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Sammanfattning 
Bakgrund Prestations-höjande preparat inom kategorin sportnutrition, så kallat ergogena kosttillskott (EK) 

löper den största risken att innehålla hälsoskadliga substanser. Eftersom EK kan vara en hälsorisk vill denna 

studie belysa hur fysiskt aktiva personer förhåller sig till EK. 

Syfte Att studera hur fysiskt aktiva personer värderar och inhämtar information om EK. 

Metod En elektronisk enkät skickades via facebook, våren 2017. Totalt 162 enkäter besvarades och data 

analyserades med hjälp av Chi-två och Fisher Exact Test i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 24. 

Signifikansnivån sattes till p <0,05. 

Resultat En positiv attityd till EK fanns hos 85 % av respondenterna och var mer förekommande bland män, 

de som styrketränade i större utsträckning, och de som vanligtvis tränade 60 - 90 minuter. Oavsett 

konsumtion av EK så skattade majoriteten av respondenterna  EK som betydelsefull för den fysiska 

prestationen.  

Information om EK var vanligast att inhämta av någon person som var påläst om ämnet samt via internet där 

den vanligaste rapporterade informationskällan var ett bolag som skriver artiklar, bloggar, spelar in poddar, 

videos, säljer kosttillskott, kläder samt arrangerar tävlingar i bodybuilding, fitness och crossfit. 

Rekommendationer av EK gavs vanligtvis från män som var 33 år eller yngre. Kreatin var vanligast att 

rekommendera, mestadels till personer som frågar om information kring EK.  

Slutsats Majoriteten av deltagarna värderade/såg EK som betydelsefullt för deras fysiska prestation. Vissa 

preparat kan dock innehålla hälsoskadliga substanser vilket inte alltid är känt. Eftersom en majoritet vänder 

sig via internet och till någon som verkar påläst om ämnet för att inhämta information om EK kan det vara en 

förutsättning med användarvänliga och källkritiska webbplatser för att nå ut med trovärdig och faktabaserad 

information om EK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

Abstract 

 

Background Performance-enhancing preparations in the category of sports nutrition, so-called ergogenic 

dietary supplements (ES) run the greatest risk of containing harmful substances. Because ES can be a health 

risk, this study wants to illustrate how physically active persons relate to ES. 

Purpose To study how physically active people value and retrieve information about EK. 

Method An electronic survey was sent via facebook, spring 2017. A total of 162 questionnaires were 

answered and data was analyzed using the Chi-two and Fisher Exact Tests in the IBM SPSS Statistics 24 

statistical program. The significance level was set at p <0.05. 

Results A positive attitude towards ES was found in 85% of respondents and was more common among men, 

those who practiced strength training to a greater extent, and those usually exercising 60–90 minutes. 

Regardless of the consumption of ES, the majority of respondents estimated the importance of ES for the 

physical achievement as meaningful. 

Information about ES was most commonly obtained by someone who was knowledgeable on the subject and 

via the internet where the most commonly reported information source was a company that writes articles, 

blogs, podcasts, videos, sells dietary supplements, clothes and organizes competitions in bodybuilding, 

fitness and crossfit. Recommendations of ES were usually given by men who were 33 years of age or 

younger. Creatine was most common to recommend, mostly to people who ask for information about ES. 

Conclusion. The majority of participants appreciated / saw ES as meaningful for their physical performance. 

However, some ES may contain harmful substances which is not always known. Since a majority using the 

Internet and someone who seems to read about the subject to obtain information about ES, it may be a 

prerequisite for user-friendly and source-critical websites to reach credible and fact-based information about 

ES. 
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1 Bakgrund 

Riksidrottsförbundet delar in sportnutrition, alltså kosttillskott som är ämnade att 

optimera den fysiska träningen i tre huvudkategorier: 1. Energitillskott som innehåller 

kolhydrater och protein, 2. Vitaminer och mineraler och 3. Ergogena kosttillskott (EK) 

det vill säga prestationshöjande preparat (1). Några exempel på EK är kreatin och 

koffein (2). Koffein har visat sig vara prestationshöjande vid aeroba aktiviteter. 

Kreatin har visat sig vara ergogen i anaeroba aktiviteter. Vissa av dessa EK kan sedan 

blandas i exempel Pre Workout produkter (PWO) som används strax innan träningen 

för att förbättra prestationen.  

 

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Riksidrottsförbundet avråder från generell 

användning av kosttillskott (3,4) och menar att majoriteten av dessa kosttillskott har en 

svag vetenskaplig grund (5) och saknar praktiska överväganden som exempel 

prestationshöjande effekt inför den fysiska träningen (6,7). Riksidrottsförbundet varnar 

för negativa hälsoeffekter av sportnutrition och att det är främst EK som löper den 

största risken att innehålla hälsoskadliga substanser (1,3). I en tysk undersökning 

visades att cirka 15 procent av 634 undersökta kosttillskott, mestadels inom kategorin 

sportnutrition från olika länder, innehöll dopingklassade och hälsofarliga substanser (8). 

Uppskattningsvis innehåller generellt 5 - 20 % av sportnutrition förbjudna och 

hälsofarliga ämnen och de kosttillskott som är ämnade för muskeluppbyggnad och 

fettförbränning har den största risken att innehålla hälsofarliga substanser (9).  

  

Trots att EK har visat sig vara en hälsorisk (1,3,8,9) verkar attityden till EK hos många 

personer som tränar vara positiv eftersom Svensk egenvård, en branschorganisation för 

företag som säljer kosttillskott visat att kategorin sportsnutrition ökat i omsättning med 

40,3 % sedan år 2010 fram till år 2015 jämfört med övriga kosttillskottskategorier (18 

%) (10). Under år 2016 ökade försäljningen av sportnutrition med 4,8 % (11). 

Försäljningsanalysen inkluderade proteinbaserade och icke proteinbaserade tillskott som 

var ämnade att förbättra fysisk uthållighet, öka muskeltillväxt/utveckling/massa eller 

påskynda återhämtning efter träning. Sportdrycker och energidrycker togs inte med i 

analysen.  

 

Det finns få studier gjorda på konsumtionen av EK på personer som tränar. En studie på 

militärer visade att 41 % använde sig av EK och att personer som använde sig av EK 

ofta förknippas med hälsoriskbeteenden (12). Det har visat sig att användare av 

kosttillskott generellt (ofta självrapporterat användande av vitaminer och mineraler) 

hoppas på att kunna förbättra sin hälsa (13) och sin prestation (14). Det är även denna 

grupp människor som redan har en hälsosam livsstil (15). Riksidrottsförbundet har dock 

i sina rapporter visat att inköp av sportnutrition kan vara antingen en medveten eller 

omedveten inkörsport till illegala och hälsofarliga preparat som kan försämra hälsan 

(1,3).  

