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Sammanfattning 

Introduktion 
Vitaminer är organiska och livsnödvändiga ämnen för att kroppen ska fungera normalt. 
Kroppen kan inte syntetisera dem själv utan de måste tillföras via kosten. C-vitamin är 
ett av de livsnödvändiga vitaminerna och är ett vattenlösligt vitamin. Typiskt för 
vattenlösliga vitaminer är att de deltar i kemiska reaktioner i ämnesomsättningen. De 
deltar som hjälpmedel för enzymer. Enzymerna i sin tur medverkar i 
nedbrytningsprocesser eller uppbyggnadsprocesser. C-vitamin behövs exempelvis för 
att producera kollagen. Kollagen är viktigt för att vår bindväv ska ha möjlighet att bygga 
upp senor, ben och hud. C-vitamin fungerar även som en antioxidant, alltså ett ämne 
som hämmar bildningen av fria radikaler och skyddar cellerna mot oxidativ stress. Brist 
på c-vitamin kan ge symtom som blödande tandkött, försämrad sårläkning och ökad 
risk för infektioner. Det kan även ge bristsjukdomen skörbjugg. Det har länge 
spekulerats i att c-vitamin har en betydande roll vid övre luftvägsinfektioner. Övre 
luftvägsinfektion (ÖLI) är i vardagligt språk en vanlig förkylning som oftast orsakas av 
virus. Rhinoviruset är det vanligaste viruset vid ÖLI. Det drabbar de övre luftvägarna 
som näsa, bihålor, mun och svalg. Vid ÖLI förorsakad av virus hjälper inte antibiotika. 
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning säger gällande c-vitaminets 
roll vid ÖLI. Kan c-vitamin motverka ÖLI? Kan c-vitamin förkorta sjukdomstiden av 
ÖLI? 
 
Metod 
Denna litteraturstudie bygger på åtta vetenskapliga originalartiklar hämtade från 
databasen PubMed. Sökningarna har gjorts genom att kombinera olika nyckelord i 
form av MeSH-termer. Till introduktionen och diskussionen användes annan litteratur 
i form av böcker och internetkällor som Nationalencyklopedin och Livsmedelsverket. 
 
Resultat 
Sammanställningen av de åtta vetenskapliga artiklarna visar både positiva och negativa 
resultat av c-vitamin i syfte att förkorta eller motverka ÖLI. Procentuellt var det 63 
procent av studierna som visade att c-vitamin inte hade någon effekt i syfte att 
motverka ÖLI. 37 procent visade att c-vitamin hade effekt. De flesta studier var 
dubbelblinda, randomiserade och kontrollerade studier vilket anses vara bland de 
metodologiskt starkaste typerna av forskningsstudie. 
 
Diskussion 
Studierna visar att det är möjligt att vissa målgrupper påverkas mer av c-
vitamintillskott än andra. Resultaten påvisar i alla studier en signifikant minskning i 
antalet dagar med symtom hos c-vitamingruppen än placebogruppen. Elitidrottare 
reagerar positivt med profylaktisk användning av c-vitamin i avseende på kortare 
sjukdomsperiod. Majoriteten av studierna visar ingen signifikant skillnad i syfte att 
motverka ÖLI med c-vitamin.  
 
Slutsats 
C- vitamin kan inte förhindra uppkomst av ÖLI varken genom att intas före eller under 
ÖLI-incidenser. Resultaten visar positiv effekt i förebyggande syfte i avseende att 
förkorta en sjukdomsperiod men inte att minska förekomsten helt. Slutsatsen är 
således att c-vitamin har förmåga att förkorta en sjukdomsperiod av ÖLI. 
 
Nyckelord: C-vitamin, övre luftvägsinfektion, behandla, förkorta 
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1. Introduktion 

1.1 Vitaminer 
 
Vitaminer (från latin vita, liv) är organiska och livsnödvändiga ämnen för att kroppen 
ska fungera normalt. De krävs inte i stora mängder men eftersom kroppen inte kan 
syntetisera dem själv måste de tillföras via kosten.  Det finns stabila fettlösliga 
vitaminer som A, D, E och K, samt de vattenlösliga vitaminerna som är alla B-vitaminer 
och C-vitamin. Överskottet av fettlösliga vitaminer lagras i kroppsfettet och det finns 
därför risk för överdosering [1]. Fettlösliga vitaminer har en övergripande roll i 
ämnesomsättningen där de styr och reglerar kemiska reaktioner. Vitaminerna är även 
viktiga i fosterutveckling, för synen, huden och vid bentillväxt [2]. Vattenlösliga 
vitaminer deltar i kemiska reaktioner i ämnesomsättningen. De deltar oftast som 
hjälpmedel för enzymer. Enzymerna i sin tur medverkar i nedbrytningsprocesser eller 
uppbyggnadsprocesser. Exempel på en nedbrytningsprocess kan vara när kroppen 
bryter ned maten vi äter. Uppbyggnadsprocesser kan vara då ett nytt protein ska bildas 
i en cell i kroppen. De vattenlösliga vitaminerna kan inte lagras i kroppen och bör fyllas 
på varje dag. När en vävnadsmättnad av de vattenlösliga vitaminerna uppnåtts 
utsöndras överskottet med urinen [3].  

 
Tabell 1. Namn och funktion samt bristsymtom på alla vitaminer [4]. 
Beteckning Funktion Bristsymtom 

Vitamin A Ögon, hud, slemhinnor Nattblindhet 
Vitamin D Skelettet Rakit, osteomalaci 
Vitamin E  Cellmembran, blod Inte typiska symtom 
Vitamin K Blodets koagulering Ökad blödningsbenägenhet 
Vitamin C  Antioxidant, kollagen Skörbjugg 
Vitamin B1 (Tiamin) Ämnesomsättningen, nerver Beriberi 
Vitamin B2 (Riboflavin) Ämnesomsättningen Munsår, sprickor i mungiporna 
Vitamin B3 (Niacin) Ämnesomsättningen, hud, nerver Pellagra (dermatit, diarré, 

demens) 
Vitamin B5 (Pantoentnsyra) Ämnesomsättningen Parestesier 
Vitamin B6 (Pyridoxin) Nerver, blod Kramper, hudförändringar 
Vitamin B7 (Biotin) Ämnesomsättningen Trötthet, illamående 

Vitamin B9 (Folsyra) Blod, minne Megaloblastisk anemi, 
missbildningar 

Vitamin B12 (Kobalamin) Blod, nerver, minne Megaloblastisk anemi, 
neurlogiska skador 

