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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om vuxna styrketränande personer i Mellansverige 

hade kunskap om de kosttillskott de konsumerade samt att undersöka den vanligaste 

anledningen för konsumtionen. För att besvara detta syfte blev metoden av kvantitativ ansats 

med enkät. Enkäten som användes till denna studie kom ifrån två olika, redan gjorda, studier 

med redan testade frågor. De frågor som stämde bäst emot studiens syfte togs ur dessa enkäter 

och sattes ihop till den enkät som användes till denna studie. Tjugosju enkäter besvarades och 

av dessa kunde tjugo användas och analyseras. Det huvudsakliga resultatet påvisar att 

kunskap finns bland de svarande respondenterna och att de har stor förståelse för sina 

kosttillskott samt att kvinnor och män har en viss skillnad i sin konsumtion. Slutsatsen blev att 

kostkomplimentering är den största anledningen till konsumtion av kostillskott.  
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate if adult strength training people in central 

Sweden had knowledge of the dietary supplements they consumed and to examine the most 

common reason for consumption. To answer this purpose was the method of quantitative 

approach with questionnaires. The questionnaire used for this study came from two different, 

already made and tested questions used in other studies like this. The questions that were of 

most interest were taken out from their questionnaires and were assembled to this 

questionnaire used in this study. Twenty seven surveys attended and twenty of these could be 

used and analyzed. The main result shows that knowledge exists among the answering 

respondents and that they have a great understanding of their supplements, and that women 

and men have some difference in their consumption. The conclusion was that complement of 

the diet is the biggest reason for consumption of food supplements, probably this is because 

many of the respondents had high training frequency. 
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Bakgrund 
 

Problematiken med kosttillskott är att det inte klassas som läkemedel utan som livsmedel och 

går där av under i livsmedelslagen. Detta gör att kosttillskott inte blir kontrollerade på samma 

sätt som läkemedel (Johansson 2007; Malmö stad 2010). I och med detta så är det 

kosttillskottsproducentens ansvar att innehållsförteckningen stämmer. Tyvärr visar de sig att 

många av dessa kosttillskott ändå innehåller ämnen som inte står med i innehållsförtekningen 

(Malmö stad. 2010; Statens folkhälsoinstitut 2011; Persson 2007). Genom att kosttillskott står 

under livsmedelslagen har den person som använder sig av kosttillskott ett eget ansvar för vad 

den konsumerar (Lindholm. 2013; Statens folkhälsoinstitut. 2011). I artikeln med Goston, 

Davisson och Isabel
 
 (2010), konstaterar de att det är många som ”självmedicinerar” 

kosttillskott och att de inte exakt vet hur mycket eller hur lite de ska ta för att uppnå den effekt 

de vill få. De chansar sig fram. Detta kan vara riskabelt då personen kan få i sig för mycket av 

ett ämne som kan vara farlig i för stora doser. Efedrin, exempelvis, som är ett ämne som ökar 

pulsen, blockerar sömn samt hungerkänsla. Detta ämne i för höga doser kan ge hjärt- och 

kärlproblem, dock är detta ämnen idag olagligt men kan tyvärr fortfarande förekomma i 

kosttillskott (Libman, Menna, Gulati, 2005). Det nämns även i en annan artikel att en del 

personer har fått biverkningar av sitt kosttillskott, de nämner specifikt kreatin, protein och 

örtextrakt. Detta har då medfört att de får sämre träningsresultat (Valeriano, de Andrade, 

Tavares , Dantas , de Lacerda,  Silva 2014).  Om kosttillsanvändare inte vet om vilka ämnen 

som inte får finnas med, kan detta leda till användande av farliga ämnen brukas avmisstag. 

Styrketräning har som effekt på kroppen att öka muskelmassan. Muskelfibrerna i musklerna 

belastas vid styrketräning och då kroppen vill anpassa sig för att klara belastningen så ökar 

volymen på muskelfibrerna. Detta gör att kroppens muskler blir större och där igenom orkar 

mer i belastning (Thomeé,. Augustsson,. Wernbom, Augustsson, Karlsson 2008) Men detta är 

inte enbart den ända effekten på styrketräning, det kan även ge bättre bentäthet, bättre kontroll 

på kroppsvikten och energiomsättningen samt ge lägre blodtryck, minska depressioner och 

användas i förebyggande syfte för skador (Janson 2001). Styrketräning anses inte som farligt 

så länge man följer det rekommendationer som för styrketräning, det vill säga styrketräna 2-3 

dagar i veckan med 8-10 övningar med 1 set (Janson 2001; Östenson, Birkeland, 

Henriksson2008).  
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I en systematisk reviw artikel som även gjort en meta-analys kommer det fram i sin slutsats 

att konsumtion av protein kosttillskott kan påverka den fettfria massan i kroppen. Dock verkar 

det inte ha någon påverkan på muskelbyggandet eller styrkan (Finger, Reistenbach Goltz, 

Umpierre, Meyer, Henrique Telles Rosa, Dornelles schneider 2015). I en annan reviw berättar 

det att personer som styrketränat länge och som konsumerar kosttillskott med protein samt 

äter den kost som rekommenderas för styrketränande personer, så kan kosttillskott med 

protein hjälpa vid muskelbyggande (Pasiakos, McLellan, Lieberman 2015). Det kluriga med 

artikeln med Pasiakos et al (2015) är att kosttillskott med protein kan hjälpa, men då det bildar 

denna uppfattning genom att personen styrketränat länge samt äter den kost som 

rekommenderas för personer som styrketränar, så är det svårt att få uppfattningen att 

kosttillskott med protein behövs i dessa fall. I en artikel med Wang (2014) gjordes det tester 

på styrketränade kvinnor som ätit mera av ägg, färska grönsaker, elektrolytdrycker 

(sportdrycker) och kött. Detta test visade att det gav ett stadigare blodsocker och att 

hungerkänslan minskades för kvinnorna. Riksidrottsförbundet, RF, skriver på sin hemsida om 

kosttillskott att ”RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. 

Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av 

extra kosttillskott” (Riksidrottsförbundet 2015).   