 

Hur aktiva idrottare som använder EK får kännedom och utbildas om dessa preparat är 

svagt utforskad. Det finns studier som visat att aktiva inom idrott ofta vänder sig till 

träningsledare för att inhämta information om kosttillskott (16) och att internet är den 

källa som flitigast används för att inhämta information om hälsosamma matvanor (17). 

Användningen av kosttillskott verkar också basera sig på rekommendationer från vänner 

och sin respektive istället för vårdpersonal (18).  

  



   

6 
 

Försäljningssiffrorna av sportnutrition stiger (6,7) vilket skulle kunna vara en hälsorisk 

för allmänheten (1,3-5). Syftet med denna studie är att undersöka hur fysiskt aktiva 

personer förhåller sig till EK. 

 

2 Syfte 

Att studera hur fysiskt aktiva personer värderar och inhämtar information om ergogena 

kosttillskott. 

 

3 Metod 

3.1 Metodval 
Undersökningen har en kvantitativ forskningsansats. Designen valdes för att det är en 

grupp individer och inte den enskilda personen som är av intresse i frågan. En 

webbaserad enkätdesign valdes för att nå ut till så många som möjligt och för att täcka 

ett så brett geografiskt område som möjligt under en kort tidsperiod. 

 

3.2 Urval och rekrytering 
Målgruppen var fysiskt aktiva personer och inklusionskriterierna var att de utförde 

någon typ av fysisk aktivitet i träningssyfte. Ett bekvämlighetsurval genomfördes för att 

underlätta insamlingen och för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt (19, s. 194). 

En elektronisk enkät skickades ut via författarens facebookprofil och två 

träningsrelaterade facebooksidor som författaren följde: Team inshape samt 

Träningsglädje och inspiration. Inlägget delades och spreds sedan vidare via andra 

facebookprofiler som uppmärksammat studien. Hur många som kom i kontakt med 

enkäten är okänt och därför kunde inte något externt bortfall redovisas. Totalt var det 

162 personer som besvarade enkäten och samtliga användes i analysen.  

 

Det förekom interna bortfall mellan 0,6 %-10,5 % i form av att respondenter valt att inte 

besvara frågor.  Det var även en respondent som definierat sig som varken kvinna eller 

man och exkluderades vid analyser gällande kön. Det var en respondent som 

rapporterade att mat och dryck inte alls var betydelsefull i relation till den fysiska 

prestationen och exkluderades i analysen. Detta presenteras som interna bortfall i 

resultatdelen.  

3.3 Tillvägagångssätt 

En elektronisk enkät konstruerades med hjälp av Google Drive (Bilaga 1). Enkäten 

inkluderade bland annat frågor gällande bakgrundsinformation om deltagarna, 

träningsbakgrund, vart information om EK inhämtas ifrån, om EK rekommenderades 

till andra, betydelsen av EK, mat och dryck för den fysiska prestationen samt hur ofta 

olika EK konsumerades. De EK som enkäten behandlade var kreatin, koffeintabletter, 

funktionella drycker, Pre Workout-produkter (PWO) och testosteronhöjande produkter 

eftersom dessa kosttillskott täcker en stor variationen av utlovade effekter hos befintliga 

EK. Samtliga frågor var slutna i enkäten.  En pilotstudie genomfördes där åtta personer 

som tränade på sin fritid fick besvara enkäten och komma med synpunkter. Enkäten 

reviderades därefter och den slutgiltiga enkäten publicerades och spreds via facebook. 

Enkäten var tillgänglig att besvara under en vecka.   
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3.4 Databearbetning och analys 
Data fördes in i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 24 (Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) för statistisk analys. För att kunna göra statistiska tester 

grupperades variabler i analysprocessen för att göra data mer överskådligt och få en 

jämnare fördelning mellan svarsalternativen. Eftersom åldern inte var jämnt fördelad 

grupperades den (baserat på gruppens medelålder) dikotomt till ”33 år och yngre” (33 år 

och <) samt ”över 33 år” (>33 år) för att kunna göra jämförelser mellan olika variabler.  

 

Utbildningsnivån delades in i tre kategorier: Högstadiet, Gymnasiet och 

Högskola/universitetsexamen. Deltagare som hade rapporterat en utbildningsnivå som 

"övrigt" (n=5) inkluderades i den utbildningsnivå kategorin som ansågs mest passande, 

dvs med de som hade högstadiet som högst slutförda utbildning. De respondenter som 

svarat att det hade magister eller masterexamen grupperades ihop med de som hade 

universitet/högskola som högst slutförda utbildning.  

Respondenternas rapporterade träningsform grupperades dikotomt till styrketräning och 

övrig fysisk träning. Även intensiteten på den fysiska aktiviteten delades in dikotomt: 

låg till medelintensivt och medel till högintensivt.  

Hur ofta respondenterna tränade delades in i tre grupper: 1-6 gånger per vecka, över 6 

gånger per vecka och vet inte. Längden på träningspassen delades även in i tre grupper: 

0-60 minuter, 61-90 minuter och över 90 minuter. 

De frågor där respondenterna skulle skatta betydelsen från 1 till 10 till olika påståenden 

om anledningen till konsumtionen av EK och hur viktigt mat, dryck, EK och vila är 

inför ett hårt träningspass delades in i tre grupper, de som skattade en siffra mellan 1-3 

på skalan grupperades som ”stämmer inte alls” eller ”inte alls betydelsefull” i de olika 

frågorna. De som skattade 4-7 på skalan grupperades som ”stämmer delvis” och ”delvis 

betydelsefull”. De som skattade en siffra mellan 8-10 grupperades som ”stämmer 

mycket väl” och ”mycket betydelsfull”.  

 

Utifrån respondenternas svar togs även två nya variabler fram. Den ena kategoriserade 

in respondenterna som användare eller icke användare av EK. Användning definierades 

här som att använda minst ett av de fem undersökta EK någon gång per år eller mer 

frekvent. De respondenter som inte angett att de använde något av de undersökta 

tillskotten grupperades som icke användare. Den andra variabeln togs fram för att 

fastställa respondenternas inställning till EK. De som använde EK och/eller 

rekommenderade det till andra grupperades som att ha en positiv inställning till EK och 

de som varken använde eller rekommenderade EK grupperades som att ha en negativ 

inställning. Bilaga 2 visar hur grupperingen av data gick till i en tabell. 