1.2 C-vitamin  
 
C-vitamin är en enkel organisk syra som har förmåga att fungera som en antioxidant, 
alltså ett ämne som hämmar bildningen av fria radikaler och skyddar cellerna mot 
oxidativ stress. Oxidativ stress är en beteckning för förekomst och bildning av 
syreradikaler i kroppen. De kan reagera och skada celler i kroppen såsom arvsmassan, 
enzymer och andra proteiner. Vitaminet krävs för att producera kollagen. Kollagen är 
viktigt för att vår bindväv ska ha möjlighet att bygga upp hud, ben och senor. Vitaminet 
underlättar även kroppens järnupptag från födan [5]. C-vitamin absorberas effektivt 
genom aktiv transport till cellerna. Den mängden som tas upp i cellerna minskar vid 
1000 milligram. Stora mängder c-vitamin under en längre tid kan öka risken för 
njursten hos känsliga individer. Vitaminet bryts ned och bildar kalciumoxalat och 
njursten består till stor del av kalciumoxalat. C-vitamin är ogiftigt men kan irritera 
mag- och tarmkanalen och kan orsaka illamående, diarré och kramper vid för höga 
doser [6]. C-vitamin är ett vattenlösligt vitamin och lagras inte i kroppen utan 
överskottet utsöndras via urinen så det går inte att överdosera. Det finns ingen risk att 
få för mycket c-vitamin via kosten men i de svenska näringsrekommendationerna är 
den högsta gränsen 1000 mg per dag. 
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Tabell 2. Det rekommenderade intaget av C-vitamin enligt Livsmedelsverket [7]. 
Grupp/ålder Rekommenderat dagligt intag (mg) 

Vuxna 75 
Gravida 85 

Ammande 100 
Spädbarn 6-11 månader 20 

Spädbarn 12-23 månader 30 
Barn 2-5 år 40 

Barn 10-13 år 50 

1.2.1 C-vitaminbrist 
 
Brist av c-vitamin kan förekomma hos människor som har en dålig kosthållning och 
äter lite frukt och grönsaker, röker mycket och/eller ofta är stressade. Symtom visar sig 
som trötthet, blödande tandkött, försämrad sårläkning och ökad risk för infektioner 
[8]. Det finns olika grader av brist på c-vitamin och den svåra formen av c-vitaminbrist 
kallas skörbjugg. Det är en bristsjukdom som ger försvagad bindväv och ger sköra 
kapillärväggar så vävnaderna lätt kan blöda. Symtom brukar vara att tandköttet 
svullnar upp av inflammation vilket kan leda till tandlossning. Även kollagenbildningen 
kan hämmas. Nybildat ben och bindväv bryts ned [2]. Brist av c-vitamin är sällsynt i 
vår del av världen men det är fortfarande ett problem som drabbar fattiga delar på 
grund av ensidig kost. Vid intag under 5 mg per dag utvecklas skörbjugg på 1-2 
månader [4]. Skörbjugg är en bristsjukdom som historiskt var väldigt vanlig bland 
soldater och sjömän mellan 1400-1800 talet just för att deras kost mest bestod av bröd, 
gröt och vatten. Det gällde främst sjöresorna och krigen till sjöss på segelfartyg, där 
många i besättningen oftast dog av skörbjugg på grund av bristande tillgång av färsk 
mat i flera månader [9]. 
 

 1.3 C-vitamin och övre luftvägsinfektion, ÖLI 
 
C-vitamin stärker immunförsvaret och bidrar till immunförsvarets normala funktion. 
Det har länge spekulerats i c-vitaminets roll vid övre luftvägsinfektion. ÖLI är i enklare 
benämning en vanlig förkylning som orsakas av virus. Förkylningsvirus finns i flera 
hundra olika varianter och det är därför väldigt lätt att bli smittad och det är lättast att 
smitta under sjukdomens första dagar. Rhinoviruset är mest känd att orsaka vanlig 
förkylning [10]. Det drabbar de övre luftvägarna som näsa, bihålor, mun och svalg. 
Infektionen börjar med svullna slemhinnor, snuva och feber och kan även ge hosta. 
Mot vanlig virusorsakad förkylning hjälper inte antibiotika utan den läker ut av sig 
själv. Det går att lindra besvären med receptfria läkemedel. ÖLI varar normalt i 7-10 
dagar [11]. 
 
 

2. Syfte 

C-vitamin är ett vanligt kosttillskott som kan köpas i daglig varuhandeln idag. Det 
används av många människor för att förebygga eller behandla ÖLI men de 
vetenskapliga bevisen för behandling och förebyggande effekt är svaga. Syftet med 
denna litteraturstudie är att undersöka vad forskningen säger gällande c-vitaminets roll 
vid ÖLI.  

2.1 Frågeställningar 
Kan c-vitamin motverka ÖLI? Kan c-vitamin förkorta sjukdomstiden av ÖLI? Fokus 
ligger på att jämföra kliniska studier om hur c-vitamin påverkar ÖLI. 
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3. Metod 

Metoden i den här undersökningen är en litteraturstudie. Det var en passande metod i 
det här sammanhanget och ger en större överblick av flera vetenskapliga studier 
samtidigt för att kunna analysera och jämföra resultat. Den här litteraturstudien bygger 
på åtta vetenskapliga originalartiklar från databasen PubMed med sökord enligt 
beskrivningen i tabell 3. Sökningar har gjorts med MeSH-termer. Genom att använda 
MeSH-termer och kombinera olika sökord, blev det lättare att hitta fler relevanta 
artiklar så att innehållet skulle passa undersökningens frågeställningar så bra som 
möjligt. Sökningarna utfördes tidsmässigt mellan januari och mars 2017. Fakta till 
kunskapsunderlag för introduktionen hämtades från läroböcker om vitaminer samt 
Nationalencyklopedin och Livsmedelsverkets hemsida.  
  
Nyckelord och MeSH-termer som har använts i sökningarna och kombinerats på olika 
sätt var: vitamin c, ascorbic acid, common cold, preventing cold, respiratory tract 
infections. 
 
Tabell 3. Exempel på artikelsökning i PubMed. 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Referensnummer i 

denna studie 
170123 ("Ascorbic 

Acid"[MeSH]) AND 
"Common 

Cold"[MeSH] 

Clinical trial 66 12, 13, 14, 15, 
 16, 17 

170208 ("Ascorbic 
Acid"[MeSH]) AND 

"Common 
Cold"[MeSH] 

Humans, 
 clinical trial 

65 12, 13, 14, 
 15, 16, 17 

 
 
 

170208 (("Ascorbic 
Acid"[MeSH]) AND 

"Common 
Cold"[MeSH]) AND 

"Randomized 
Controlled Trial" 

[Publication Type] 

 20 12 ,13, 14, 
 15, 17 

170213 ("Respiratory Tract 
Infections"[MeSH]) 

AND "Ascorbic 
Acid"[MeSH] 

Clinical trial 101 12, 13, 14, 15,  
16, 17,  18 

170215 (("Ascorbic 
Acid"[MeSH]) AND 
"Running"[MeSH]) 
AND "Respiratory 

Tract 
Infections"[MeSH] 

 4 19 

 

4. Resultat 

Sammanfattningar inklusive resultat från de åtta analyserade originalstudierna 
presenteras nedanför. Av de åtta studierna som inkluderats var alla randomiserade 
studier och alla utom en var dubbelblind. Skillnaden mellan de olika studierna är att de 
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riktar sig till olika målgrupper såsom barn, kvinnor, män och elitidrottare av båda 
könen. 
 