Definitioner 

Styrketräning i denna studie syftar på personer som går till ett gym en till flera gånger i 

veckan för att lyfta vikter, använda sig utav träningsmaskiner eller går på gruppass med 

inriktning styrka som exempelviss Bodypump eller Core pass.  

När studien pratar om kosttillskott så är det följande kosttillskott som denna studie syftar på, 

de ergogena- och energigivande kosttillskotten samt även vanliga kosttillskott, exempel på 

dessa är proteinpulver, kreatin, proteinbars, Gainer, Pre workout (PWO), Gainomax, omega-3, 

vitaminer och mineraler, m.m. 

Kunskap i denna studien definierar den som att personerna har vetskap om sina kosttillskott. 

Fakta om kosttillskott 

Kosttillskott är först och främst till användning för de som behöver komplimentera sin kost 

exempelvis vegetarianer, veganer och äldre personer (Waldmann, Koschizke,  Leitzmann,  

Hahn 2003; Verbrugge, Gielen, Milisen, Boonen 2012; Johansson 2007).  

Kosttillskott delas upp i tre olika grupper: 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Waldmann%2C%20A%22%7C%7Csl~~rl','');
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1. Kosttillskott - De som innehåller mineraler och vitaminer 

2. Energigivande kosttillskott - Kolhydratrika som proteinpulver, sportdrycker, 

energikakor/ bars, näringsdrycker m.m. 

3. Ergogena kostillskott - Kosttillskott som innehåller ämnen i större mängd exempelvis; 

koffein, kreatin, L-karnitin m.m. (Statens folkhälsoinstitut 2011) 

Kosttillskott för tränande personer har även under de senaste åren ökat och under 2013 såldes 

kosttillskott för 905,8 miljoner bara i Sverige. Detta är en kraftig ökning med 55 procent 

mellan 2008 till 2013 Detta gäller för gruppen energigivande kosttillskot samt ergogena 

kosttillskott. För kosttillskott med vitaminer och mineraler så såldes det 2054,6 

miljonerkroner i Sverige år 2013, detta är en ökning med 24,2 procent mellan 2008 till 2013. 

(Svenskegenvård 2014) Procent mässigt har de energigivande kosttillskotten samt de 

ergogena kosttillskotten ökat mest men pengamässigt sett så är de kosttillskotten med 

vitaminer och mineraler som svenska folket köper mest. Hur detta kommer sig att de ökat så 

med kosttillskotts användandande överlag beror antagligen på många faktorer och en av dessa 

faktorer kan ha att göra med social cognitive theory förklarar och som denna studie kommer 

använda sig av (Bandura 1989). Den beskrivs lite längre ner i studien.  

Djupare fakta om olika kosttillskott 

Under denna rubriken kommer det förklaras mer inriktad fakta mot olika kosttillskott som 

används och som eventuell senare kommer dyka upp under studiens gång. 

Koffein: Koffein finns i vanligt kaffe och i energidrycker. Det ger en uppiggande effekt på 

kroppen och dess sinne. Men det kan även ge negativ påverkan med biverkningar som 

sömnlöshet, oro, ångest, yrsel och hjärtklappningar. Koffeinförgiftning kan även förekomma. 

Det kan också vara farligt för gravida kvinnor att få i sig i förstora mängder, då det kan 

påverka till missfall som utgång. (Livsmedelsverket 2015) I en artikel med Kovacs, Stegen 

och Brouns (1998) visar det sig att koffein påverkar positiv på träningen och ger en 

prestationshöjande effekt. 

Kreatin: Kreatin är också ett vanligt ämne som finns i kosttillskott och som finns i kroppen 

som en energibuffert. Detta är ett ämne som kroppen producerar av sig själv, men som vi även 

får i oss genom fisk och kött. Dett kan inte sägas om de är farlig i höga doser med kreatin, 

men då kroppen producerar eget kreatin samt om det äts regelbundet med kött/fisk, så får 

kroppen mer än väl i sig det som behövs vid muskelbyggande (Livsmedelsverket 2015). 
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Enligt Burke (2007) så kan en ökad dos av kreatin generera till ökad styrka och tillväxt i 

musklerna och där av hjälpa till vid styrketräning. 

L-karnitin/ Karnitin: L-karnitin är ett populärt kosttillskott som innehåller ämnet karnitin som 

används för fettförbränning. Karnitin har en viktig roll i mitokondrierna där de hjälper till med 

förbränningen av olika ämnen (Svenskt Kostillskott u.å).  

Vitaminer och mineraler: Mineraler och vitaminer är livsnödvändiga för kroppen då kroppen 

inte kan producera egna vitmainer eller mineraler. Både vitaminer och mineraler hjälper 

kroppen på olika vis som skelettbyggnad, koagulering av blod, cell delningen i kroppen, 

återfuktning av huden, m.m. Dock är visa vitaminer och mineraler farliga i för höga doser 

exempel A-vitamin som kan ge en förgiftningen eller kalcium som kan ge en ökad risk för 

njursten. (Johansson 2007) Vitaminer och mineraler är livsnödvändiga vid träning. Järn 

behövs i kroppen för syretransporten i blodet och den minskas drastiskt vid träning då det 

kommer ut genom svet och urin. Detta gäller även Vitamin-A som hjälper upptagningen av 

järn samt att kroppen behöver detta för att syn, hud och slemhinnor skall fungera normalt, den 

hjälper även till att immunförsvaret skall fungera normalt. (Jeukundrup och Gleeson 2007) 

Proteinpulver: Att konsumera proteinpulver ger en ökad mängd protein till kroppen som är 

byggstenar för muskelbyggande. Det finns inga säkra belägg för att höga doser av protein 

skulle vara farligt men det skall tas i beaktande att vid mera protein i kroppen behöver 

njurarna i kroppen arbeta mer. Då njurarna måste arbete mer så utsöndras det mer 

kväveinnehållande föreningar som exempelviss urin. Dricker man tillräckligt med vatten så 

skall detta inte vara något bekymmer. Men har njurarna någon skada eller sjukdom sedan 

tidigare kan högt protein intag med bära en risk, vad för risk kan dock inte besvaras. 