 

Deskriptiv statistik användes för att analysera och presentera bakgrundsinformation om 

deltagarna. Chi-2-tester användes för att undersöka eventuella samband och skillnader 

mellan kategoriska variabler av intresse. Vid analyser kring variabeln kön exkluderades 

en respondent som hade definierat sig som varken kvinna eller man eftersom en 

respondent i en grupp blir för liten för att kunna analysera statistiskt. Samma sak gäller 

analysen kring betydelsen av mat och dryck  i relation till den fysiska prestationen. Där 

exkluderades en person eftersom denna ensamt skattat betydelsen som inte 

betydelsefull. När storleken på data var litet och villkoren för Chi-2 inte uppfylldes 

användes Fischer Exact test. Signifikansnivån sattes till p<0,05 på samtliga test. 
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3.5 Förförståelsen 
Den förförståelse som fanns inför denna studie var att jag själv är fysiskt aktiv, har 

jobbat i en kosttillskottsbutik, konsumerat vissa ergogena kosttillskott samt studerat 

dietistprogrammet. Den kunskapen har varit till hjälp för att ställa relevanta frågor i 

enkäten och hjälpt mig att välja ut de fem ergogena kosttillskott som studien valt att titta 

på. Eftersom jag har god kunskap i det område som studien tittar på kan konstruktionen 

av enkäten bli avancerad för personer som inte har lika stort intresse i ämnet. 

Pilotstudien hjälpte mig att minska risken för missförstånd.  

3.6 Etiska aspekter 
Följebrevet utformades enligt de etiska principer som presenteras i boken Statistik för 

hälsovetenskaperna (20, s. 41) där det framgick vilket syfte studien hade och vad data 

skulle användas till (Bilaga 3). Deltagandet var anonymt, frivilligt och det framkom att 

deltagarna kunde avbryta sin medverkan när som helst.  

 
 

4 Resultat 

4.1 Bakgrundsinformation 

 
Av de 162 respondenter som besvarade enkäten var det 59 % män med en medelålder 

på 34 år (SD= 9,6) och 40 % kvinnor med en medelålder på 30 år (SD =8) och 1 % som 

definierat sig som varken kvinna eller man. Åldersspannet för hela gruppen var 17 - 65 

år med en medelålder på 32,6 år (SD= 9).   

 

Den högsta utbildningsnivån som flest respondenter (52 %) rapporterade var 

gymnasieutbildning (Tabell 1). Totalt 80 % rapporterade att de saknade utbildning om 

EK. 

 

Tabell 1. Utbildningsnivån hos (n=162) fysiskt aktiva respondenter från en 

internetbaserad enkät och huruvida de genomgått någon utbildning om ergogena 

kosttillskott (EK), Sverige 2017. 

Utbildning 

 

% N 

Högstadiet 2 4 

Gymnasiet 52 84 

Universitetsutbildning/högskola 46 74 

Total 100 162 

 

Utbildning om EK 

 

  

Ja 

Nej 

Total 

80 

20 

100 

129 

32 

161* 
 

*Internt bortfall 0,6 % 

 

Styrketräning var den träningsform som flest respondenter (84 %) rapporterade att de 

främst ägnade sig åt. Därefter olika träningspass som leddes av instruktörer (5 %) och 
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löpning (3 %). Majoriteten (67 %) av respondenterna angav att de tränade 3–6 gånger 

per vecka. Drygt hälften (55 %) rapporterade att de tränade med en duration som varade 

mellan 60–90 minuter. En större andel, 60 % skattade en intensitet på träningen som var 

medel till hög. 

 
Av deltagarna var det 83 % som rapporterade att de använde sig av EK någon gång per 

år eller mer frekvent. Det var fler män än kvinnor som rapporterade att de använde EK 

(64% vs. 35 %, p <0,001) (Figur 1). En respondent definierader sig varken som kvinna 

eller man och exkluderades i analysen (internt bortfall 0,6 %). 

 

 

Figur 1. Användningen av ergogena kosttillskott (EK) bland fysiskt aktiva kvinnor och 

män (n=161*) från en internetbaserad enkät, Sverige 2017. p <0,001 
*Internt bortfall 0,6 %  
 

Det var en större andel (91 %) av respondenterna som tränade styrketräning som 

använde EK jämfört med de som ägnade sig åt andra träningsformer (9 %) (p=0,001). 

 

4.2 Kommunikationskanaler för ergogena kosttillskott  

4.2.1 Information via individer 

Flest respondenter angav att de inhämtade information om EK av någon person som de 

ansåg var påläst inom ämnet (33 %), därefter rapporterades en kombination av någon 

som är påläst om ämnet, dietist eller kostvetare (13 %) och tredje vanligaste källan var 

träningskompisar (10 %). 

 

4.2.2. Information via medier och företag 

Det var totalt 21 % som angav att de inte inhämtar information om EK.  

Trettio procent av respondenterna uppgav att de använde internet som informationskälla 

om EK. Därefter angavs kombinationen av internet och kosttillskottsbutik som 
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informationskälla (9 %). Det var tre respondenter som valde att inte besvara frågan 

(internt bortfall 2 %). Tjugofyra procent rapporterade konkret att de vänder sig till ett 

bolag som skriver och publicerar artiklar och bloggar, spelar in poddar och filmklipp, 

säljer kosttillskott och kläder samt arrangerar tävlingar i bodybuilding, fitness och 

crossfit för att inhämta information om EK. Därefter nämndes en annan pappers och 

webbaserad träningstidning (n=31, 19 %) och ett kosttillskottsbolag (n=8, 5 %) som 

bedriver försäljning av kostillskott, livsmedel, träningskläder och träningstillbehör samt 

skriver artiklar. Bilaga 4 visar alla konkreta informationskällor som uppgavs. 

 

Majoriteten av respondenterna (62 %) rekommenderade EK till andra .Vilka EK som 

rekommenderades till andra ställdes som flervalsfråga varav kreatin (50 %) var det som 

var vanligast att rekommendera (figur 2). Därefter rekommenderades Pre Workout 

produkter (PWO) (28  %) och funktionella drycker (24 %). Det var tre respondenter 

som valt att inte besvara frågan (internt bortfall 2 %).  

  

Figur 2.  Omfattningen av hur fysiskt aktiva (n=159*) respondenter rapporterat i en 

internetbaserad enkät att de rekommenderade fem olika ergogena kosttillskott (EK) till 

andra, Sverige 2017. * internt bortfall 2 % 

 

Den största andelen respondenter rekommenderade EK till personer som frågade om 

information kring EK (42  %) (Figur 3). Därefter rekommenderades EK till 

träningskompisar (40 %). Fyrtio procent angav att de inte rekommenderade EK till 

andra. Därefter rekommenderades EK allmänt till alla som är intresserade (17 %). Det 

var en respondent som valt att inte besvara frågan (internt bortfall 0,6 %).  
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Figur 3. Till vilka personer som fysiskt aktiva (n=161*) rapporterat via en 

internetbaserad enkät att de rekommenderade ergogena kosttillskott (EK) till. Sverige, 

2017.  
*Internt bortfall 0,6 %.  

 

Det var fler män (68 %) än kvinnor (32 %) som rekommenderade EK till andra 

(p=0,003) och rekommendationerna kom främst från de yngre (≤33 år) deltagarna 

jämfört de äldre (33 år>) dettagarna (66 % vs 34 %)(p=0,006). 

