2002) fann i sin studie att en positiv intention och attityd gentemot kosttillskott var 

det mest sammanhängande med bruk av tillskott. Brukarna av tillskott hade en mycket mer 

positiv syn på utfallet av tillskott än vad icke brukare hade. Brukarna kände även en positiv 

press utifrån angående tillskotts användning medans ickebrukare kände en negativ press 

utifrån associerat med tillskotts användning. En stor signifikant skillnad var dock att 

användare trodde att tillskott höll sjukdom borta medans ickebrukare inte alls dela denna 

uppfattning. 

Ferrucci (2009) fann mer energi och ett förstärkande av immunsystemet som vanliga svar 

kring varför man använde kosttillskott.  
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Heikkinen (2011) tror att minskningen av kosttillskottskonsumerandet i deras studie kan bero 

på en medveten riskbedömning som idrottarna gör, kostillskott kan innehålla icke godkända 

substanser och därmed riskerar idrottarna doping.  

O´dea, J (2006) beskriver hur ungdomarna i studien uppgav kortsiktiga vinster i hälsa som 

främsta målet med tillskottskonsumerandet men även förebyggande av sjukdom och ett 

starkare immunförsvar var vanliga svar av ungdomarna. Respondenterna blev även försedda 

med tillskott av sina föräldrar. Förbättring av hälsostatus var ett vanligt val bland anledningar 

till bruk. Tillskottet brukades även ofta för att säkra näringsintaget, en osäkerhet kring om 

naturlig mat räckte till var motivet.  

Greger (2001) presenterar en förklaring som ges i studien kring en ökande konsumering av 

kosttillskott i USA är amerikanernas sätt att försöka ta kontroll över sin egen hälsa, genom att 

köpa ett tillskott av vitaminer och likande för att hålla sjukdomar borta.  

 

.  

 

Risk & påverkan 
 

Block (2007) fann att efter justering för ålder, kön, inkomst, utbildning och body mass index 

(BMI), så var av konsumerande kosttillskott 

associerat med mer gynnsamma koncentrationer av serumhomocystein, C-

reaktivt protein, hög densitet lipoprotein, kolesterol och triglycerider, samt signifikant mindre 

risk för förhöjt blodtryck och diabetes.  

Manttila (2010) upptäckte att kosttillskottsbruk och anabola steroider bland ungdomar har 

extremt litet samband. Hälften av respondenterna konsumerade kosttillskott medans endast 

0.3 % brukade anabola steroider.  

Pocobelli (2009) upptäckte att C-vitaminbruk inte ledde till ökad dödlighet utan var associerat 

med en minskad total dödlighet. Multivitamin var inte associerat med någon ökad dödlighet. 

E-vitamin var associerat med in minskad total dödlighet. Det fanns ingen associerad risk för 

ökad dödlighet för cancer eller hjärtkärlsjukdom snarare det motsatta.  
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McNaughton (2005) fann att en mindre relation mellan hjärtkärlsjukdoms risk och 

kosttillskott bruk, reaktiv C-protein koncentration i blodet minskade i samband med 

multivitamin bruk.  

Heikkinen (2011)  tror att minskningen av kosttillskottskonsumerandet i studien kan bero på 

en medveten riskbedömning som idrottarna gör, kostillskott kan innehålla icke godkända 

substanser och därmed riskerar idrottarna dopingfall.  

O´dea, (2006)  beskriver hur ungdomarna som hade brukat örttillskott hade svårt att 

specificera innehållet i tillskottet. Respondenterna i studien såg inga långsiktiga risker med 

sitt konsumerade, dock såg alla kortsiktiga positiva egenskaper i bruket. 

Greger (2001) fann att individer som konsumerade tillskott i kosten ofta inte informerade sin 

läkare om kosttillskotten, samtidigt så gjorde man analysen att individer ofta konsumerar 

kosttillskott för att förebygga läkarbesök.  