 
Studie 1  

4.1 Vitamin C and the common cold: a double blind trial [12].  
Anderson et al. 1972 
 
Detta var en dubbelblind, randomiserad studie där syftet var att undersöka om 1 g av c-
vitamin per dag skulle visa en reducering i både varaktighet och graden av ÖLI. Studien 
pågick i fyra månader mellan december och mars år 1972. 
 
Studien vände sig till volontärer från olika yrken och åldersgrupper för att erhålla en 
variation av målgrupp från den allmänna befolkningen. Det var 1000 personer som var 
med vid studiens start 1971. Studieperioden avslutades 31 mars 1972 och analysen 
baserades på 818 personer. 182 volontärer hoppade av under studiens gång och 
orsakerna var dels att några tyckte att det var svårt att komma ihåg att ta tabletterna 
regelbundet, dels att några fick misstänkta biverkningar. Varje deltagare fick en 
beskrivning av metod och syfte för studien samt instruktioner om dosering, 
doseringsschema och metod för att registrera ÖLI symtom. De skulle ta fyra tabletter 
dagligen i uppdelade doser. Var och en fick en burk med 500 tabletter. Hälften av 
deltagarna fick tabletter som innehöll c-vitamin med styrkan 250 mg och hälften fick 
placebo i motsvarande mängd. Eftersom studien var en dubbelblind randomiserad 
studie var det inte känt vilka som fick placebo eller aktiv substans. Burkarna med 
tabletter var försedd med en kod och efter att all data var insamlade kunde forskarna 
identifiera vilken grupp varje person tillhörde.  
 
Det var 818 personer som deltog i studien, 411 i placebogruppen och 407 i c-
vitamingruppen. Genomsnittsåldern i de båda grupperna var 28,8 vs. 28,9 år. Antalet 
registrerade ÖLI var totalt 1170 stycken. Vissa individer upplevde fler än en ÖLI-
incidenser under perioden och som ofta varierade i längd. Det genomsnittliga antalet 
dagar per episod i varje grupp har därför beräknats från det genomsnittliga antalet 
dagar per episod för varje person. Dagar med symtom var 5 procent lägre i 
vitamingruppen än för placebogruppen och den genomsnittliga längden för sjuktiden 
var 21 procent lägre för vitamingruppen jämfört med placebo. Antalet sjukdomsfall var 
7 procent längre i vitamingruppen men det var ingen statiskt signifikant skillnad. I c-
vitamingruppen var 105 deltagare helt fria från sjukdom genom hela studien medan 
placebogruppen hade 76 som var fria från sjukdom. Detta resultat var signifikant på en 
nivå av p<0,05 
 
Tabell 4. Sammanställning av resultatet vid jämförelse av c-vitamin och placebo. P<0.05 om 
inget annat anges i tabellen (bearbetad från Anderson 1972) 
 C-vitamin Placebo 

Antal personer 407 411 

Antalet personer fri från ÖLI 105  26 % 76 18 % 

Totala antalet ÖLI 561 609 

Totala antalet dagar med 
symtom/grupp 

2138 2474 

Genomsnitt. Dagar med 
symtom/person 

5, 25 6, 02 

Dagar begränsad till hemmet 531   (p<0, 01) 769 (p<0, 01) 
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Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan c-vitamin-och placebogruppen som 
kan tyda på att c-vitamin hade någon effekt på en ÖLI. 
 
 
Studie 2  

 4.2 Preventing the common cold with a vitamin C- supplement: A double-
blind, placebo controlled survey [13]. Van straten et al. 2002 
 
Det här var en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie. Syftet med 
studien var att undersöka om en särskild form av c-vitamin kunde förebygga en ÖLI om 
det användes under vintermånaderna istället för att börja när infektionen redan brutit 
ut. Det aktiva preparatet var Ester-C askorbat som är den naturliga formen av c-
vitamin. Det tillåter cellerna att effektivt absorbera och behålla höga nivåer av 
vitaminet. En snabb cellulär absorption och fördröjd renal utsöndring av askorbinsyra 
maximerar den cellulära koncentrationen och stärker immunsystemet. 
 
168 volontärer randomiserades i två lika stora grupper (n=84) för att antingen 
behandlas med c-vitamin eller placebo. Randomiseringskoderna avslöjades inte förrän 
all studiedata var sammanställd.  Grupperna var relativt lika med fördelningar av män 
och kvinnor. Det var 69 kvinnor och 15 män i den aktiva gruppen, 72 kvinnor och 12 
män i placebogruppen. Den genomsnittliga åldern var i den aktiva gruppen 47,7 och 
48,5 i placebogruppen. I studien användes en femgradig skala för att bedöma 
deltagarnas hälsa och registrera förkylningsinfektioner och symtom i 60 dagar. 5 = bra, 
inga problem; 4 = ganska bra med enstaka nysningar, stör inte normal rutin; 3 = 
känner en förkylning, enstaka symtom; 2 = känner sig hängig och börjar uppvisa 
symtom; 1 = fullständiga förkylningssymtom (huvudvärk, nysningar, rinnande näsa, 
halsont, hosta, trötthet). Doseringen var två tabletter (c-vitamin 500 mg eller 
matchande placebo) dagligen till måltid. Studien använde matchande placebo som såg 
ut och smakade exakt lika som det aktiva materialet för att ingen skulle märka någon 
skillnad. 
 
Efter 60 dagar hade den aktiva gruppen registrerat 37 ÖLI och placebogruppen 50 ÖLI 
(p<0,05). Den genomsnittliga symtomlängden i dagar och det totala antalet ÖLI per 
grupp användes i beräkningar av standardavvikelse och varians, alltså hur mycket 
observationen avviker från medelvärdet. Ett t-test användes för att beräkna 
konfidensintervallet. Placebogruppens genomsnittliga värde av dagar med symtom var 
3,1 dagar jämfört med bara 1,8 dagar i den aktiva gruppen (p<0,03). Resultatet 
presenteras i tabell. 
 
 
 
Tabell 5. Sammanställning av resultatet vid jämförelse av c-vitamin och placebo. P<0,05 om 
inget annat anges i tabellen (bearbetad från Van Straten 2002) 
 C-vitamin Placebo 

Antal deltatagare 84 84 

Totala antalet ÖLI 37   50  

Antalet personer fri från ÖLI 49 58 % 50 59 % 

Genomsnitt. dagar med ÖLI symtom 1,8 (p<0,03) 3,1 (p<0,03) 

 
Resultatet visade en positiv effekt av tillskottet som en förebyggande åtgärd. Det visade 
en snabbare tillfrisknad och minskning av svårighetsgraden av besvärande symtom 
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såsom nysningar, hosta och snuva. Samt en liten men signifikant minskning av det 
totala antalet ÖLI. Påståendet om att ”bota” ÖLI är obefogat, det resultatet stöder är 
förebyggande av infektion samt en snabbare återhämtning med c-vitamin tillskott.  

 
 

Studie 3  

4.3 Effect of vitamin C on common cold: randomized controlled trial [14]. 
Sasazuki et al. 2005 
 
Den här studien var en dubbelblind, randomiserad och kontrollerad femårsstudie som 
undersökte relationen mellan övre luftvägsinfektion och c-vitamin. Syftet med studien 
var att studera hur ÖLI påverkades av tillskott av c-vitamin i låg dos (50 mg) samt hög 
dos (500 mg) under en längre period. 
 