(Johansson 2007) 

Aminosyror: Tillskott av aminosyror används främst för att påskynda återhämtning, stimulera 

muskeluppbyggnad samt även för att förhindra muskelnedbrytning. Aminosyror medverkar 

till reparationen av vävnad i kroppen som exempel muskelvävnader. (Johansson 2007) 

Moberg, Apró och Blomberg (2013) påvisar att aminosyror är viktiga för träning då de är 

byggstenar i muskelbyggande samt även ger högre träningseffekt. 

 

Omega-3: Detta är ett fleromättat fett som kommer från fett fisk, olika rapsoljer och matfetter 

samt valnötter. Detta kan tas som ett kosttillskott om det är svårt att få med detta i sin kost. 

Omega 3 behövs då kroppen själv inte kan producera detta fett och behöver få detta via 
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maten. Omega 3 hjälper kroppen med att reparera och bygga celler samt att de hjälper 

levringsförmågan i blodet och på så vis minskar risken för blodpropp. (Livsmedelsverket 

2015) Livsmedelsverket (2015) säger att höga doser av omega-3 kan ge biverkningar, dock tar 

de inte upp några speciella biverkningar som det kan ge.  

 

PWO: Pre work out som förkortningen PWO står för är ett kosttillskott som ger prestations 

höjande effekt. Ofta i dessa kosttillskott finns det ämnen som koffein och kreatin. PWO kan 

ge en magbesvär, njurproblem samt hjärtrubbningar och kärlskador. Då detta är ett 

kosttillskott som vill förhöja prestations effekten på gymmet kan ämnena i kosttillskottet 

kombineras med andra ämnen som gör att hjärtat pumpar snabbare, det kan bli 

hjärtklappningar och att magen och njurarna inte klarar av substansen. Dessa ämnen som ofta 

kombineras är då i dessa fall som nämnt ovan koffein och kreatin. Andra biverkningar har 

även varit sömnsvårigheter samt aggressivitet och tunnelseende. (PWO.se u.å; Karlberg 2014) 

Pwo har påvisat ge effekt vid träning som prestationshöjande (Karlberg 2014) 

BCAA: Branched chained amino acids är vad BCAA står för. BCAA innehåller 3 olika 

grenade essentiella aminosyror som hjälper kroppen att bygga muskler. Essentiella 

aminosyror är livsnödvändiga för oss att få i oss via kosten då kroppen själv inte kan 

producera dessa aminosyror. Det förekommer att BCAA kan vara ett bra kosttillskott att äta 

vid motion och idrott med att det behövs mer studier kring hur mycket som behövs 

konsumeras för att uppnå den effekt som BCAA kan ge. Det förekommer inga speciella 

nackdelar med att konsumera kosttillskott.( Shimomura, Murakami, Nakai, Nagasaki, Harris 

2004) Om BCAA används under träning kan den muskelnedbrytande fasen minskas och där 

av kan en fettfri muskelmassa uppstå (Kreider, Fry och 0`Toole 1998). 

EAA:  Essential Amino Acids står EAA för. EAA är väldigt likt BCAA det som är skillnaden 

mellan dessa två är att BCAA har grenade essentiella aminosyror i jämnfört med EAA som 

har ”enkla” essentiella aminosyror. Vilket av dem som är bättre är svårt att svara på med den 

fakta som finns idag och det verkar inte finnas några speciella nackdelar med att konsumera 

EAA. (Styrketräningsprogramet u.å) Då BCAA och EAA konsumeras för att uppnå samma 

effekter så utvinns det samma effekt som BCAA, att använde av EAA vid träning kan minska 

den muskelnedbrytande fasen och där av kan en fettfri muskelmassa uppnås. (Kreider, Fry 

och 0`Toole 1998). 
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Gainer: Är ett proteinrikt samt kolhydratrikt kosttillskott som används för muskelbyggande, 

viktökning, återhämtning och energiinlagring. Dessa kosttillskott kan även innehålla kreatin 

och/eller fett för att komma åt det mera muskeluppbyggande samt få personerna snabbare upp 

i vikt. Det verkar inte finnas några dokumenterade biverkningar på Gaines men då det ändå 

innehåller mycket protein och kolhydrater så är det klokt att hålla sig till vad som 

rekommenderas i intag så intaget inte överskrid och blir för stort med den vanliga maten. 

(Gainer.se 2014)  

Fettförbrännande/viktminskande: Fettförbränninande- och viktminskningspreparat har i 

uppgift att dämpa hungerkänslan. Tyvärr innebär detta att många kosttillskott inom detta 

område kan innehålla olagliga medel som inte står med i innehållsförteckningen exempelvis 

efedrin, (Läkemedelsverket 2007). En del preparat innehåller även grönt te och koffein som 

kan vara farligt i för höga doser då de kan ge hjärtklappningar samt påverka levern 

(Läkemedelsverket 2007). Det finns även studier gjorda på att genom att personer ätit dessa 

preparat kan de få en känsla av falsk trygghet, att de kan äta vad de vill och hur mycket de vill 

utan att gå upp i vikt genom att de äter de fettförbrännade preparat som de gör (Yo-Chi Chang 

och Chiou 2014).   

Könsskillnader i konsumtion 

Det verkar finnas en del skillnader mellan könen och konsumtion av kosttillskott, enlig en 

studie med Ström och Hansson (2012). I studien upptäcker det att kvinnor använder sig mer ut 

av vitaminer och mineraler i jämnfört med män som använder sig mer utav proteinpulver 

(Ström och Hansson 2012). Den studie är gjord i Stockholm och hur det ser ut i övriga 

Sverige vet man inte. Därför kan det vara av intresse att göra en jämförelse i resultatet med 

denna studie för att se om de är liknande konsumtion på olika platser av Sverige.   

Teori 

Social cognitivie theory är ett teoretiskt perspektiv som studien kommer använda sig ut av vid 

analys och resultat. Individ, beteende och miljö är tre punkter som enligt teorin integrerar med 

varandra (Bandura 1989). Exempel på detta kan vara gymmiljön. En person som tränar i en 

gymmiljö där användning av kosttillskott är vanligt och konsumeras av det flesta, får signaler 

om att kosttillskott accepteras i denna miljö. Detta leder till att den enskilde blir influerad och 

lättare ”kommer över tröskeln” och själv börjar konsumera kosttillskott. Då personen börjat 

med kosttillskott så ändras beteende kring kosttillskott och det blir invant och accepterat. Där 
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går det en linje. Vi har en miljö där kosttillskott är accepterat, en individ blir påverkad av 

miljön och börjar ändra sitt beteende kring kosttillskott.   