Ferrucci (2009) fann att de flesta av patienterna 82.4 % sa till sin läkare att de använde 

tillskott i kosten. Läkare och familj var respondenterna främsta källa kring information kring 

kost, efter detta kom massmedia och därefter kom information från näringsspecialister och 

internet. 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion  

 

På flertalet av databaserna påträffades relativt goda resultat gällande studiens syfte.  Alla 

studier var på engelska. Sökningarna fick en tämligen god spridning över hela världen. 

Flertalet studier hade fokus på en viss ålderskategori, sociodemografi eller hälsostatus. 

Utmaningen låg i att ta del av dessa mer specialiserade studier men sedan även hitta goda 

översiktsstudier som inte hade för smalt syfte. Google Scholar och Academic Search Elite gav 

ett tämligen gott underlag för analys. Resultat från The Journal of Nutrition gav flertalet goda 

artiklar i kategorin nutritional epidemiology.  
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Svagheten i sökningen bestod i det väldigt smala resultatet från svensk forskning i ämnet. 

Karolinska institutet presenterade ändock viss forskning relaterad till ämnet.  

Resultat diskussion 
 

Resultatet i studien är tämligen intressant då ansatsen var betrakta demografiskinformation, 

anledningar och risker i samband med kostillskott. Det fanns likheter och olikheter ur ett 

demografisktperspektiv hos konsumenter och icke konsumenter. Studierna visar även ett 

bredare spektrum av resultat i hänsyn till anledningar bakom konsumerade, samt om det finns 

risker som konsument.  

Studierna kunde på ett approximativt sätt delas in i grupperna demografi, anledningar och risk 

efter studiernas syfte och resultat. Vissa studier var omfångsrikare och kunde därför ingå i fler 

grupper.  

 

 

•Greger (2001) Ferrucci (2009) Smith 
(2005) Block (2007) McNaughton(2005) 
Heikkinen (2011) Floegel (2010) 
Stjernberg (2006)

Demografi

•O´dea (2006),Ferrucci (2009) Conner 
(2001) Heikkinen (2011)Anledningar

• Ferrucci (2009), Smith (2005), Block 
(2007) McNaughton (2005) Heikkinen 
(2011) Pocobelli (2009) Mattila (2010)

Risk
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Demografi 

 

Inkomst & utbildning 

 

Ferrucci (2009), Block (2007) Floegel (2010) fann i sina studier att respondenter som var 

höginkomsttagare konsumerade mer tillskott än låginkomsttagare.  

Greger (2001) Ferrucci (2009) Smith (2005) och Block (2007) fann att välutbildade personer 

sannolikt konsumerade mer kosttillskott än personer utan längre utbildning.  

Floegel (2010) menade att resultatet berodde på sociodemografiska och livsstilsval i 

huvudsak. Greger (2001) menar att den höga konsumtionen beror mycket på att 

hälsovårdspersonal är väldigt dåligt informerade kring näringslära och kosttillskott. 

 

Floegels förklaring att den högre konsumtionen beror på sociodemografiska och livsstilsval 

delar författaren. Det är troligtvis många demografiska och sociodemografiska faktorer som 

ligger bakom konsumtionen och inte endast inkomst och utbildning. Dock så möjliggör 

kanske hög inkomst och utbildning konsumtion av tillskott. Har en individ pengar att 

disponera på tillskott och tillräcklig utbildning för att kunna förstå information så underlättar 

det troligtvis konsumtion. Greger (2001) påstående kring hälsovårdspersonal delar författaren. 

En allmänläkare behöver nödvändigtvis inte besitta goda kunskaper inom kosttillskott eller 

kunnande inom näringslära.  

Män & kvinnor 
 

Även Ferrucci (2009) Greger (2001) Floegel (2010) Manttila (2010) McNaughton (2005)  

Smith (2005) beskrev hur kvinnor mer sannolikt var kosttillskottsbrukare än män. Block 

(2007) och Manttila (2010) beskriver hur män konsumerar mer proteinpulver medan kvinnor 

konsumerar mer av vitamin alternativ.  