Studien genomfördes mellan år 1995 och 2000. 439 deltagare var randomiserat 
fördelad i två grupper. 217 medverkande fick 50 mg c-vitamin (låg dos) och 222 fick 
dosen 500 mg (hög dos). Lågdosgruppen tolkades mer som en placebogrupp eftersom 
intaget är mindre än det rekommenderande dagliga intaget av c-vitamin. Det var 244 
deltagare som slutförde hela studien, 120 i lågdosgruppen och 124 i högdosgruppen. 
Bortfallen berodde dels på att vissa av deltagarna hade sjukdomar som inte var lämplig 
i studiens syfte och dels på att de inte ville delta längre. När studien var klar visade 
frekvensen av ÖLI 9,2 procent för lågdosgruppen och 3,2 procent för högdosgruppen 
(p=0,05). 
 
Resultatet visade att c-vitamin signifikant minskade frekvensen av 
övreluftvägsinfektion men hade ingen stor effekt på varaktigheten eller graden av ÖLI. 
Antalet övreluftvägsinfektioner skiljde sig mellan grupperna, lågdosgruppen 
rapporterade 115 ÖLI och högdosgruppen 96 stycken (p<0,05). Det var ingen 
signifikant skillnad i antalet symtom mellan grupperna, de totala värdena på 
svårighetsgrad av symtom var 4,3 i lågdosgruppen och 4,2 i högdosgruppen. Den totala 
längden av dagar med symtom var i genomsnitt hos lågdosgruppen 5.9 dagar och i 
högdosgruppen 7.0 dagar. Den relativa risken (95 procent konfidensintervall) att 
drabbas av ÖLI tre eller fler gånger under studieperioden var 0,34 för högdosgruppen 
och 0,93 för att drabbas mer än en gång. 
 
 
Tabell 6. Sammanställning av resultatet vid jämförelse av c-vitamin och placebo (bearbetad från Sasazuki 
2005)  

 C-vitamin 50 mg C- vitamin 500 mg 

Antal deltagare 120 124 

Antal ÖLI 115 96 

Genomsnitt. dagar med symtom 5,9 7,0 

 
 
Resultatet visade att tillskott av c-vitamin inte hade någon effekt på ÖLI- incidenser 
och det hade ingen effekt på varaktighet eller graden av ÖLI. Det visade ingen 
signifikant skillnad mellan gruppen med låg dos vs. Hög dos. Studien visade dock att c-
vitamin signifikant minskade frekvensen av ÖLI.  
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Studie 4  

4.4 A randomized controlled trial of vitamin C in the prevention and 
amelioration of the common cold [15]. Elwood et al. 1976 
 
Det här var en randomiserad och kontrollerad studie. Syftet med studien var att 
undersöka om 1 g c-vitamin per dag kunde lindra eller förebygga ÖLI hos 688 vuxna 
kvinnor under en period på 100 dagar. Studien genomfördes under vintern år 1974. 
 
Det var 946 kvinnor som anmälde sig till studien och de fick tabletter som skulle räcka 
under hela studieperioden. De fick antingen tabletter med 1 g c-vitamin per dag eller 
matchande placebo. De kvinnor som var med i studien fick föra anteckningar om de 
kände av ÖLI symtom. Symtomen var uppdelade i lätt ÖLI (snuva, nysningar, halsont, 
feber och huvudvärk) och ÖLI (hosta och andra lungsymtom men även lätta symtom). 
När studieperioden var över var det bara 688 kvinnor kvar (75 procent). 258 personer 
hade hoppat av och vanligaste orsaken till avhopp var dålig kommunaktion och 
samarbete då deltagare glömde att ta tabletterna. 
 
Grupperna var jämt fördelade med 338 deltagare i den aktiva gruppen och 349 i 
placebogruppen. Det totala antalet ÖLI för placebogruppen var 690 (66 procent av dem 
var lätta besvär) och 627 för den andra gruppen (62 procent var lätta besvär). 
Resultaten visas i tabell.  Värdena visade att medelvärdet av antalet ÖVI per person i 
aktiva gruppen var signifikant mindre än in placebogruppen (0,62 och 0,76 ÖLI, 
p<0,02). Men en jämförelse av lätta symtom och totala antalet ÖLI, visar ingen 
skillnad.  
 
 
Tabell 7. Sammanställning av resultatet vid jämförelse av c-vitamin och placebo. P<0,05 om 
inget annat anges i tabellen (bearbetad från Elwood 1976) 
 C-vitamin Placebo 

Antal deltagare 339 349 

Totala antalet ÖLI 627 690 

Antal lätta ÖLI 416  66 % 429  62 % 

Antal svår ÖLI 211 34 % 266 38 % 

 
Studien visade att små doser av c-vitamin osannolikt skulle ha någon verkan på ÖLI. 
Det visade ingen signifikant skillnad mellan de båda grupperna som skulle tyda på att 
vitaminet skulle ha större effekt än placebo.  
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Studie 5  

4.5 Vitamin C supplementation slightly improves phsyical activity levels 
and reduces cold incidence in men with marginal vitamin C status: A 
randomized controlled trial [16]. Johnston et al. 2014 
 
Det här var en dubbelblind, randomiserad och kontrollerad studie som utfördes under 
åtta veckor. Syftet var att undersöka c-vitaminets effekt på fysisk aktivitet och 
luftvägsinfektioner under förkylningssäsong på friska män mellan 18-35 år med BMI < 
34 kg/m2; plasmakoncentration vitamin c < 45 µmol/L. 
 
30 deltagare randomiserades i två behandlingsregimer: 500 mg c-vitamin två gånger 
dagligen i åtta veckor eller motsvarande mängd placebo i åtta veckor.  
Placebotabletterna vad identiska med de aktiva men de innehöll bara mjöl. I studien 
användes det validerade måttet Wisconsin Upper Respiratory Symtom Survey-21 som 
består av tio frågor med en sjugradig skala för att få ut ett värde på ÖLI symtom. Den 
sjugradiga skalan gick från ”milda symtom” till ”svåra symtom”. Deltagarna skulle 
anteckna deras hälsostatus varje dag. Deltagarna var friska män med en 
plasmakoncentration av c-vitamin under 45 µmol/L.  Två deltagare från 
placebogruppen fick avsluta studien. En av dem uppfyllde inte kraven med kapsel 
protokollet och en av dem blev mycket sjuk. Så studien utgick från 15 deltagare i aktiva 
gruppen och 13 deltagare i placebogruppen.  Utöver den dagliga doseringen fick de följa 
ett tränings- och kostschema under studieperioden.  
 
C-vitaminkoncentrationerna ökade hastigt i aktiva gruppen de första fyra veckorna 
(41,3 ± 10,9; p=0,02) jämfört med placebogruppen (30,8 ± 11,4; p=0,02). Efter åtta 
veckor hade koncentrationerna ökat lite i aktiva gruppen (42,1 ± 10,4; p=0,05) samt i 
placebogruppen (33,9 ± 10,9; p=0,05).  Antalet rapporterade ÖLI var i aktiva gruppen 7 
och i placebogruppen 11 (p=0,04).  Några av deltagarna hade fler än en episod av ÖLI 
under studieperioden så totala antalet ÖLI för den aktiva gruppen hamnade på 12 
stycken och i placebogruppen 17. Resultaten redovisas i tabell. 
 