Problematisering 

Problematiken med kosttillskott är som de tidigare beskrivits i bakgrunden, att personer känt 

osäkerhet i hur de skall konsumera sina kosttillskott (Goston, Lavalli, Davisson Correia och 

Isabel
 
 2010), Personer har även konsumerat kosttillskott och fått biverkningar av dessa samt 

att det visar sig att en del kosttillskott innehåller ämnen som kan vara farliga i för höga doser 

eller innehålla olagliga ämnen(Valeriano et al 2014; Malmö stad 2010; Statens 

folkhälsoinstitut 2011; Persson 2007). Där av vill denna studie ta reda på vad för kunskap 

styrketränande motionärer har om sina kosttillskott och där igenom undersöka vad som blir 

det vanligast använda kosttillskottet.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om vuxna personer i Mellansverige har kunskap om 

kosttillskotten de konsumerar när de styrketränar samt undersöka den vanligaste anledningen 

till konsumtion. 

Frågeställningar  
 

 Har personerna som styrketränar på gym i Mellansverige kunskap kring de 

kosttillskott de konsumerar? 

 Vilka kosttillskott förekommer vanligast för konsumtion på gym i Mellansverige? 

 Vilken är den vanligaste anledningen till att konsumera kosttillskott vid styrketräning 

på gym i Mellansverige? 

 Finns det skillnad mellan män och kvinnors konsumtion av kosttillskott bland de som 

styrketränar på gym i Mellansverige? 

Metod 
 

Design 

Metoden till denna studie valdes efter studiens syfte och frågeställningar (Gratton och Jones 

2010). Då denna studie handlar om att ta fram personers kunskaper och konsumtion av 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Goston%2C%20Janaina%20Lavalli%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Toulson%20Davisson%20Correia%2C%20Maria%20Isabel%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Toulson%20Davisson%20Correia%2C%20Maria%20Isabel%22%7C%7Csl~~rl','');
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kosttillskott, passar här bäst att använda sig av en kvantitativ metod och enkäter valdes där av 

som datainsamlingsmetod. Designen på själva studien kommer vara en tvärsnittstudie, i och 

med då flera personer kommer svara på enkäten och där av kommer de representera en grupp 

ur dagens samhälle. 

Urval 

Urvalet för denna studie att är styrketränande personer med en ålder på 18 år och upp till 50 år 

samt både män och kvinnor i Mellansverige som konsumerar kosttillskott. Åldern 18 år valdes 

ut då dessa personer är myndiga och råder över sina egna beslut (Hassmén och Hassmén 

2008; SFS 2003:460). En förening som har hand om gym valdes ut och frågades om de ville 

vara med i denna studie. De accepterade förfråga och utav föreningens gym valdes 

slumpmässigt ut två stycken gym för utlämningen av enkäterna. 50 enkäter skrevs ut och 

delades ut slumpmässigt till personerna på gymmen. De personer som satt och vilade, var på 

väg hem eller gick förbi utlämningen av enkäterna frågades om de ville besvara en enkät. 

Detta gjordes för att personerna inte skulle bli störda under sin träning samt att genom detta 

blev det ett slumpmässigt urval av respondenter (Gratton och Jones 2010).  

Dataanalys 

Enkäten kommer vara i pappersform. Alla enkäter kollades igenom och alla resultat skrevs 

upp i Excel, respondent för respondent. Sedan samanställdes resultaten för varje fråga i egna 

flikar på Excel som gav en helhetsbild över respondenternas svar för varje fråga. Det gjordes 

även stapeldiagram över frågorna för att se mer tydligt hur det låg till. Det blev en deskriptiv 

design genom detta. 

Enkät och tillvägagångsätt   

Denna enkätsfrågor har tagits ifrån två olika studier som gjorts tidigare.  Fråga ett och två i 

denna studies enkät är tagna från Rådberg (2014)och fråga tre till sexton tagna från Johansson 

och Müller (2012). Dessa frågor har i de tidigare studierna blivit testade, pilotade, så att 

frågorna är tydligt framställda så de svarande som ska besvara enkäten förstår frågorna 

(Ejlertsson 2005). Ett informationsbrev medföljer enkäten som förklarar varför enkäten delas 

ut samt varför personen har blivit utvald till att delta i denna studie. Informationsbrevet 

förklarar även att enkäten lämnas helt anonymt (Hassmén och Hassmén, 2008). Enkäten 

inleds med enkla bakgrundfrågor, som personen ska besvara om sig själv. Detta är relevanta 

frågor som kan vara av intresse sedan vid resultatanalysen samt att frågorna ser till att 

studiens ram följs, det vill säga att personen har rätt ålder, tränar den mängd som studien är 
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ute efter samt äter kosttillskott (Hassmén och Hassmén 2008).  Resterande frågor är mera 

inriktade att besvara frågeställningarna till denna studie. De frågor som kan uppfattas som 

känsliga har placerats strategiskt i enkäten, mer mot slutet (Hassmén och Hassmén 2008). 

Frågorna har fasta svars-alternativ, så att enkäten ska vara enkel att analysera samt att alla får 

samma svarsalternativ till frågorna. Då det kan vara svårt för en del personer att bara välja ett 

alternativ av de fasta svaren bestämdes det att de får kryssa i flera av de fasta alternativen som 

finns på frågorna.  På två av frågorna som finns med i enkäten får respondenten skriva ut sina 

svar, då dessa är öppna frågor. De frågorna var svåra att sätta ut fasta svarsalternativ på och 

därav så ges respondenten frihet i sitt yttrande och kan komma med intressanta fakta till denna 

studie (Hassmén och Hassmén 2008). 