 

 

4.3 Åsikter om betydelsen av ergogena kosttillskott, mat och dryck i 

relation till den fysiska prestationen 
Betydelsen av EK respektive mat och dryck i relation till den fysiska prestationen kunde 

skattas i tre nivåer: inte alls betydelsefull, delvis betydelsefull och mycket betydelsefull. 

Oavsett användning av EK så värderades betydelsen av mat och dryck för den fysiska 

prestationen till största del som mycket betydelsefull (82 %) och betydelsen av EK för 

den fysiska prestationen som delvis betydelsefull (40 %) (Figur 5). 
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Figur 4. Andelen fysiskt aktiva från en internetbaserad enkät som skattat betydelsen på 

en skala från 1-10 kring A) mat respektive dryck* och B) ergogena kosttillskott (EK)#  

för den fysiska prestationen, Sverige 2017.  
*internt bortfall 6 % 

# internt bortfall 7 % 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan huruvida respondenterna använde sig av EK 

och hur de skattade betydelsen av EK för deras fysiska prestation (p=0,001). Det var 14 

respondenter som valde att inte besvara frågan (internt bortfall på 8,6 %). Av de som 

inte använde sig av EK skattade en majoritet av respondenterna  EK som inte alls 

betydelsefull för den fysiska prestationen  (87,5 %). Av de som använde sig av EK 

skattade de flesta av respondenterna EK som delvis betydelsefull (43 %).  

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan åsikterna om betydelsen av EK för den 

fysiska prestationen och ålder (p=0,06). Det var 17 respondenter som valde att inte 

besvara frågan (internt bortfall 10,5 %). Det fanns inte heller någon skillnad i hur 

kvinnor och män  skattade betydelsen av EK för deras fysiska prestation (p=0,403). Det 

var 12 respondenter som valde att inte besvara frågan (internt bortfall 7,4 %). 

 

Det var endast en av respondenterna som rapporterade att mat och dryck inte alls var 

betydelsefull för den fysiska prestationen, denne exkluderas i chi2 testerna.  

Det fanns inget samband mellan hur deltagarna skattade betydelsen av mat och dryck 

för den fysiska prestationen och vad de ansåg om betydelsen av EK för den fysiska 

prestationen (p=0,06). Det var 13 respondenter som valde att inte besvara frågan (internt 

bortfall 8 %). Det var nästan en signifikant skillnad mellan hur kvinnor och män 

skattade betydelse för mat och dryck för den fysiska prestationen (p=0,05). Männen 
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skattade mat och dryck i större utsträckning som delvis betydelsefull för den fysiska 

prestationen (25 %) jämfört kvinnorna (12 %) och det var fler kvinnor som skattade 

betydelsen av mat och dryck för den fysiska prestationen som mycket betydelsefull (88 

%) jämfört männen (75 %). Det var 11 respondenter som valt att inte besvara frågan 

(internt bortfall 7 %). 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i användningen av EK och den skattade betydelsen 

av mat respektive dryck för den fysiska prestationen (p=104). Det var 12 respondenter 

som valde att inte besvara frågan (internt bortfall 7,4 %). Det fanns heller ingen 

signifikant skillnad i hur yngre (33 år och <) och äldre (>33 år) skattade betydelsen av 

mat och dryck för deras fysiska prestation (p=0,1). Det var 15 personer som inte 

besvarade frågan (internt bortfall 9,3 %).  

  

4.4 Attityden till ergogena kosttillskott 
I analysen bedömdes en majoritet av respondenterna (85 %) ha en positiv attityd till EK 

när det definierades som att använda något av de fem undersökta EK minst någon gång 

per år och/eller att rekommendera EK till andra. Totalt 15 % hade en negativ attityd till 

EK, vilket innebär att de varken konsumerade EK eller rekommenderade de till andra.  

 

Det var fler män (94 %) än kvinnor (71 %) som bedömdes ha en positiv attityd till EK 

(p=0,001). 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i attityden till EK och deltagarnas ålder (p=0,33). 

Det var fem respondenter som valt att inte besvara frågan (internt bortfall 3,1 %). 

 

För att undersöka om det fanns några skillnader i utbildningsnivå och attityd till EK 

exkluderades fyra respondenter som hade högstadiet som högst slutförda utbildning i 

chi2-testet. Det fanns ingen signifikant skillnad i attityden till EK och utbildningsnivå 

(p=0,43). Det fanns heller ingen skillnad i attityden till EK och om respondenterna hade 

någon utbildning/kurs som berört EK (p= 0,79). En respondent valde att inte besvara 

frågan (internt bortfall 0,6 %).  

 

Respondenterna som bedömdes ha en positiv attityd till EK tränade vanligtvis 61 - 90 

minuter (55 %) och de som bedömdes ha en negativ attityd till EK tränade vanligtvis 0-

60 minuter (60 %) (p=0,02). Det fanns inget signifikant samband mellan attityden till 

EK och hur många träningspass som deltagarna rapporterade att de utförde per vecka 

(p=0,77). En respondent valde att inte besvara frågan (internt bortfall 0,6 %). Det fanns 

inte heller någon signifikant skillnad i attityden till EK och intensiteten på 

träningspassen (p=0,38). Av de respondenter som hade en positiv attityd till EK var det 

en majoritet, 91 % som styrketränade (p=0,001). Av de som hade en negativ attityd till 

EK fanns även där en majoritet som styrketränade (52 %). 
 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Att använda kvantitativ enkätstudie gjorde det möjligt att nå ut till fler individer under 

en kortare tid jämfört med en kvalitativ metod (19, s.194). Fördelarna med enkäter är att 

respondenten kan uppleva att hen kan känna sig mer anonym vid besvarandet än vid en 
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intervju (19, s.229). Respondenterna hinner tänka igenom sina svar och frågorna som 

ställs är lika för varje respondent. Nackdelarna med en enkät som fylls i utan närvaro av 

undersökningsledare är att frågorna kan missförstås eller tolkas på olika sätt beroende 

på den som svarar (19, s.230-2). Detta kan vara en förklaring till varför respondenterna i 

denna studie valt att inte svara på vissa frågor i enkäten och att deltagarna rapporterade 

olika vad gäller att svarsalternativet ”jag rekommenderar inte EK till andra” i två olika 

enkätfrågor. Det kan även vara svårt att minnas i hur stor utsträckning respondeterna 

använt sig av EK om man använder det sällan. Det krävs goda kunskaper om 

studieområdet för att kunna ställa relevanta frågor och tänka ut adekvata svarsalternativ, 

vilket kan begränsa studiens validitet. 