Tabell 8. Sammanställning av resultatet vid jämförelse av c-vitamin och placebo. P<0,05 om 
inget annat anges i tabellen (bearbetad från Johnston 2014) 
 
 C-vitamin Placebo 

Antal deltagare 15 13 

Antal deltagare med ÖLI 7  46 % 11  84 % 

Totala antalet ÖLI 12 17 

Genomsnitt. Dagar med 
symtom 

2,2  5,4 
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Resultatet visar en positiv effekt av tillskott av c-vitamin i syfte att förebygga och lindra 
ÖLI hos unga män med låga c-vitamin-koncentrationer. Det visar en skillnad på antalet 
deltagare med ÖLI mellan båda grupperna, det var fler i placebogruppen som 
insjuknade än c-vitamingruppen. Det var fler deltagare i placebogruppen som 
insjuknade mer än en gång under studieperioden än i c-vitamingruppen. Studien visar 
också en blygsam nytta av c-vitamin för att hjälpa vid fysisk aktivitet.  
 
 
 
 
Studie 6  

4.6 A trail of ascorbic acid in the treatment of the common cold [17].  
Tyrrell et al. 1977 
 
Det här var en dubbelblind, randomiserad och kontrollerad studie. Syftet med studien 
var att undersöka om 10 g i uppdelade doser av c-vitamin hade effekt om det togs under 
de första 2 ½ dagarna med symtom av ÖLI.  
 
Det var 1524 volontärer som genomförde studien. Deltagarna randomiserades in i två 
grupper. I den aktiva gruppen var det 724 deltagare där 351 var män och 373 kvinnor. 
Placebogruppen bestod av 777 deltagare, 392 män och 385 kvinnor. Varje deltagare fick 
en burk med tio tabletter. Den aktiva gruppen fick tabletter innehållande 1 g c-vitamin 
och placebogruppen fick matchande placebo som såg identisk ut som den aktiva 
substansen. Ingen av deltagarna visste vilken grupp de tillhörde men varje burk var 
försedd med en kod och efter studien kunde forskarna avslöja vilka som varit med i 
aktiva gruppen och placebogruppen. Varje deltagare fick instruktioner hur de skulle 
utföra studien och även registrera ÖLI- symtom. Doseringen var 4 tabletter dagligen i 2 
½ dagar då de började känna symtom av ÖLI. 
 
Resultatet visar att ungefär 30 procent av alla deltagare i studien hade minst en episod 
av ÖLI. Det var inga signifikanta skillnader mellan den aktiva gruppen och 
placebogruppen. Totala antalet insjukna ÖLI hos den aktiva gruppen (225) var lite 
lägre än placebogruppen (257). 68 procent av den aktiva gruppen var helt fri från ÖLI 
och det var ungefär samma värde som för placebogruppen som hade 67 procent. Män 
hade lättare att insjukna än kvinnor i både aktiva gruppen och placebogruppen. Det var 
ingen stor skillnad av män i aktiva gruppen som insjuknade än placebogruppen, det 
totala antalet var 351 män och antalet som fick ÖLI var 124 (35 procent) jämfört med 
placebogruppen som hade totalt 392 män där 141 insjuknade (36 procent). Vid 
observation av två eller fler än två ÖLI per person visade det en signifikant skillnad 
mellan placebogruppen och den aktiva gruppen. Aktiva gruppen hade 23 män (6 
procent) som insjuknade två eller fler gånger, placebogruppen hade 43 män (10 
procent). 
 
Tabell 9.  Sammanställning av resultatet vid jämförelse av c-vitamin och placebo. P<0.05 om inget annat 
anges i tabellen (bearbetad från Tyrrell 1977) 
 C-vitamin Placebo 

Antal deltagare 724 777 

Totalt antal ÖLI 225 257 

Antal ÖLI (män) 124 35 % 141 36 % 

Två eller fler ÖLI/ person 
(män) 

23 6 % 43 10 % 

Antal ÖLI (kvinnor) 101 27 % 116 30 % 
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Totalt antal fri från ÖLI 499 68 % 520 67 % 

 
Studien undersökte effekten av c-vitamin då en ÖLI redan brutit ut och inte eventuellt 
förebyggande effekt. Studien visar en mer positiv effekt på män än kvinnor, en 
signifikant skillnad mellan de båda grupperna vid observation av män som insjuknat 
två eller fler gånger.   
 
 
 
 
 
Studie 7  

4.7 The effect of vitamin C on upper respiratory infections in adolscent 
swimmers: a randomized trial [18]. Constantini et al. 2011 
 
Det här var en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie som 
genomfördes under vintermånaderna, på 39 unga simmare mellan 12-17 år av båda 
könen. Det var 24 pojkar och 18 flickor som tränade minst 15 timmar i veckan.  
 
Deltagarna fick antingen c-vitamin 500 mg två gånger dagligen (1g/dag) eller placebo, i 
tre månader från december till februari. Alla tabletter framställdes på samma företag 
och såg identiska ut. De var packade i burkar med exakt lika många i varje och 
burkarna var kodade. Deltagarna fick randomiserat en varsin burk och koden 
registrerades vid deltagarens namn och vilken behandling var och en fick avslöjades 
inte förrän all studiedata var insamlade. Kriterierna för att delta i studien var att 
försökspersonerna inte fick ha någon kronisk sjukdom eller använda något receptbelagt 
läkemedel. Under studien fick varje deltagare föra anteckningar om deras hälsa, de 
graderade symtomen på en skala 1-4. 1=inga symtom, 2=milda symtom 3=måttliga 
symtom, 4= allvarliga symtom. Även antalet träningar och hur länge de tränade under 
studieperioden registrerades. 
 
Resultatet visade att några deltagare hade fler än en sjukdomsperiod under studietiden. 
C-vitaminets effekt på längden av ÖLI visar en minskning på 22 procent. 
Svårighetsgraden av ÖLI var lägre i c-vitamingruppen men ingen signifikant skillnad 
med placebogruppen. Den genomsnittliga längden av ÖLI symtom var i 
placebogruppen runt nio dagar jämfört med c-vitamingruppen där längden var runt sju 
dagar. Antalet ÖLI skiljde inte så mycket mellan de båda grupperna. Det fanns en 
skillnad mellan manliga och kvinnliga simmare i varaktighet och graden av ÖLI vid 
intag av c-vitamin. Varaktigheten och graden av ÖLI minskade hos manliga deltagare 
men hade ingen effekt hos kvinnliga jämfört med placebogruppen. 
 