Forskningsetiska övervägande 

Då detta är en enkätundersökning har studien tagit ställning till de forskningsetiska aspekter 

som finns för att god forskning skall bibehållas. Fyra krav som finns med i vetenskapsrådet 

har tagits i största beaktande för att denna enkätundersökning ska få ett så stort 

forskningsförtroende som möjligt går att få. De fyra punkterna är: 

1. Informationskravet. Deltagaren ska få information om studien, vad själva syftet är 

med studien samt att den är frivillig att vara med i. 

2. Samtyckeskravet. Deltagaren har rätt att själv bestämma över sitt medverkande i 

studien, samtycke ska ges till forskaren för att få använda deltagarens svar till studien. 

3. Konfidentialitetskravet. Det är ett krav som påpekar att ingen individ ska kunna 

urskiljas i studien. 

4. Nyttjandekravet. Ett krav som säger att de svar som deltagaren ger endast kommer 

användas till denna studie och inte till någon annan studie. 

 Alla personer som även deltagit i studien har rätt att ta del av den gratis och senare meddela 

om eventuella fel som behövs bli rättade (SFS 1998: 204; Ejlertsson 2005). Dessa punkter 

uppfylldes genom att respondenterna fick ett informationsbrev där dessa punkter förklarades. 

Även en E-mail adress till forskaren för denna studie fanns med så att de kunde senare mejla 

och få ta del av denna studie samt ifrågasätta resultatet. 

Resultat 

Det kom in 28 enkäter av 50 utlämnade och av dessa 28 kunde 21 enkäter användas. Det är en 

svarsfrekvens på 40%. Bortfallet beror på att det var svårt att få personer att vilja svara på 
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enkäten. Många angav att de inte hade tid eller hade glömt glasögonen och därav inte kunde 

svara på enkäten. Varför endast 20 av enkäterna kunde användas berodde på att det var en del 

som var utanför studiens ram på grund av ålder samt att de inte åt kosttillskott, men ändå 

genomförde enkäten för att vara snälla. 11 godkända enkäter kom från män och 9 stycken från 

kvinnor. Det blev en snittålder på 27,15, där lägsta ålder är 20 och den högsta 43 av de som 

svarade. Frågorna och dess resultat kommer att genomlysas nedan i studien. Det kommer två 

frågor som visar på skillnader mellan män och kvinnor.  

Träningsfrekvens 

 

Figur 1 

Figur 1 visar skillnad mellan kvinnors och mäns träningsfrekvens. Kvinnorna hade 3-4 gånger 

i veckan som det största svarsalternativet, medans männen hade 5 gånger i veckan eller mer.  
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Vanligaste kosttillskottet 

 

Figur 2 

Figur 2 är en sammanslagning av alla kosttillskott som fram kom av respondenternas svar 

ifrån både män, kvinnor och den totala konsumtionen för både män och kvinnor. Många av 

respondenterna angav att de åt fler än bara ett kosttillskott och därav så är det många 

kosttillskott som är uppskrivna i tabellen. Proteinpulver var det som de flest angav att de 

konsumerade, men även BCAA samt kreatin kommer inte långt efter som ett starkt 

svarsalternativ. Det som sticker ut mest är att männen äter mer av flera olika sorters 

kosttillskott jämfört med kvinnorna. 
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Figur 3 

 

Figur 3 är en sammanslagning av alla respondenternas svar kring hur de fick reda på att de 

kostillskott de konsumerar fanns. De flesta svarade att de fick den informationen genom sina 

vänner och blev rekommenderade att testa kosttillskotten som deras vänner använde. Det var 

även en del som svarade att de fick den informationen av internet och därav började använda 

det kosttillskottet. En del av respondenter markerade för flera svarsalaternativ då de använde 

flera olika kosttillskott och blev rekommenderade på olika sätt dessa kosttillskott. En 

respondent tyckte inte att de svarsalternativ som fanns passade in och skrev istället ditt vad 

som passade respondenten. Alternativet som skrevs upp var utbildad. 

Kunskapen om sina kosttillskott 

 

Figur 4 

 

Figur 4 är en sammanslagning av respondenternas svar. 15 av 20 respondenter svarar att de 

vet vad för effekt deras kosttillskott har på kroppen. 4 av 20 respondenter svarar att de inte vet 

vad för effekt deras kosttillskott har på kroppen samt 1 av 20 som är osäker och markerade i 

båda Ja och Nej. 
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Figur 5 

Figur 5 är en sammanslagning av alla respondenternas svar över om de vet vad deras 

kosttillskott innehåller. 15 av 20 vet vad deras kostillskott innehåller, medan 3 av 20 inte vet 

och 2 av 20 är osäkra och kryssade för både Ja och Nej.   

 

Figur 6 

Figur 6 visar hur respondenterna tar reda på vad deras kosttillskott innehåller. Det var några 

respondenter som tog reda på vad deras kosttillskott innehöll genom flera alternativ. En av 

respondenterna tyckte att de alternativ som fanns inte passade in och beskrev därför sitt egna 

sätt att ta reda på vad kosttillskottet innehöll. Alternativet som skrevs upp var, går utbildning. 
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Det starkaste svarsalternativet för respondenterna var att de tog reda på vad deras kosttillskott 

innehöll genom att kolla innehållsförteckningen på förpackningen.  

 

Figur 7 

Figur 7 visar en sammanslagning kring respondenternas svar kring om de tagit kosttillskott 

som de inte vetat om vad de innehållit. 12 av 20 respondenter svarar att de tagit kosttillskott 

som de inte vetat om vad de innehållit. 8 av 20 respondenter svarar att de inte tagit 

kosttillskott som de inte vetat om vad de innehållit.   

 

Figur 8 

Figur 8 är en sammanslagning av alla respondenternas svar kring hur de vet att deras 

kosttillskott fungerar. En del respondenter markerade för flera svarsalternativ och en 

respondent skrev ditt det svar som passade den respondenten bäst. Alternativet som skrevs 
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upp var, mer avslappnad i musklerna. De flesta svarade att de visste att deras kosttillskott 

fungerade genom att de ökat i muskelmassa.  

Vanligaste anledningen till att börja med kosttillskott 

 

Figur 9 

Figur 9 visar en sammanslagning mellan alla respondenters svar kring anledningen till att de 

började med kosttillskott. Flera respondenter svarade med flera av de svarsalternativ som 

fanns. Det största svarsalternativet som kryssades för var att komplimentera sin kost. 