 

Att en pilotstudie genomfördes innan enkäten delades ut varefter enkäten reviderades 

samt att information om de åsyftade ergogena kosttillskotten bifogades tros ha minskat 

risken för missförstånd. Detta kan bättre ha fångat forskningsfrågorna av intresse vilket 

ökar studiens tillförlitlighet (reliabilitet) och att studien mäter det som är tänkt att mäta 

(validitet).  

Hur data har kategoriserats kan även påverka resultatet av analysen, exempelvis 

definitionen av inställning. En annan typ av definition hade troligtvis givit annorlunda 

resultat.  

 

Eftersom att deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval kan 

generaliserbarheten ifrågasättas. Ett bekvämlighetsurval är en typ av icke-

sannolikhetsurval vilket betyder att vissa enheter i populationen har större chans att 

påträffas i urvalet än andra (11, s. 179). Problemet med en sådan utrvalsstrategi är att 

resultaten blir svår att generalisera eftersom det är svårt att veta vilken population detta 

stickprov är representativt för, men det kan fungera som en spångbräda för fortsatt 

forskning (19, s.194-5).  Det kan även ha förekommit en överrepresentation av 

respondenter som är intresserade av kosttillskott i studien. Det är dock svårt att säga i 

vilken utsträckning något sådant ägt rum eftersom det inte finns någon uppgift på hur 

många som kommit i kontakt med enkäten via facebook och därmed fallit bort externt 

efter att ha valt att inte delta.   

 

Generaliserbarheten av fynden kan alltså diskuteras. Framtida studier med ett större och 

jämnare fördelat urval får därför utvärdera huruvida resultaten från denna studie är 

replikerbara. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Majoriteten respondenter konsumerade EK (83 %). Eftersom det finns fler EK på 

marknaden än de fem utvalda som har studerats, som exempel bikarbonat (21) och Beta-

alanin (22) blir det svårt att få en verklig bild av användningsfrekvensen generellt. 

Denna studiegrupps användningsfrekvens av EK är dock betydligt högre än vad 

Riksmaten rapporterade angående svenska befolkningens konsumtion av kosttillskott 

som helhet, där enbart 4 % använde sig av proteinpulver, bars och 

återhämtningsprodukter som likt EK är ämnade att påskynda återhämtningen och öka 

den fysiska prestationen (23). Att det skiljer sig är dock inte särskilt förvånande 

eftersom fynden från denna studie är baserade på en population som var fysiskt aktiva. 

Saaedi et al rapporterade i en studie på gymmedlemmar i Iran att ett större antal (66,7 

%) använde kosttillskott (24). Siffran är betydligt lägre än resultaten från denna studie 

trots att Saaedi et al rekryterade personer som tränar men behandlade dock inte endast 

konsumtionen av EK. Eftersom dom Svenska försäljningssiffrorna av sportnutrition 
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ökat (10) kan det också betyda att användningen av sportnutrition har ökat. Ur ett 

samhällsperspektiv kan det vara problematiskt eftersom det har visat sig att 

sportnutrition och framförallt EK löper största risken att innehålla hälsoskadliga 

substanser (1,3,8,9) kan detta betyda att allt fler ökar sin risk för ohälsa. 

Folkhälsomyndigheten förordar fysisk aktivitet för att förbättra folkhälsan (25), men 

detta kan bli motsägelsefullt om den fysiska aktiviteten bidrar till en ökad användning 

av ohälsosamma preparat.     

  

En positiv attityd, vilket innebär att konsumera och rekommendera EK till andra, visade 

sig vara vanligare hos männen i denna studie. Det finns få tidigare studier som berör 

konsumtionen av EK bland fysiskt aktiva. Kosttillskottskonsumtion generellt har setts 

visat sig vara vanligare bland kvinnor (13). Även Riksmaten visade att konsumtionen av 

kosttillskott var vanligare bland kvinnor än män (23). Däremot att när det gällde 

kosttillskott såsom proteinpulver, bars och återhämtningsprodukter rapporterade 

Riksmaten att konsumtionen var klart högst bland män. Viktigt att poängtera även här är 

att dessa analyser inte inkluderade just EK på personer som tränar. Frączek et. al såg att 

proffesionella idrottsmän var mer benägna att använda EK jämfört med professionella 

idrottskvinnor (26), vilket stämmer mer överens med fynden från denna studie. Ur ett 

genusperspektiv kan en muskulös kroppsbyggnad som samhällsideal vara mer attraktivt 

hos män jämfört kvinnor. UMO beskriver ” I de vanligaste reklambilderna är tjejerna 

ofta smala. Killarna är ofta långa och har stora muskler” (27) och med ett mer 

välutvecklat samhälle, med teknologi som tillåter medial stimulans tjugofyra timmar om 

dygnet, blir det svårt att inte bli påverkad. Detta kan vara en förklaring till att EK, som 

är ämnade att förbättra den fysiska prestationen och indirekt muskelmassa kan vara mer 

lockande för män.  

 

Majoriteten av respondenterna i denna studie styrketränade. EK marknadsförs flitigt på 

sociala medier inom gym- och fitnesskulturen, vilket kan ha gjort det mer normaliserat 

och accepterat för de som ofta vistas i dessa kretsar. Detta kan vara en tänkbar 

förklaring till att majoriteten av respondenterna i denna studie skattade EK för den 

fysiska prestationen som betydelsefull. De som hade en positiv attityd till EK tränade 

längre träningspass jämfört de som hade en negativ attityd till EK.  Blodglukos och 

muskelglykogen är det primära bränslet under fysisk aktivitet (28). En tänkbar 

förklaring till att en positiv attityd sågs hos de som tränade längre kan vara att när 

energin brister på grund av dåligt nutritionella förberedelser inför träningen kan EK vara 

en snabb och enkel lösning för att orka träna längre.  SOK rekommenderar ett intag av 

energi i form av kolhydrater och vätska om träningspassen varar över en timme (29).  

 

Den största andelen respondenter rekommenderade EK till personer som efterfrågade 

information kring EK. Kreatin var vanligast att rekommendera. Forskning har visat att 

supplementering av kreatin ökar muskelns kreatinpool och ökar den anaeroba 

prestationen och muskelns tillväxt (30, 31). Dock finns studier på att kreatinpreparat har 

kontaminerats med hälsovådliga substanser (4, 32) och bör därför handhas med 

försiktighet. Svensk Egenvård, en branschorganisation som förmedlar kunskap, stöd och 

information om egenvård till konsumenter, företag, media och samhällets beslutsfattare 

(33) råder att produkten ska ha svensk märkning och att det ska finnas ett bäst-före-

datum, samt kontaktuppgifter till företaget som säljer kosttillskottet (34). SOK tar 

avstånd från ett generellt användande av EK (29). Grunden för detta är bl.a. bristfällig 

dokumentation, okända långtidseffekter och eventuella hälsorisker samt biverkningar. I 

undantagsfall kan EK bli aktuellt för olympiska idrottare som har optimerat sin träning, 
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kost och återhämtning och eventuell supplementering skall alltid ske under vägledning. 