Tabell 10. Sammanställning av resultatet vid jämförelse av c-vitamin och placebo. P<0,05 om inget annat 
anges i tabellen (bearbetad från Constantini 2010) 
 C-vitamin Placebo 

Antal deltagare  21 18 

Antal ÖLI 55 43 

Genomsnitt. dagar med symtom 
(totalt) 

6,9  8,9  

Genomsnitt. dagar med symtom 
(pojkar) 

5,5 (p=0,03) 10,4 (p=0,03) 

Genomsnitt dagar med symtom 
(flickor) 

8,6 (p=0,03) 7,4 (p=0,03) 
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Resultatet visade ingen effekt av c-vitamin på frekvensen av ÖLI. Men en signifikant 
minskning i varaktighet och svårighetsgrad av ÖLI hos manliga simmare, dock inte hos 
de kvinnliga. Dessa resultat förespråkar en terapeutisk alternativ användning av c-
vitamin hos unga idrottsmän. 
 
 
 
 
 
 
 
Studie 8  

4.8 Vitamin C as effective as combinations of anti-oxidant nutrients in 
reducing symptoms of upper respiratory tract infection in ultramarathon 
runners [19]. Peters et al. 1993 
 
Det här var en dubbelblind, randomiserad och kontrollerad studie. Syftet med studien 
var att undersöka om c-vitamin var lika effektiv i att minska ÖLI- symtom hos 
elitlöpare, som andra kombinationer av antioxidanter. 
 
220 frivilliga personer ville delta i studien. 172 löpare (23 kvinnor; 155 män) och 162 
kontrollpersoner (116 kvinnor; 46 män) som inte brukar löpa i vanliga fall. Deltagarna 
blev randomiserat uppdelade i fyra grupper och varje grupp fick antingen 
antioxidanttillskott eller placebo i tre veckor före ett stort lopp. Varje löpare och 
matchande kontrollpersoner skulle ta tre tabletter per dag. De fyra grupperna fick 
antingen 500 mg vitamin C (C), 500 mg vitamin c+ 400 IU vitamin E (CE), 300 mg 
vitamin c+ 300IU vitamin E + 18 mg betakaroten (CEB) eller laktos som placebo (P) 
och samma i kontrollgrupperna.  
 
Den genomsnittliga längden av symtom visade ingen signifikant skillnad mellan de 
båda placebogrupperna, 6,8 dagar hos löpare och 6,9 dagar i kontrollgruppen.  I 
placebogruppen hos löpare var det 19 stycken som rapporterade ÖLI symtom, alltså 
40,4 procent av den gruppen och i kontrollgruppen var det 11 stycken vilket motsvarar 
24,4 procent. Den grupp som hade lägst rapporterade ÖLI- symtom hos löpare var 
gruppen som fick c-vitamin (15,9 procent), samt gruppen med högsta dosen c-vitamin i 
kontrollgruppen (12,2 procent). 
 
Tabell 11. Sammanställning av resultatet vid jämförelse av c-vitamin och placebo. P<0,05 om 
inget annat anges i tabellen (bearbetad från Peters 1993) 
 Löpare Kontrollgrupp 

Grupp* C 
n=44 

CE 
n=47 

CEB 
n=40 

P 
n=47 

C 
n=41 

CE 
n=43 

CEB 
n=33 

P 
n=45 

Antal ÖLI 7  12 8 19 5 11 5 11 

Antal ÖLI, % 15,9 % 25,5 % 20 % 40,4 
% 

12,2 % 25,5 % 15,2  
% 

24,4 % 

Genomsnitt. 
dagar med 
symtom. 

5,8 4,8 5,6 6,8 9,4 15,2 2,3 6,9 
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*C= 500 mg c-vitamin. CE= 500 mg c-vitamin + 400 IU e-vitamin. CEB= 300 mg c-vitamin + 
300 mg IU e-vitamin + 18 mg betakaroten. P= placebo 
 
Resultatet i denna studie visar att det är mindre dagar med ÖLI-symtom hos 
maratonlöpare jämfört med kontrollgruppen. Resultatet tyder också på att högsta intag 
av 1 g c-vitamin per dag förebygger ÖLI i båda grupperna.  
 
 
 
 
 
 

4.9 Sammanställning av studier 
Här presenteras en sammanställning över resultaten från de åtta vetenskapliga 
studierna som analyserats. 
 
 
Tabell 12. Sammanställning av de åtta vetenskapliga studierna. Där det presenteras antalet 
medverkande försökspersoner, det totala antalet ÖLI för varje grupp och vilken dos c-vitamin 
den aktiva gruppen intog per dag (milligram per dag)  

 
 
 

 Antal deltagare Antal ÖLI Dos c-vitamin 
(mg/d) 

  

Studie C-vitamin Placebo C-vitamin Placebo C-vitamin  

1. Anderson 1972 [12] 407 411 561 609 1000   

2. Van Straten 2002 [13] 84 84 37 50 1000   

3. Sasazuki 2005 [14] 124 120 96 115 500/50   

4. Elwood 1976 [15] 339 349 627 690 1000   

5. Johnston 2014 [16] 15 13 12 17 1000   

6. Tyrrell 1977 [17] 724 777 229 257 4000   

7. Constantini 2011 [18] 21 18 55 43 1000   

8. Peters 1993 [19] 44 47 7 19 500   
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Figur 1. Procentuell sammanställning av studiernas effekt i avseende på det totala 
antalet ÖLI- incidenser.  
 
 
 

 
Figur 2. Sammanställning av alla de åtta vetenskapliga studiers totala antal av ÖLI. C-
vitamingruppen ställd mot placebogruppen. X-axeln anger vilka studier mätdata är 
hämtade från och antalet medverkande personer, c-vitamin/placebo. Y- axeln anger 
antalet ÖLI som rapporterats i respektive studie. 
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Figur 3. Sammanställning av de åtta vetenskapliga studiernas medelvärde av dagar 
med ÖLI-symtom. C-vitamingruppen jämfört med placebogruppen. X-axeln anger vilka 
studier mätdata är hämtad från samt referensnummer. Y-axeln visar genomsnittliga 
antalet dagar med ÖLI-symtom. 
 

5. Diskussion 

Målet med den här litteraturstudien var att sammanställa resultaten av åtta 
vetenskapliga artiklar och dra slutsatser utifrån frågeställningar om c-vitamin. Syftet 
med arbetet var att undersöka huruvida c-vitamin är effektivt i avseende på behandling 
och förebyggande behandling av ÖLI. De frågeställningar som skulle besvaras var:  

• Kan c-vitamin motverka ÖLI?  
• Kan c-vitamin förkorta sjukdomstiden vid ÖLI?  

 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Med tanke på arbetets syfte och frågeställningar så har arbetet formulerats som en 
litteraturstudie vilket var den mest passande metoden att använda i det här 
sammanhanget. En litteraturstudie var ett bra sätt att få större överblick av flera 
vetenskapliga studier samtidigt för att kunna analysera och jämföra resultat. 
Inklusionskriterier för arbetet var att det skulle vara originalstudier, som helst var 
randomiserade och dubbelblinda vilket minskar risken för bias vid urval av deltagare.  
 
