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Abstract 

 

Several studies shows that dietary supplements do not have any proven effects 

on health, yet these supplements are increasing in sales. The study aims to find 

out what attitudes and knowledge people involved in physical activity have 

towards supplements and which factors influence them to buy supplements. 

How these factors differ between men and women was investigated. The study 

is based on answers from 100 collected questionnaires from people who are 

physically active at several gyms. Of those who participated in the study, 56 

percent were men and 44 percent were women. The study showed that the 

influence of family and friends and to speed recovery after exercise, were the 

two most common reasons that affected men and women into buying dietary 

supplements. The study also showed that the majority of the participants found 

the supplements to be a good complement to their regular diet. Overall the 

study shows that the use of supplement is high among the respondents and 

women and men take supplements for different reasons. 
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Inledning 

Kosttillskott har blivit alltmer populärt på marknaden och tron på att de olika preparaten ska 

fungera har blivit allt större, men få av dessa preparat har vetenskapligt bevisad effekt på hälsan 

(Maughan, King & Lea, 2004; Sveriges olympiska kommitté (SOK), 2009). Det kostar både tid 

och pengar för återförsäljarna av kosttillskott att göra vetenskapliga studier som stödjer att deras 

produkter fungerar (Jenkinson & Harbert, 2008). Meningarna är idag delade om huruvida intag 

av kosttillskott är positivt för ens hälsa. Näringsfysiologen Fredrik Paulun (2003) menar att hårt 

tränande idrottare kan ha nytta av tillskott i form av protein, då det stimulerar nybildandet av 

protein i kroppen och att det kan ha positiv effekt på återhämtningen. Burke (2007) skriver 

vidare att de idrottare som vet att de får i sig för lite näring via kosten kan ha nytta av att inta 

extra supplement för att tillgodose sig all näring. Enligt Livsmedelsverkets (2011c) 

rekommendationer får de flesta människor i sig all näring via vanlig mat, men få undantag finns 

då vissa utsatta grupper i samhället kan vara i behov av extra tillskott. Till dessa grupper hör 

gravida, äldre och barn upp till två års ålder. 

 

I en studie av Maughan et al. (2004) visar det sig att orsaker till användning av kosttillskott sägs 

vara att komplettera sin nuvarande kost samt att kunna prestera på samma nivå som sina 

kamrater eller motståndare. Andra motiv till användandet av olika supplement är att uppnå en 

mental förändring samt skaffa sig bättre självförtroende (Mickelsson, 2009). Molinero och 

Márquez (2009) skriver att män oftare tenderar att använda kosttillskott i syfte att öka i 

muskelmassa medan kvinnor oftare använder kosttillskott i syfte att gå ned i vikt. För männens 

del handlar det i vissa fall om att bli modigare och få ökad respekt, utrymme och acceptans. Det 

kan bero på att de vill öka i rang samt uppleva dominans i kompiskretsen eller i sin omgivning 

(Mickelsson, 2009). 

 

Olika internetsidor och tidningar som inte är vetenskapligt baserade, styr individer i den rikting 

som samhället efterfrågar och ger information om hälsa som inte alltid är sanningsenlig (Jarlbro, 

2010). Detta i kombination med återförsäljares aggressiva marknadsföring av kosttillskott 

genererar i att försäljningen ökar (Molinero & Márquez, 2009; SOK, 2009). Vidare skriver 

Molinero och Márquez (2009) att ryktesspridning om kosttillskott bidrar med att det blir svårt för 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lea%20T%22%5BAuthor%5D
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användaren att veta vad som egentligen är sanningsenligt gällande produkternas innehåll och 

fördelar. Detta leder till att en viss okunskap sprids i samhället. 

 

Det finns ingen lag som säger att produktansvarige måste redovisa alla ingredienser i produkten. 

Det är heller inte säkert att innehållsförteckningen är fullständig. Det har förekommit att vissa 

prestationshöjande kosttillskott varit förorenade av dopingklassade substanser och detta kan bero 

på slarv vid tillverkning eller paketering (Riksidrottsförbundet, 2012). Trots att vissa preparat 

kan ses som ofarliga på innehållsförteckningen framgår därmed inte alltid vilka substanser som 

produkten innehåller (SOK, 2009). Många av dagens kosttillskott innehåller ämnen som är 

olagliga på marknaden och är förbjudna av Olympiska kommittén, vilket innebär att de kan vara 

dopingklassade och inte får användas vid varken tränings- eller tävlingssammanhang (Jenkinson 

& Harbert, 2008; SOK, 2009). Riksidrottsförbundet (RF) menar att många av de kosttillskott 

som finns idag inte är tillräckligt kontrollerade om de innehåller dopingklassade medel. Det 

gäller speciellt för de produkter som säljs på internet, i butik samt på apotek. De kosttillskott som 

de menar är i farozonen är de av prestationshöjande karaktär, där en ökad vikt eller styrka önskas 

uppnås. De menar att det därför är idrottarens eget ansvar att se till att inte äta något som är 

olagligt, då risken för att bli straffad för det finns (Riksidrottsförbundet, 2012b). 

 

Det är av intresse att studera vad som påverkar fysiskt aktiva människor att använda kosttillskott 

samt vilka attityder och kunskaper dessa besitter gällande användning av olika preparat. Det är 

viktigt att ta reda på vilka processer som de formas efter och vilka sociokulturella sammanhang 

som påverkar vilken syn de har på kosttillskott. Människors påverkansprocesser är en viktig 

fråga inom idrottspedagogiken, då det önskas ta reda på hur det kommer sig att människan får 

vissa värderingar, attityder och kunskaper och hur dessa egenskaper påverkar andra i sin 

omgivning. Det är med andra ord av betydelse att ta reda på hur påverkansprocesser gentemot 

attityder och kunskaper till kosttillskott ser ut bland fysiskt aktiva.  