Det finns dock ingen garanterad säkerhet vad gäller inköp av EK (32). Kontrollen av 

kosttillskott i Sverige är varje enskild kommun ansvarig för, vilket i praktiken innebär  

att det i vissa kommuner inte alls förekommer kontroll av kosttillskott medan andra gör 

ganska omfattande insatser.   

 

De flesta respondenterna inhämtar information om EK via Internet (68 %). I en rapport 

från myndigheten för press, radio och tv år 2016 ser man att teknikutvecklingen har 

påverkat svenskarna sätt att konsumera medier (35). Allt mer av vår mediekonsumtion 

sker på den enhet vi alltid bär med oss, internet via telefonen.  Den vanligaste 

informationskällan i denna studie är ett stort aktiebolag med bred verksamhet som 

publicerar artiklar och bedriver bloggar, spelar in poddar och videos som ofta relaterar 

till träning och aktiv livsstil, samt säljer kosttillskott, kläder och arrangerar tävlingar i 

bodybuilding, fitness, styrkelyft och crossfit. Därefter nämndes en pappers- och 

webbtidning och en blogg samt ett kosttillskottsbolag (bilaga 4), vilket alla visade sig ha 

aktiva informationskällor via internet. Detta visar att en bra och användarvänlig 

webbplats är en förutsättning för att nå ut med god och förnuftig information om EK.  

 

Hur medieinnehåll utformas beror på de rådande arbetsvillkoren för skribenten inom 

den hårt konkurrerande mediebranschen (36). För att göra medietexterna mer attraktiva 

för läsaren används ofta olika tekniker så som exempel att tillspetsa, förenkla och 

konkretisera ett budskap som sprids ut till allmänheten. (36,37). Detta gör att tolkningen 

av budskapen kan bli skev. Tilltron till olika kosttillskott grundar sig på förhoppningar, 

felaktiga rykten, små marginaler och extrema krav (29). Ett växande utbud av 

kosttillskott med aggressiv marknadsföring, ofta med dåligt underbyggd dokumentation 

bidrar till förhoppningar om enkla genvägslösningar. Detta kan vara en förklaring till att 

attityden är positiv och försäljningen av EK ökar. 

 

Resultatet i denna studie visade att de flesta inhämtar information om EK via någon 

person som de ansåg var påläst inom ämnet. Att en person ansågs vara påläst om ämnet 

kan betyda både att personen har en gedigen utbildning och/eller enbart ett intresse i 

ämnet. I enkäten var denna fråga ställd som en flervalsfråga där ett svarsalternativ var 

”någon som är påläst om ämnet” och ett svarsalternativ var ”dietist eller kostvetare”. 

Denna studies resultat tyder alltså på att kunskapen från en person som är påläst om 

ämnet väger tyngre än kunskapen från en dietist eller kostvetare vid inhämtandet av 

information kring EK. En annan förklaring kan vara att dietister och kostvetare inte är 

lika lättillgänglig som informationskälla på vardaglig basis och därför rapporteras ett 

lätttillgängligare svarsalternativ.  Tillgängligheten kring informationen om 

idrottsnutrition varierar (38). Zinn et al visade att yngre och personer som tränar på sin 

fritid har större sannolikhet att få allmän näringsinformation av sämre kvalitet från 

individer och coacher medan elitidrottare har större sannolikhet att få tillgång till 

specialiserad näringsinformation från kvalificerad personal.  

 

Majoriteten i denna studie skattade betydelsen för mat respektive dryck för den fysiska 

prestationen som mycket betydelsefull. Idrottare skulle kunna ha nytta av tillgång till 

näringsinformation kring kosttillskott genom råd från yrkesgrupper som dietister, 

kostvetare eller nutritionister då nutrition har visat sig vara en nyckelkomponent till 

optimal idrottsprestation (39, 40). 
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6 Slutsats 

Majoriteten av deltagarna värderade/såg EK som betydelsefullt för deras fysiska 

prestation. Vissa preparat kan dock innehålla hälsoskadliga substanser vilket inte alltid 

är känt. Eftersom en majoritet vänder sig via internet och till någon som verkar påläst 

om ämnet för att inhämta information om EK kan det vara en förutsättning med 

användarvänliga och källkritiska webbplatser för att nå ut med trovärdig och 

faktabaserad information om EK. Fler studier på området behövs för att utvärdera 

huruvida resultaten är replikerbara. 

 

 

 

7 Tack 

Stort tack till alla som valt att delta i studien och pilotstudien samt anställda och elever  

inom institutionen för kostvetenskap som hjälpt till vid författandet av denna uppsats. 

 

 

 

 



   

18 
 

8 Referenser 

 

1. Riksidrottsförbundet [Internet]. Definitioner av begreppet kosttillskott. [Uppdaterad: 2016-06-07, 

citera: 2017-04-24]. Tillgänglig från: 

http://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/Definitionavkosttillskott/ 

2. Juhn SM. Popular sports supplements and ergogenic aids. Sports Med. 2003; 33 (12): 921-939.   

3. Riksidrottsförbundet [Internet]. Kosttillskott. [uppdaterad 2016-06-07, citerad 2017-02-03]. 

Tillgänglig från: http://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/ 

4. Sveriges olympiska kommitté [Internet]. SOK avråder från generell användning av kosttillskott 

(uppdaterad 2015-02-07; citerad 2017-02-28]. Tillgänglig från: http://sok.se/arkiv-for-artiklar/2015-

02-07-sok-avrader-fran-generell-anvandning-av-kosttillskott.html 

5. Australian Sport Commission [Internet]. Classification. [citerad 2017-02-03]. Tillgänglig från: 

http://www.ausport.gov.au/ais/sports_nutrition/supplements/classification 

6. Maughan RJ, Greenhaff PL, Hespel P. Dietary supplements for athletes: emerging trends and 

recurring themes. J Sports Sci. 2011;29:57–66. 

7. Vernec A, Stear SJ, Burke LM, Castell LM. A-Z of nutritional supplements: dietary supplements, 

sports nutrition foods and ergogenic aids for health and performance: Part 48. Br J Sports Med. 

2013;47(15):998–1000.  

8. Geyer H, Parr MK, Mareck U, Reinhart U, Schrader Y, Schänzer W. Analysis of non- hormonal 

nutritional supplements for anabolic-androgenic steroids - results of an international study. Int J 

Sports Med. 2004;25:124-9.  

9. Rosenbloom C, Murray B. Risky business – dietary supplement use by athletes. J Nutr. 2015; 50 

(5):240-6.  

10. Svensk egenvård. Försäljningsstatistik över kosttillskott, vitaminer och sportnutrition i Sverige 2015. 

Stockholm: Svensk egenvård, 2015. 