Resultatdiskussion  

I denna del diskuteras resultatet efter studiens syfte och frågeställningar. 

Vanligaste anledningen till att konsumera kosttillskott vid styrketräning 

De flesta markerade för att de ville komplimentera sin kost och att de därav åt de kosttillskott 

de gjorde. Både männen och kvinnorna har en hög träningsfrekvens och därför kan det 

antagligen förekomma en oro av att de inte får i sig de näringsämnena som behövs för att 

klara sin träning. Det är svårt att helt bekräfta om kosttillskott behövs som komplement vid 

styrketräning. Då två av studierna som förekommer i bakgrunden berättar att en allsidig kost 

är vad som behövs som grund innan det börjas konsumeras kosttillskott, så innefattar det att 

det redan äts det som behövs för att klara styrketräning (Wang 2014; Pasiakos et al 2015; 

Johansson 2007). Tre andra artiklar berättar även att personer fått biverkningar av sina 
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kosttillskott samt att många kosttillskott som har varit under undersökning visat att de 

innehållit farliga ämnen (Valeriano et al 2014; Johansson 2007; Malmö stad 2010). Detta 

påpekar ändå de risker som finns med att konsumera kosttillskott och där av vill det inte 

rekommenderas från denna studie att konsumera kosttillskott, då inga särskilda belägg 

framkommit för att säga att kosttillskott behövs. 

Har de kunskap om sitt kosttillskott 

Många markerade för att de vet vad deras kosttillskott innehåller (figur 5) samt att de flesta 

även markerade för att de vet vilken effekt de har på kroppen. Detta påvisar att 

respondenterna har kunskap i dagsläget om sina kosttillskott. Det intressanta med detta är att 

vid en annan fråga där frågan lyder, Har du någon gång använt kosttillskott som du inte vetat 

om vad de innehållit? Så svarar faktiskt 12 av 20 att de använt kosttillskott som de inte vetat 

om vad de innehållit (figur 7). Detta påvisar att okunskap om kosttillskott förekommit bland 

respondenterna och att risken för att fått i sig farliga substanser funnits.  

Många tog reda på vad deras kosttillskott innehöll genom att läsa på innehållsförteckningen 

(figur 6 ). Då kosttillskottena ingår i livsmedelslagen, så är det upp till kosttillskotts-

producenten att se till att innehållsförteckningen är rätt och riktig. Då innehållsförteckningen 

inte kontrolleras av någon annan, så kan kosttillskottet innehålla substanser som är olagliga. 

(Statens folkhälsoinstitut 2011) Då det verkar vara många som konsumerar kosttillskott och 

använder sig av innehållsförteckningen för at ta reda på vad innehållet är så är det av stor vikt 

att innehållsförteckningen stämmer. Det är även av stor viktigt att dela ut sådan information 

om att det är producenten till kosttillskottet som ser till att innehållsförteckning är riktigt.  Det 

kan göra att konsumenter blir mer kritiska och läser på mer om vilka kosttillskott, som de kan 

få tag på som är rätt och riktiga.  

De flesta respondenter markerade för att de vet vilken effekt deras kosttillskott ger (figur 4). 

Vilket är positivt för denna studie, de visar att de har vetskap för sina kosttillskott. I figur 8 så 

är det största svarsalternativet att de vet att deras kosttillskott fungerar genom att de har ökat i 

muskelmassa. Det förekommer i bakgrunden samt i dess underrubrik djupare fakta om olika 

kosttillskott att PWO, proteinpulver, BCAA, EAA, aminosyror, koffein, kreatin samt 

vitaminer och mineraler hjälper till vid träning genom att höja prestationsförmågan, minska 

muskelnedbryttning, hjälpa till vid muskelbyggandet, återföra viktiga ämnen till kroppen vid 

träning m.m (Moberg et al 2013; Kovacs et al 1998; Burke 2007; Jeukundrup och Gleeson 

2007; Kreider et al 1998; Karlberg 2014; Pasiakos et al 2015). Kosttillskottet kan hjälpa en i 
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sin träning, men det är svårt att bedöma om det helt beror på kosttillskottet att respondenterna 

i denna studie har ökat i muskelmassa eller om det beror på deras träning.  

Vanligast förekomande kosttillskott för konsumtion 

För både män och kvinnor så var proteinpulver det vanligast förekommande kosttillskottet för 

konsumtion (figur 2). Det intressanta med figur 2 är att det finns vis skillnad mellan 

kvinnornas och männens konsumtion av kosttillskott.  Männen har överlag större konsumtion 

av kosttillskott i jämnfört emot kvinnorna. 

En jämnförelse mellan denna studie och den som Ström och Hanssons (2012) gjorde, visar det 

sig att viss skillnad i konsumtionen finns mellan dessa platser. I deras studie framkommer det 

att kvinnorna äter mer vitaminer och mineraler i jämnfört med männen, medans i denna studie 

framkommer det att kvinnorna äter rätt liknande kosttillskott som männen, fast männen 

konsumerar fler olika sorter än vad kvinnorna gör.  

Social cognitive teorin går exempelvis in på detta med att miljön påverkar individens 

beteende. Vid en reflektion av enkäterna och tabellerna, så kan det antagligen blivit så här i 

många fall att miljön påverkat de manliga respondenterna att börja med konsumtion av 

kosttillskott (Bandura 1989). Antagligen använder männen de där av många olika sorters 

kosttillskott, då det eventuellt kan finnas en underliggande press på att bygga muskler och att 

kosttillskottet kan vara en extra hjälp att bygga dessa muskler. För kvinnorna kan det även ses 

att de också kan ha blivit påverkade av gym miljön då de ändå konsumerar kosttillskott. Men 

då kvinnorna inte har samma stora konsumtion av kosttillskott som männen så är det svårt att 

förespråka om kvinnorna blivit i påverkade i samma utsträckning som männen. 

Många av de kosttillskott som användes fick respondenterna tips om genom sina vänner (figur 

3). Även här så kan social cognitive teorin användas, då de ändå blivit tipsade av sina vänner. 