Conner (2001) beskriver hur kvinnors konsumerade av kosttillskott mest är influerat av 

personlig attityd gentemot tillskott. Den sociala påverkan utifrån som vänner eller familj är 

även en signifikant påverkan om en kvinna ska bruka tillskott eller inte.  
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McNaughton (2005)  menar att resultaten beror på en samvariation av olika hälsorelaterade 

faktorer och hälsobeteende. Manttila (2010) förklarar att anledningen till att män konsumerar 

mer protein än kvinnor är att män försöker få en maskulinare kropp av konsumtionen. Conner 

(2001) menade att resultaten var starkt influerat kring hur en individ värderade hälsa.  

Författaren håller med Manttila (2010) och ser även kanske att män väger mer och i samband 

med styrketräning kan mycket protein vara fördelaktigt.  

 

 

. 

 

Ålder, rökning & alkohol, etnicitet, vikt & BMI, fysisk aktivitet 
 

Undersökningen som Smith (2005) gjorde fann att ålder hade stor påverkan på konsumerandet 

av tillskott. I studien så konsumerade 15-24 åringar dubbelt så mycket kosttillskott än 65-

74åringar, gruppen 15-34 åringar hade den största konsumtionen av tillskott. Smith (2005) 

fann att rökare och högkonsumenter av alkohol konsumerade mindre kostillskott än icke 

rökare och moderata konsumenter av alkohol. Smith (2005) upptäckte även att etnicitet var 

det enskilt väsentligaste motivet vid konsumtion av kosttillskott hos kvinnor.  

 Smith (2005) menar att anledningen till att rökare och högkonsumenter av alkohol inte är 

kosttillskottsbrukare är ett allmänt hälsotänk hos individer. Kosttillskottsbrukare värderar 

hälsan mer än rökare och högkonsumenter av alkohol. Smith (2005) menar att unga 

människor kanske föredrar att ta ett kosttillskott sporadiskt, samt tillfälligt när sjukdom eller 

liknande är framme, som alternativ till ett icke existerande eller dagligt intag. Smith menar att 

de etniska skillnaderna i konsumtion är förklarat i kulturella avvikelser mellan vita och annat 

ursprung.  

Författaren delar Smith (2005) tanke kring ett allmännare hälsotänk hos individer som brukar 

kosttillskott. Individer med hög värdering av hälsa lägger möjligtvis sin disponibla inkomst på 

kostillskott som alternativ till cigaretter eller alkohol.  
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Anledningar till konsumtion av tillskott 
 

Conner (2002) fann i sin studie att en positiv intention och attityd gentemot kosttillskott var 

det mest sammanhängande med bruk av tillskott. Brukarna av tillskott hade en mycket mer 

positiv syn på utfallet av tillskott än vad icke brukare hade. Brukarna kände även en positiv 

press utifrån angående tillskotts användning medans ickebrukare kände en negativ press 

utifrån associerat med tillskotts användning.  

 

Conner (2002) menar att sammantaget så är resultatet av studien starkt influerat av individers 

uppskattning av hälsans värde. Conner (2002) anser att eftersom den sociala pressen utifrån 

hade så tydlig signifikans i studien för konsumtion, behöver dessa grupper som påverkas av 

socialt tryck sättas i fokus för information kring kosttillskottsbruk.   

Författaren håller med Conner (2002) i hänseendet att en positiv intention troligtvis sporrar 

konsumtion av kosttillskott.  

Greger (2001) presenterar en förklaring angående ökande konsumering av kosttillskott i USA. 

Amerikanens sätt att försöka ta kontroll över sin egen hälsa är genom att köpa ett tillskott av 

vitaminer och likande för att hålla sjukdomar borta.  

Greger (2001) har en intressant förklaring, den kanske skiljer sig från Sverige möjligtvis, 

eftersom USA har en tydlig linje av försäkringar i sjukvården som betalas av individen själv.  

 

Risk & påverkan 

 

Pocobelli (2009) upptäckte att C-vitaminbruk inte ledde till ökad dödlighet utan var associerat 

med en minskad total dödlighet. Multivitamin var inte associerat med någon ökad dödlighet. 