11. Svensk Egenvård. Egenvårdsmarknaden 2016 – försäljningsstatistik över kosttillskott, vitaminer, 

sportnutrition, viktkontroll och växtbaserade läkemedel i Sverige 2016. Stockholm: Svensk egenvård, 

2016.  

12. Stephens B.M, MD, MS. Ergogenic supplements and health risk behaviours. J Fam Pract. 

2001;50(08):696-99. 

13. Dickinson A, MacKay D. Health habits and other characteristics of dietary supplement users: a 

review. Nutr J. 2014;13:1-14. 

14. Regan L. Bailey, PhD, RD; Jaime J. Gahche, MPH; Paige E. Miller, PhD, RD; Paul R. Thomas, EdD, 

RD; Johanna T. Dwyer, PhD, RD. Why US adults use dietary supplements. JAMA Intern Med. 

2013;173:355-361.  

15. Kofoed LFC, Christensen J, Dragsted OL, Tjonneland A. Determinants of dietary supplement use – 

healthy individuals use dietary supplements. Br J Nutr. 2015;113:1993-2000.  

16. Scofield ED, Unruh S. Dietary supplement use among adolescent athletes in central Nebraska and 

their sources of information. JSCR. 2006;20(2): 452-55.  

17. Livsmedelsverket. Synen på bra matvanor och kostråd. Stockholm: Livsmedelsverkets rapportserie nr 

22/2013, Livsmedelsverket. 

18. Khouri EI.G, Ramadan W, Zeeni N. Herbal products and dietary supplements: a cross-sectional 

survey of use, attitudes, and knowledge among the Lebanese population. J Community Health. 

2016;41:566-73.  

19. Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber, 2012. 

20. Ejlertsson G. Statistik för hälsovetenskaperna. 2a uppl. Lund: Studentlitteratur, 2003. (ISBN 978-

9144-03123-1) 

21. Siegler C.J, Marshall MWP, Bishop D, Shaw G, Green S. Mechanistic insights into the efficacy of 

sodium bicarbonate supplementation to improve athletic performance. Sports Med Open. 2016;2:41.  

22. Hobson MR, Saunders B, Ball G, Harris CR, Sale C. Effects of B-alanine supplementation on 

exercise performance: a meta analysis. Amino acids. 2012;43(1):25-37.  

23. Livsmedelsverket. Riksmaten – vuxna -2010-11. Livsmedel och näringsintag bland vuxna i Sverige. 

Uppsala: Livsmedelsverket; 2012. 

http://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/Definitionavkosttillskott/
http://sok.se/arkiv-for-artiklar/2015-02-07-sok-avrader-fran-generell-anvandning-av-kosttillskott.html
http://sok.se/arkiv-for-artiklar/2015-02-07-sok-avrader-fran-generell-anvandning-av-kosttillskott.html
http://www.ausport.gov.au/ais/sports_nutrition/supplements/classification


   

19 
 

24. Saeedi P, Nasir MTM, Hazizi SA, Vafa RM, Foroushani RA. Nutritional supplement use among 

fitness club participants in Theran, Iran. Appet. 2013;60:20-6. 

25. Folkhälsomyndigheten [Internet]. Rekommendationer, aktivitetsnivå och attityder [citerad 2017-06-

16]. Tillgänglig från:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/ 

26. Frączek B, Warzecha M, Tyrała F, Pięta A. Prevalence of the use of effective ergogenic aids among 

proffessional athletes. Rocz Panstw Zakl Hig. 2016; 67 (3): 271-8. 

27. UMO [Internet]. Kropp och utseende [citerad 2017-06-16]. Tillgänglig från: 

http://www.umo.se/Kroppen/Kropp-och-utseende/ 

28. Ivy LJ, Ferguson-Stegall LM. Nutrient timing: The means to improved exercise performance, 

recovery, and training adaption. AJLM. 2014;8 (4): 249-59 

29. Sveriges Olympiska kommitté. Kostrekommendationer för olympiska idrottare. Stockholm: Sveriges 

olympiska kommitté; 2016. 

30. Clark JF. Creatine: A review of its nutritional applications in sport. Nutr.1998:14;322-24 

31. Cooper R, Naclerio F, Allgrove J, Jimenez A. Creatine supplementation with a specific view to 

exercise/sports performance: an update. J Int Soc Sports Nutr. 2012:9;33.  

32. Riksidrottsförbundet [Internet]. RF:s varningar för namngivna kosttillskott [uppdaterad 2016-04-21, 

citerad 2017-05-03].Tillgänglig från: 

http://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/RFvarningarkosttillskott/ 

33. Svensk Egenvård [Internet]. Om Svensk Egenvård [citerad 2017-04-24]. Tillgänglig från: 

https://www.svenskegenvard.se/om-oss/  

34. Svensk Egenvård. Checklista för att handla kosttillskott säkert. Stockholm: Svensk egenvård; 2017.  

35. Internetstiftelsen i Sverige. Mediekonsumtion 2016. Stockholm: Myndigheten för press, radio och tv, 

2016. 

36. Nygren C. Mat och media – en bok med analys av Women´s Health Initiative i svensk massmedia. 

Umeå: Institutionen för kostvetenskap, 2015. 

37. Statens medieråd [Internet]. Vad blir en nyhet? [uppdaterad 2015-10-23, citerad 2017-03-09]. 

Tillgänglig från: 

https://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/vadblirennyhet.423.html 

38. Zinn C, Schofield G, Wall C. Evaluation of sports nutrition knowledge of New Zealand premier club 

rugby coaches. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2006;16(2):214–225. 

39. Dickinson A, MacKay D. Health habits and other characteristics of dietary supplement users: a 

review. Nutr J. 2014;13:1-14.  

40. Beck KL, Thomson JS, Swift RJ, Von Hurst PR. Role of nutrition in performance enhancement and 

postexercise recovery. J Sports Med. 2015;6:259-67. doi: 10.2147/OAJSM.S33605. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/
http://www.umo.se/Kroppen/Kropp-och-utseende/
http://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/RFvarningarkosttillskott/
https://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/vadblirennyhet.423.html


   

 
 



   

 
 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

Enkät 

 



  Bilaga 1 (1/13) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 1 (2/13) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 1 (3/13) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Bilaga 1 (4/13) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Bilaga 1 (5/13) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 1 (6/13) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 1 (7/13) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 1 (8/13) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 1 (9/13) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 1 (10/13) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 1 (11/13) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 1 (12/13) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  Bilaga 1 (13/13) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 2 (1/2) 

 
 

 
Beskrivning av hur ifyllda svarsalternativ från enkäten kodades om i analysprocessen. 
 