Respondenterna blir så klart nyfikna på det, vill testa och eventuellt använda det. Det kan 

tänkas att de känner trygghet om en vän använt ett specifikt kosttillskott innan, då det finns 

någon som testat och som där av kan ge respons på att det fungerar i det ändamål som det ska 

användas till. Även detta blir en slags utlösare då känslan av trygghet ökar. Detta kosttillskott 

fungerar och är ofarligt tror respondenten. (Bandura 1989) 
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Metoddiskussion 

Svarsfrekvensen för denna studie var 40 procent och där av låg. Detta kan bero på att många 

var trötta efter träning, hade bråttom, m.m. Det var även soligt väder dessa dagar och detta var 

till nackdel för utlämningen av enkäter då det säkerligen förekom att de som vanligtvis 

gymmade de tider då enkäten lämnandes ut, stannade hemma. Många hade även inga 

glasögon med sig och kunde därför inte svara på enkäten. Tyvärr var bortfallet större än 

förväntat på grund av detta och då tidspressen var stor så fanns inte tiden att lämna ut fler 

enkäter. Då studien hade så pass låg svarsfrekvens, så blir det svårt att dra några större 

slutsatser på resultatet samt generalisera till andra miljöer än där undersökningen gjordes. Det 

behövs därför en större studiepopulation och en högre svarsfrekvens för att kunna säkerställa 

de resultat som uppdagades i denna studie. Andra studier som Ström och Hansson (2012), 

Rådberg (2014) och Johansson och Müller (2012) hade en svarsfrekvens som låg på 100 

procent vilket gör denna studie till väldigt svag. 

Enkäter valdes som datainsamlingsmetod då det passade bäst med studiens syfte och 

frågeställningar. Genom att även använda sig av enkäter i detta fall så kunde sanningshalten 

öka, då personerna som svarar på enkäten får sitta ifred och inte pressas av den som intervjuar 

(Ejlertsson 2005). Enligt Ejlertsson (2005) så är enkäter även underlättande att svara på, då de 

har fasta svarsalternativ och på så viss är det bara för den svarande att fastställa de 

svaralternativ som passar bäst för den enskilde. Det som är sämre med enkäter som 

datainsamlingsmetod, är att bortfall kan förekomma i större mängd än vid intervjuer som det 

har skett i detta fall (Bell 2006). Med bortfall menas att personer inte svarar eller lämnar in 

sina enkäter ofullständiga och på så viss minskar svarsfrekvensen till studien. Studien blir då 

mindre sanningsenlig samt svår att analysera (Bell 2006). 

Det som skulle ha kunnat ändras är att planera tiden bättre, att var på gymmet efter kl 16:00 

då flest personer var där på gymmet vid den tiden samt att även våga stå på sig mer vid 

kontakttagandet vid enkätutlämningen. Det kändes väldigt utsatt att vara själv och lämna ut 

enkäter. Det hade vart skönt att vara två, men då denna studie skrivs av en person så ska inga 

fler involveras.  

Det kom inga frågor gällande enkätfrågorna från respondenterna, så det antas att frågorna var 

förståeliga. Då även visa frågor hade fasta svaralternativ så kan dock det vara en nackdel, då 

de svarsalternativ som finns i enkäten eventuellt inte stämmer överens med det som 

respondenten vill svara och därav kan det ge bortfall (Hassmén och Hassmén 2008). Så det 
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som skulle ändras med enkäten är att det skulle lagts till något fler fasta svarsalternativ på visa 

frågor, då det fattades svarsalternativ enligt några respondenter. Dessa respondenter skrev dit 

de alternativ som passade bättre för dem. Det fanns även två frågor som kunde ha tagits bort. 

De var av intresse för studien till en början, men vid resultatanalysen blev de svår analyserade 

samt att frågorna inte tillförde något till denna studies syfte. Frågorna som kunde tas bort är; 

Är det viktigt för dig att din träning syns på kroppen? Samt Är det viktigt för dig att din 

träning syns på din kropp.  

Dock överlag har denna enkät en ganska svag evidens då den är baserat på frågor som 

kommer ifrån två studentarbeten (Hassmén och Hassmén 2008). Hade frågorna använts flera 

gånger i många olika studier hade frågorna blivit ordentligt beprövade och där av ökat 

evidensen, men så är det inte i detta fallet (Hassmén och Hassmén 2008). Snittåldern på de 

svarande var på 27.15, och det är en vuxen och mogen ålder (Hedin 2006). Det hade varit 

intressant att veta vilket resultat det hade gett om snittåldern varit lägre, om det eventuellt kan 

vara avgörande för att veta mer om kosttillskott vid större mognad. Urvalet för denna studie 

kan säkerligen påverka resultatet. Då ingen person under 18år fick svara på enkäten så blir 

mognadsgraden på de som svarade högre. Det hade vart intressant att analysera hur vidare 

resultatet hade blivit om de som svarade på enkäten hade vart yngre. Det som även skall tas 

upp är att det blev fler män än kvinnor som svarade på enkäten. Resultatet hade säkerligen 

blivit annorlunda om de var mer jämnställt mellan kvinnorna och männen i svarsfrekvensen. 

Figur 1 lades till för att definition för denna studie är att respondenterna skall träna minst 1-2 

gånger i veckan för att kunna vara med i studien. 

Det var svårt att få fram bra artiklar kring Gainers samt EAA och där av blev artiklarna till 

dessa väldigt svaga. Letande av artiklar för att få fram om omega 3 kan hjälpa till vid träning 

fås tyvärr inte fram och där av kan de inte framföras om omega 3 kan hjälpa till vid träning. 

Detta gäller även för Gainer, fettförbrännade/ vikminskning samt L-karnitin.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som ofta finns med i kvantitativa studier, som exempelvis 

enkätstudier som denna. Reliabilitet är ordet som används för att förklara om mätningen är 

tillförlitlig och validitet används för att förklara att det som ska mätas har mäts (Gratton och 

Jones 2010). Reliabiliteten för denna studie är låg då ingen av de studier som frågorna 

kommer ifrån har kollat på detta och där av kan inte denna studie ha hög reliabilitet. 
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Validiteten är även här låg då frågorna då ingen av de studier som frågorna kommer ifrån har 

kollat på detta och där av kan inte denna studie ha hög validitet.  