Fördelar och styrkor med litteraturstudier är att väsentlig forskning inom ämnet är 
väldigt lättåtkomlig på olika databaser, som exempelvis PubMed. Med tanke på de 
tidsramar som var satt för arbetet var metoden väldigt passande på grund av den 
relativt korta tidsomfattningen på tio veckor. Genom att använda MeSH-termer och 
kombinera olika sökord, blev det lättare att hitta fler relevanta artiklar och begränsa 
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arbetet utifrån arbetets frågeställningar. Inget urval av årtal har använts för att få en 
bredare bild av hur forskning om c-vitamin har sett ut under tid. En litteraturstudie ger 
även en god övning i att söka vetenskapliga artiklar inom området och att kritiskt 
granska dem. Den här litteraturstudien försöker även ta fram både positiva och 
negativa studier kring c-vitamin. Det är bara studier som är utförda på människor. Den 
lyfter styrkor och svagheter med alla studier och redovisar resultat på ett lätt och 
överskådligt sätt. De flesta studierna som valts ut är relativt omfattande och utförda 
under en längre period, på en relativt stor försöksgrupp. 
 
Nackdelar och svagheter med att välja den här metoden är att det finns relativt 
begränsat med forskning inom ämnet vilket gör det svårare att hitta flera studier som 
visar positiva och negativa resultat. Det var svårt att hitta studier med hög evidensgrad. 
Det behövs ytterligare forskning inom området. Svårigheter med metoden var också att 
det kan ha förekommit misstolkningar av resultaten på grund av översättningar från 
engelska till svenska, då ursprungsstudierna var på engelska. Några få av studierna har 
varit små studier eller har inte bara studerat c-vitamin i sin forskning vilket kan anses 
som en svaghet. En annan svaghet med studien är att det varit svårt att tolka resultaten 
av totala antalet ÖLI då vissa studier redovisat totala antalet för grupperna och inte per 
person. I vissa studier hade deltagande försökspersoner haft fler än en sjukdomsperiod 
under studieperioden, vilket gör det svårt att visa en procentuell jämförelse med antalet 
deltagare.  
 
 
 
 
 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
Ett antal studier har gjorts för att undersöka c-vitaminets effekt vid förekomster av 
ÖLI. I majoriteten av studierna i det här arbetet visas att höga doser av c-
vitamintillskott inte har någon signifikant effekt i antalet ÖLI-incidenser. Det är möjligt 
att vitaminet kan ge effekt på vissa specifika målgrupper. Studierna som analyserats i 
det här arbetet visade exempelvis att män reagerade mer positivt av c-vitamin än 
kvinnor [17,18]. De visade även positiv effekt hos de försökspersoner som hade en låg 
plasmakoncentration av c-vitamin. Låga koncentrationer av c-vitamin ökar risken för 
ÖLI på grund av svagt immunsystem. C-vitamin hjälper till att stärka immunsystemet 
och försvaret mot virus och bakterier [16]. Styrkorna med dessa studier tillsammans är 
att de innefattar både deltagare som är helt friska och de som har lättare för att 
insjukna i ÖLI [16, 18], vilket ger en bredare bild av behandlingseffekten. Svagheterna 
är att de är så pass olika att det kan vara svårt att göra en rättvis jämförelse. Studierna 
är intressanta för att de studerar olika målgrupper, i olika miljöer och med olika 
förutsättningar men det framträder flera samband mellan resultaten som tyder på att 
skillnader i studiedesign inte spelar så stor roll. Detta ökar trovärdigheten av studierna 
då majoriteten pekar på samma resultat i avseende på den här litteraturstudiens 
frågeställningar. 
 
En svaghet med vissa av studierna är att de inte tagit hänsyn till c-vitamin som tillförts 
via kosten och många av de studier som har tagit hänsyn till kosten har inte följt upp 
det i resultatet. Orsaken till detta kan vara att det handlar om så små mängder att det 
inte skulle ha påverkat resultatet för de olika grupperna. Någon förklaring till detta har 
inte getts i de olika studierna och kan därför inte säkerställas. 
 
Det är även möjligt att studier som har visat en reducering av ÖLI i en studiegrupp, inte 
beror på doseringen utan snarare på grund av antalet deltagare var för få [16,18]. Hur 
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många som deltar i studien påverkar den statistiska säkerhetsbedömningen. Få 
deltagare leder till ökad risk till att samband och skillnader uppstår som kanske 
egentligen inte existerar. Det vill säga att få deltagare bidrar till begränsad statistisk 
styrka.  
 
Resultatet i studien Johnston et al. [16] visar en klar reducering i medelvärdet av 
antalet dagar med symtom av ÖLI, men ingen signifikant skillnad i totala antalet ÖLI 
för grupperna. Svagheten med den här studien är antalet deltagare, 15 i c-
vitamingruppen och 13 i placebogruppen. En bättre genomförd studie skulle undersöka 
en större population och resultaten skulle ha kunnat vara mycket mer kraftfull om 
författarna beaktat detta i sin studie. Det som är intressant i den här litteraturstudien 
är att studien av Constantini et al. [18] också använde sig av för få deltagare för att det 
skulle få statiskt styrka, förvånansvärt nog visade resultaten att c-vitmingruppen hade 
fler antal ÖLI än placebogruppen. De här två studierna [16,18] saknar statiskt styrka. 
Tolkningen av de här resultaten skulle förklaras av att studiepopulationen är alldeles 
för liten för att dra rättvisa slutsatser och siffrorna är motsägelsefulla gentemot övriga 
studier som har större studiepopulationer. Undersökning av alla studier tillsammans 
visar i genomsnitt en positiv korrelation mellan alla de åtta vetenskapliga 
originalstudierna. Resultaten av medelvärdet av antalet dagar med symtom av ÖLI 
(figur 2), visar en signifikant skillnad mellan gruppen som intog c-vitamin jämfört med 
placebogruppen. Resultatet är tydligare i vissa grupper än andra [13,16,18].  
 
Resultaten som framträder ur dessa data (figur 2) är att personer som är under hård 
fysisk ansträngning, som maratonlöpare eller simmare drar nytta av en profylaktisk 
användning av c-vitamin [18,19]. Det observerades färre antal dagar med symtom av 
ÖLI hos den aktiva gruppen än placebogruppen. En profylaktisk användning skulle 
alltså ha möjlighet att förkorta sjukdomsperioden av ÖLI snarare än reducera antalet 
ÖLI helt. Sambandet är intressant på grund av att i studien av Constantini et al. [18] 
påvisades det att pojkar hade färre antal dagar med symtom av ÖLI än flickor. I studien 
av Peters et al. [19] var antalet män (36) fler än kvinnor (8), 81 procent var män och 
även i denna studie påvisades det färre antal dagar med symtom av ÖLI. En tolkning av 
dessa resultat skulle kunna visa sig ge lite mer uppmuntran till manliga elitidrottare att 
använda c-vitamin som profylax vid träning. Elitidrottare belastar luftrör och luftvägar 
så pass mycket att det kan leda till överansträngning som kan övergå till en 
inflammation. Idrottsmän har olika knep för att hålla inflammationer borta. Norska 
skidlandslaget har varit i stor debatt över sin användning av saltvatteninhalatorer för 
att hålla åkarna friska. Det anses vara en naturlig behandling som bara innehåller 
saltvatten. Det löser upp segt slem och förhindrar inflammation i luftvägarna [20]. 
Elitidrottare är som mest mottagliga för infektioner när immunförsvaret är extra 
känsligt för angrepp, vilket är under återhämtningen direkt efter hård träning. Hos 
vältränade individer är antalet cirkulerande vita blodkroppar i blodet lågt så resultatet 
är förväntat av dessa studier eftersom c-vitamin producerar och aktiverar vita 
blodkroppar samt fungerar som antioxidant och skyddar celler mot oxidativ stress [3]. 
 