Enkätfråga  Svarsalternativ Kodning 

Ålder (i år) Öppen 33 år och yngre 
 

Över 33 år 
 

Vilken är din högsta 
avklarade utbildning? 
(välj ett alternativ) 

Högstadiet 
Övrigt 
 

Gymnasiet 
 

Universitet/högskola 

Magister eller 
masterexamen 
 

Högstadiet 
 

Gymnasiet 
 

Universitetsutbildning/högskola 
 

Vilken typ av fysisk 
träning håller du oftast på 
med? (välj ett alternativ) 

Styrketräning 
 

Kampsport 
Cykling 

Olika instruktörspass 

Bollsport 
Ridning 

Dans 

Gymnastik 

Lagsport 
Löpning 

Friidrott 
Simning 

Längdskidåkning 

annat 
 

Styrketräning 
 

Övrigt 

Hur ofta tränar du på en 
vecka? 

1-3 gånger  
3-6 gånger  
 

6-9 gånger 
minst 10 gånger 
 

Vet inte 

1-6 gånger per vecka 
 

Över 6 gånger per vecka 
 

Vet inte 

Hur långa är dina 
träningspass oftast?  

0-30 minuter 
30-60 minuter 
 

60-90 minuter 
 

90-120 minuter 
Över 120 minuter 

0-60 minuter 
 

61-90 minuter 
 

Över 90 minuter 



  Bilaga 2 (2/2) 

 
 

I vilken intensitet brukar dina träningspass 
oftast ligga i?  

Lågintensivt 
Låg till 
medelintensivt 
 

Medelintensivt 
Medel till 
högintensivt 
Högintensivt 

Låg till 
medelintensivt 
 

Medel till 
högintensivt 

Användning av kreatin, koffeintabletter, 
funktionella drycker, PWO och 
testosteronhöjande produkter. 

Aldrig 
 

Någon gång per 
år 
Någon gång per 
månad  
Någon gång per 
vecka 

Dagligen 

Nej 
 

Ja 

Skattningsfrågor om du använder dig av 
ergogena kosttillskott, i vilken grad stämmer 
påståenden in på dig 

1-3 
 

4-7 
 

8-10 
 

Stämmer inte 
alls 
 

Stämmer delvis 
 

Stämmer 
mycket väl 

Skattningsfrågor kring betydelsen av EK, mat 
och dryck i relation till den fysiska 
prestationen 

1-3 
 

4-7 
 

8-10 

Inte alls 
betydelsefull 
 

Delvis 
betydelsefull 
 

Mycket 
betydelsefull 
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Undersökning - Ergogena kosttillskott 

Hej! 

Denna enkätstudie riktar sig till dig som är fysiskt aktiv och tränar. Vi är intresserade av om och hur du 

kommer i kontakt med kosttillskott som syftar till att förbättra din fysiska prestation (ergogena kosttillskott). 

Vi är också intresserade av hur du ser på användandet av dessa produkter. För att komma till enkäten klickar 

du på länken nedan. Den tar uppskattningsvis 10 minuter att fylla i. Definitionen av de kosttillskott som 

undersökningen fokuserar på hittar du nedan. 

Studien utförs av Maja Johansson, Legitimerad Dietist och magisterstudent i kostvetenskap. Deltagande i 

studien är frivilligt och dina uppgifter kommer att behandlas anonymt. Dina svar kommer inte kunna spåras 

tillbaka till dig. 

Resultat av rapporten kommer att finnas med i en slutrapport som presenteras i DiVA (http://umu.diva-

portal.org/). 

Tack för din medverkan! 

Ergogena kosttillskott = kosttillskott som tas i syfte att öka prestationen. Det finns många produkter som 

marknadsförs med det syftet, men i denna studie har vi valt begränsa oss till: 

1) Kreatin 

2) Koffeintabletter 

3) Funktionella drycker 

4) PWO-produkter 

5) Testosteronhöjare 

Nedan följer en förklaring av respektive grupp. 

Kreatin - i pulverform eller kapslar som tas i syfte att öka muskelvolym, muskelstyrka och prestation. Dels 

produkter där man rekommenderar en uppladdningsfas och andra som inte kräver det, utan marknadsförs 

kunna ge effekt direkt. 

Koffeintabletter -Koffein i form av tabletter eller kapslar som tas för att öka vakenhet och prestation. 

Funktionella drycker - Färdiga drycker som tas med syfte att öka vakenhet och prestation. Exempelvis 

NOCCO, Celcius, Redbull, Monster, Amino-pro och TRUE 

PWO-produkter - Pre Workout (PWO) produkter som är en sammansättning av flera olika ämnen som 

antingen var för sig eller tillsammans syftar till att öka vakenhet och prestation. Dessa består av pulver man 

blandar ut i vätska eller färdigblandade shottar som tas innan träning. Innehåller ofta exempelvis koffein och 

kreatin samt ämnen som anges ge ökad vakenhet, fokus, “pump” och prestation. 

Testosteronhöjare - Produkter i form av tabletter eller kapslar som anges kunna öka mängden testosteron i 

kroppen och därigenom öka muskelvolym, styrka och prestation. 

Länk till enkäten:  

https://goo.gl/forms/8VlT2L8f6M8o6AYp2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umu.diva-portal.org/
http://umu.diva-portal.org/
https://goo.gl/forms/8VlT2L8f6M8o6AYp2
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Vart fysiskt aktiva inhämtar information om ergogena kosttillskott i Sverige, 2017. 

 

 

Källa N % 

Tyngre 39 24 

Body Magazine 31 19 

Gymgrossisten 8 5 

Wikipedia/Google 8 5 

PubMed 7 4 

Bodybuilding.com 6 4 

Styrkelabbet 6 4 

Kosttillskottsbutik 6 4 

Olika forum 6 4 

Youtube 5 3 

Träningslära 4 2 

Olika poddar 4 2 

Olika hemsidor 4 2 

Jacob Gudiol 3 2 

Mmsports 3 2 

Forskningsartiklar 3 2 

Kolozzeum 2 1 

Riksidrottsförbundet 2 1 

Tidningar 2 1 

Artiklar 2 1 

Labdoor.com 1 1 

Anabolicminds.com 1 1 

Neil Hill 1 1 

Mens Fitness 1 1 

Enskilda atleter 1 1 

Flex Magazine 1 1 

Träning och kostgrupper på facebook 1 1 

Gymshark.se 1 1 

Clinical Sports Nutrition 1 1 

Tränare 1 1 

Fitness Magazine 1 1 

gnc.com 1 1 

Vänner 1 1 

Livsmedelsverket 1 1 

Myndigheter 1 1 

Miljö och hälsa 1 1 

NCBI 1 1 

Nutrition för folkhögskolan 1 1 

Nutrient timing 1 1 

Refitness.se 1 1 

Svenskt Kosttillskott 1 1 

Tränastyrka.se 1 1 

Predatornutrition.co.uk 1 1 