Slutsatser och fortsatt forskning 

Övervägande av de som svarade på enkäten tog kosttillskott för att komplimentera sin kost. 

Det kosttillskott som var vanligast för konsumtion var proteinpulver för både män och 

kvinnor. Detta gör att en slutsats kan dras att respondenterna känner osäkerhet i sin 

kosthållning, speciellt när det flesta av respondenterna tränade 3-4 gånger i veckan 

(kvinnorna) samt 5 eller fler gånger i veckan (männen).  

Som framtidsforskning föreslås det mer forskning kring männens konsumtion av kosttillskott, 

då dessa äter så många olika sorters kosttillskott. Det borde också göras studier om det 

eventuellt kan vara farligt i längden att äta så många kosttillskott samtidigt och om det ens ger 

verkan att konsumera så pass många kostillskott samtidigt. 
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Bilaga 1 
 

Information till forskningspersoner 

Jag är en student som studerar sista terminen på Idrottsvetenskapliga programmet vid 

Högskolan i Gävle och skriver nu min C-uppsats. Du tillfrågas härmed om Du är villig att 

delta i en forskningsstudie. Syftet med studien är att kartlägga vetskapen kring kosttillskott 

och ta reda på vanligaste orsaken till att man konsumerar de.  

Undersökningsgruppen för studien är personer som är 18år och upp till 50 år samt båda 

kvinnor och män som håller på med styrketräning. Min förhoppning är att du vill medverka i 

studien genom att besvara på en enkät. Enkäten berör frågor om kosttillskott och vad du som 

person känner till kring ditt kosttillskott. Enkäten fylls i genom att ringa in eller kryssa i det 

svarsalternativ som bäst motsvarar dig själv samt på visa frågor får du skriva i eget svar. 

Tiden för att svara på enkäten ligger på cirka 1-3 minuter. 

Du är fri att avbryta Ditt deltagande i studien närhelst du vill. Alla uppgifter kommer att 

behandlas i enlighet med gällande sekretessbestämmelser och vid publicering av resultaten 

kommer inga enskilda individer att kunna identifieras samt att detta är helt anonymt att svara 

på. Enligt personuppgiftslagen, PuL, har du rätt till att kostnadsfritt få ta del av den 

information om Dig som behandlas och få eventuella fel rättade.  

Genom att du besvarar enkäten samtycker du till att vara med i studien.  

Kontaktinformation: Emelie Lönn    

E-post: emelie.lonn@telia.com  
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Kryssa/ ringa i de svarsalternativ som passar dig bäst. 

1. Jag är: Man Kvinna 

 

2. Hur gammal är du? 

(Berätta)  

 

 

3.Hur ofta 

styrketränar 

du? 

1-3 gånger per 

månad (inte varje 

vecka) 

1-2 gånger i 

veckan 

3-4 gånger i 

veckan 

5 gånger i veckan eller 

mer 

 

4.Vad är ditt 
främsta 
syfte med 
att träna? 

 

Känna 

mig 

frisk 

Vara 

med 

mina 

vänner  

Prestera 

bättre i 

min 

idrott 

Få en 

starkare 

kropp 

Bli 

snabbare 

när jag 

springer 

Få en 

allt mer 

attraktiv 

kropp 

Öka i 

muskel

massa 

Förebygga/ 

rehabilitera 

skador 

 

5. Använder du 
kosttillskott? 

Ja Nej 

 

6. Vilket 
kosttillskott 
använder du? 
(Använder du 
fler skriv upp 
det som du 
använder oftast) 

 

 

7. Hur fick du 
reda på att de 
kosttillskottet 
fanns? 

Genom 
mina 
vänner 

Genom 
min 
familj 

Genom min 
träningsmiljö 

Genom 
internet 

Genom 
TV 
 

Genom 
tidningar 

Genom 
Facebook 

 

8. Vet du vad för effekt 
kosttillskottet har på din 
kropp? 

Ja  Nej 

 

9. Om du svara Ja på fråga 
8 i såna fall vilka? 
(Berätta) Om du svara Nej 
på fråga 8 hoppa över 
denna fråga. 
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10. Vet du vad ditt kosttillskott 
innehåller?  

Ja Nej 

 

 

11. Hur tar du 
reda på vad ditt 
kosttillskott 
innehåller? 

Kollar inte 
upp vad det 
innehåller 

Frågar 
butiken 
där jag 
köper 

Via 
interne
t 

Via tv Via en 
vän 

Via 
innehållsförteckningen på 
förpackningen 

 

12. Har du nån gång använt 
kosttillskott du inte vetat 
om vad de innehållit? 

Ja Nej  

 

13. När 
använder du 
kosttillskott? 

Förre träning Efter 
träning 

Varje dag även om jag 
inte tränar 

 Varje dag 

 

14. Är de viktigt för dig att 
din träning syns på 
kroppen? 

Ja Nej 

 

15. Hur vet 
du att ditt 
kosttillskot
t fungerar? 

Genom att 
jag har ökat 
i 
muskelmass
a 
 

Genom 
att jag 
har 
ökat i 
styrka 
 

Genom 
att jag 
har gått 
ner i 
vikt 

Genom 
att jag 
inte är 
lika 
trött 
längre 

Genom 
att jag 
är 
piggare 
före/ 
efter 
träning 

Geno
m att 
jag 
inte är 
lika 
ofta 
sjuk 
 

Genom 
att jag 
inte är 
lika 
hungrig 
längre 

Jag känner 
ingen 
effekt av 
mitt/mina 
kosttillskot
t 

 

16. Vad är 
anledninge
n till att du 
började 
använda 
kosttillskot
t? 

Ville 
känna 
mig 
friskare 

Ville 
prestera 
bättre i 
min 
idrott 

Ville få 
en 
starkar
e kropp 

Ville 
komplimente
ra min kost 

Ville bli 
snabbare 
i min 
löpning 

Ville få 
en allt 
mer 
attraktiv 
kropp 

Ville öka i 
muskelmassa 
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