C-vitamintillskott går att köpa i affären, de finns oftast i form av ett rör med 
brustabletter. Varje brustablett innehåller 1000 mg c-vitamin. 1000 mg är alltså 1250 
procent av det rekommenderade dagliga intaget. Informationstexten säger 
”Rekommenderad dos bör inte överskridas. Överdriven konsumtion kan ha laxerande 
verkan”. Eftersom c-vitamin är ett vattenlösligt vitamin går det inte att överdosera utan 
överskottet försvinner med urinen. Men trots det är det inte bra att konsumera för höga 
doser på grund av eventuella biverkningar. De flesta studier inom ämnet har 
koncentrerat sig på att använda en högre dos av c-vitamin. Det rekommenderade 
dagliga intaget ligger för en vuxen person på strax under 100 milligram [7]. De flesta 
studier som analyserats i det här arbetet har använts sig av den maximala dosen per 
dag, 1000 milligram för att behandla och förebygga ÖLI. Stora doser av c-vitamin 
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under längre tid kan öka risken för njursten hos känsliga personer och det har inte 
studierna tagit hänsyn till [6].  
 
Resultaten i två av studierna [12, 15] visade ingen signifikant minskning av antalet ÖLI. 
Det var två studier med samma upplägg. De använde sig av dosen 1000 milligram per 
dag under fyra månader på vinterhalvåret och med ett stort antal deltagare. En 
jämförelse av de två resultaten visar att intag av c-vitamin för att förhindra ÖLI inte har 
någon effekt men c-vitamin har effekt i syfte att förkorta sjukdomsperioden. Tyrrell et 
al. [17] använde sig av den oroväckande höga dosen 4 gram c-vitamintillskott per dag. I 
den här studien gällde det bara under en kortare period, max tre dagar. Det bör noteras 
att i samtliga studier rapporterades det inga allvarliga biverkningar under 
studieperioden. 
 
Alla åtta studierna som analyserats var vetenskapliga studier där man skulle jämföra en 
kontrollgrupp med en interventionsgrupp. Översiktligt är styrkorna med studierna att 
alla åtta var randomiserade, alltså det var en slumpmässig fördelning till placebo- och 
testgrupp. Det minskar risken att forskare själva delar in försökspersonerna i de olika 
grupperna, så kallat selektionsbias. Alla studier utom en var dubbelblind [15], såväl 
försöksperson som forskare var ovetande om vilka försökspersoner som fick den ena 
eller den andra behandlingen. Detta gör studierna mer trovärdiga eftersom de inte kan 
vinklas till det mer positiva eller negativa resultat. Varken forskare eller 
försökspersoner kan manipulera resultaten. Dubbelblind och randomiserade studier 
betraktas vara bland de metodologiskt starkaste typen av forskningsstudie inom 
medicin och hälsa. Studierna anses ha hög evidensgrad och risken att påverka ett 
effektmått är lågt. De här studierna visar en viss kausalitet. Det är olika studier, olika 
urvalsgrupper och olika miljöer som visar att c-vitamin har effekt på längden på 
sjukdomsperioden av ÖLI. Det visar en samstämmighet mellan studiernas resultat och 
på grund av detta stärks sannolikheten.  
 
ÖLI är en av de vanligaste sjukdomarna i världen. En människa har omkring två till tre 
ÖLI- incidenser per år. Sjukdomen kan nedsätta arbetsförmågan i alla former av 
arbeten och på grund av smittorisken är ÖLI en stor orsak till antalet sjukanmälningar 
och VAB-dagar per år vilket kostar samhället enormt mycket pengar. Eftersom 
antibiotika inte hjälper vid vanlig ÖLI vore det bra att ha någon alternativ behandling 
för att korta ner antalet sjukdomsdagar [21]. Ett friskt immunsystem är det bästa 
försvaret mot virus och bakterier. C-vitamin hjälper till att öka antalet fagocyter och T-
celler som fungerar som vita blodkroppar och är viktiga i kroppens immunförsvar 
[22,23] C-vitamin har i den här litteraturstudien påvisat att med stor sannolikhet att ha 
effekt på längden av ÖLI. De här resultaten är viktiga och värda att beakta vid 
förebyggande behandling. C-vitamin kommer inte att förhindra att ÖLI bryter ut men 
vitaminet har förmågan att förkorta sjukdomsperioden, vilket var frågeställningarna 
som skulle besvaras i den här studien.    
 
Den finländska forskaren Harri Hemilä är ett känt namn inom dagens forskning om c-
vitamin och ÖLI. Hemilä har i sin metaanalys från 2013 gått igenom en mängd olika 
studier om c-vitaminets effekt på ÖLI med över 1100 deltagare. Det sammanlagda 
resultatet blev att tillskott av c-vitamin saknar förmåga att förebygga ÖLI i 
normalpopulationen. Hemilä har svårt att redovisa entydiga samband men påstår 
exempelvis att människor under svår psykisk ansträngning kan ha en mildrande effekt 
av c-vitamintillskott mot ÖLI. Vidare hävdar han att maratonlöpare och skidåkare kan 
ha en välgörande effekt av c-vitamin under fysisk påfrestning. Enligt Hemilä krävs det 
att c-vitamin intas redan innan första sjukdomstecknet om det ska ha effekt på 
sjukdomsförloppet, ty om en ÖLI redan har brutit ut hjälper inte c-vitamin alls [24]. 
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6. Slutsats 
Det här arbetet utgick från åtta vetenskapliga studier vars syfte var att studera c-
vitaminets effekt på ÖLI. Trots osäkerheten i det vetenskapliga underlaget om det 
exakta förhållandet mellan c-vitamin och ÖLI, talar mycket för att det inte kan 
motverka infektionen. Vitaminet kan alltså inte förhindra uppkomst av sjukdomen 
varken genom att ta c-vitamin före eller under ÖLI-perioder. Resultaten visar positiv 
effekt i förebyggande syfte i avseende att förkorta en sjukdomsperiod men inte att 
minska förekomsten helt. Så slutsatsen är då att c-vitamin har förmågan att förkorta en 
sjukdomsperiod av ÖLI. Den här litteraturstudien har inte alstrat några nya definitiva 
slutsatser av resultaten på grund av att studiernas design och förutsättningar varierar 
men det finns en trend som pekar på mer gynnsamma resultat av c-vitamin än placebo. 
Det behövs flera större studier där man jämför vitaminets effekt ytterligare och under 
längre perioder, där förutsättningarna för studien speglar verkligheten och långsiktiga 
effekter kan studeras. Sammanfattningsvis är det inte skadligt att konsumera c-vitamin 
i förebyggande åtgärd men det är viktigt att veta i vilket syfte det behandlar 
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