E-vitamin var associerat med minskad total dödlighet. Det fanns ingen associerad risk för 

ökad dödlighet för cancer eller hjärtkärlsjukdom snarare det motsatta. 

Pocobelli (2009) menar dock att resultatet kan bero på att personer som brukar kosttillskott 

besöker läkare oftare och därmed upptäcker dödlig sjukdom tidigare än individer som ej 

konsumerar kosttillskott.  

Block (2007) fann att efter justering för ålder, kön, inkomst, utbildning och body mass index 

(BMI), så var av konsumerande kosttillskott 
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associerat med mer gynnsamma koncentrationer av serumhomocystein, C-

reaktivt protein, hög densitet lipoprotein, kolesterol och triglycerider, samt signifikant mindre 

risk för förhöjt blodtryck och diabetes.  

Block menar dock att även fast man justerade för en rad demografiska faktorer så har 

socioekonomiska gynnade grupper närmare kontakt med läkare vilket verkar preventivt för en 

rad sjukdomar.  

McNaughton (2005) fann att en mindre relation mellan hjärtkärlsjukdomsrisk och 

kosttillskottsbruk, reaktiv C-protein koncentration i blodet minskade i samband med 

multivitamin bruk, vilket ökar risken för hjärtkärlsjukdom.   

McNaughton (2005) menar dock att det inte går att säkerställa associationen mellan 

multivitamin och hjärtkärlsjukdom, det är alldeles för många faktorer att ta mer hänsyn till 

enligt McNaughton.  

 

 

Slutsats 
 

Denna studie visar sammanhang vid faktorer och anledningar till bruk av kosttillskott utifrån 

studierna som blivit presenterade. Riskerna som belyses i vissa av studierna är mer 

motstridiga inbördes varandra.  

Två starka faktorer som är relaterat till bruk av kosttillskott är hög utbildning och höginkomst. 

Kvinnor konsumerar i överlag mer utifrån studiernas resultat, kosttillskotts val ser även olika 

ut mellan könen. Vita människor, icke rökare med ingen eller liten alkoholförtäring är även 

faktorer associerat med konsumtion av tillskott. Efter pensionsålder så tycks konsumtionen av 

tillskott minska. Överviktiga individer använder mindre tillskott än människor med normal 

vikt.  Fysiskaktivitet är associerat med en konsumtion av tillskott, personer som inte utövar 

fysisk aktivitet konsumerar mindre tillskott.   

Förväxlingsfaktorer och orsaksfaktorer kan i höggrad ha att göra med slutsatsen. Till exempel 

så kan högutbildning och hög inkomst ha samhörighet med icke övervikt eller icke rökning. 

Konsumtion av kosttillskott kan påverkas av att flera faktorer samvarierar.  
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Anledningar till bruk är väldigt många i studierna men de vanligaste är ändock, förebyggande 

av sjukdom, en förbättring av hälsostatus, ett förstärkande av immunförsvar och ett försök till 

att säkra ett adekvat näringsinnehåll i kosten.  

Risker och påverkan utifrån studierna påvisar en tendens mot att bruk av kosttillskott ej är 

riskfyllt snarare motverkar tillskott dödlighet och allvarligsjukdom. Detta är dock mycket 

komplicerat eftersom det är oerhört många samexisterande faktorer att ta hänsyn till.  

Syftet med studien var att göra ett göra en litteraturöversikt ur en folkhälsomässig ståndpunkt. 

Demografiska faktorer kunde identifieras, anledningar till konsumtion kunde identifieras, en 

inblick i risker med konsumtion kunde även ges. Dessa artiklar är naturligtvis inte någon 

sanning utan endast en litet urval av gjord forskning 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Författaren vill gärna se mer forskning från Sverige. Som ett välmående land ur ekonomisk 

synvinkel har en stor del av Sveriges befolkning tillgången och köpkraften att konsumera 

tillskott i kosten. Kohortstudier i kosttillskottsbruk skulle ur ett folkhälsomässigt perspektiv 

vara gynnsamt.  
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