 

Användningen av kosttillskott ökar bland de som är fysiskt aktiva och ökningen har varit störst 

bland de som tränar på gym (Mickelsson, 2009). Den ökade konsumtionen av kosttillskott ses 

som en viktig fråga för Västerbottens idrottsförbund i Umeå kommun, som vill ta reda på vad 

som påverkar fysiskt aktiva människor att använda kosttillskott och vilka attityder som finns 
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gentemot det. Västerbottens idrottsförbund utgår från Riksidrottsförbundets stadgar och regler. 

RF är ett samlat organ för idrottens olika medlemsförbund och agerar på både nationell som 

internationell nivå, genom politiker och myndigheter. De jobbar för att förstärka 

idrottsförbunden och att utveckla idrotten i olika punkter, så som finansiering, antidoping och 

elitidrott (Riksidrottsförbundet, 2012c). RF följer World anti-doping agency (WADA) vad gäller 

regler om användning av kosttillskott och frågor rörande doping. Enligt RF är kosttillskott inte 

nödvändigt för idrottsutövare, då en normal kosthållning ska täcka dagsbehovet av energi och 

näringsämnen. Dopingklassade preparat tillåts endast i de fall där det finns en medicinsk grund 

till användning (Riksidrottsförbundet, 2012b).  

 

Därför är det intressant att studera fysiskt aktiva människor, i detta fall de som tränar på gym, för 

att ta reda på deras kunskaper och attityder gentemot kosttillskott. Denna studie kommer att 

göras på uppdrag av Västerbottens idrottsförbund, då attityder till och användning av kosttillskott 

är en aktuell fråga för dem. 
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Syfte 
Syftet med studien är att öka kunskapen om fysiskt aktiva personers konsumtion av och attityder 

till kosttillskott. 

 

Frågeställningar 
- Vilka faktorer bidrar till att kosttillskott konsumeras? 

 

- Vilka typer av kosttillskott är människor villiga att konsumera och är de benägna att ta vissa 

risker för att uppnå önskat resultat? Skiljer sig konsumtionen och riskbenägenheten mellan män 

och kvinnor? 

 

- Hur stort fokus läggs på kost och träning för att uppnå sitt önskade träningsresultat? 

 

- Vilka attityder och kunskaper finns gentemot kosttillskott och skiljer sig dem mellan män och 

kvinnor? 
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Bakgrund 

Energiomsättning vid träning 

SOK (2009) menar att det går att maximera sin träning med en rätt sammansatt kost. Att äta och 

dricka rätt i samband med träning är med andra ord A och O för att uppnå goda träningsresultat 

(SOK, 2009). Efter fysisk aktivitet börjar musklerna brytas ner och behovet av energi, i form av 

kalorier, förstärks för att motverka muskelnedbrytning. Den viktigaste byggstenen för muskler är 

protein och behovet av det ökas därmed efter träning. Men även fett och kolhydrater är 

betydelsefulla för musklerna, då dessa två är de viktigaste energikällorna. Får inte kroppen i sig 

tillräckligt mycket energi utav fett och kolhydrater kommer protein, som finns i mat eller ens 

muskler, att användas som energikälla istället. Det är därför viktigt att få i sig tillräckligt mycket 

med kalorier från fett och kolhydrater för att inte proteinet, som behöver gå till kroppens olika 

funktioner såsom muskeluppbyggande, ska gå förlorat (Livsmedelsverket, 2012a). Det är av 

betydelse att tydliggöra hur kosthållning vid träning bör ske, då kosten är en viktig aspekt för att 

maximera resultatet av träning, varför en kort förklaring av de olika byggstenarna krävs. För mer 

detaljerad beskrivning se Bilaga 1. 

Protein 

Det dagliga intaget av protein bör vara 10-20 energiprocent (E%). För en person som är fysiskt 

aktiv ökar behovet, (Miller & Wildman, 2003) då protein behövs efter träning för att inte bryta 

ner muskelmassa och för att bilda ny muskelväv (SOK, 2009). Protein återfinns i animalier och 

baljväxter (Livsmedelsverket, 2011a). 

Kolhydrater 

Intaget av kolhydrater bör vara runt 50-60 procent av det dagliga energiintaget (E%). Det är 

vanligt att inte äta tillräckligt mycket kolhydrater dagligen och därför bör många öka intaget av 

grönsaker, frukt och spannmålsprodukter (Livsmedelsverket, 2011b; Nordic nutrition 

recommendation, 2004). Det rekommenderas att inta kolhydrater innan träning för att maximera 

sina glykogenlager och därmed öka uthållighetsförmågan (Miller & Wildman, 2003).  

Fett 

Fett ger kroppen energi och lagras i fettväven som energireserv. Det dagliga intaget av fett bör 

vara 30 procent av det totala energiintaget (E%). Det är viktigare för en aktiv person än en 

stillasittande person att få i sig tillräckligt mycket energi från fett varje dag. Fett försörjer 
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kroppen med mycket energi under fysisk aktivitet när intensiteten är upp till 60 % av ens 

maximala prestationsförmåga (Livsmedelsverket, 2011h). 

Vätska 

Vid träning är det viktigt att fylla på med vätska då kroppstemperaturen höjs. Kroppen försöker 

själv sänka temperaturen genom att svettas, men om ingen ny vätska fylls på under 

träningspasset finns risken att råka ut för vätskeförlust. Det leder i sin tur till att ens 

prestationsförmåga försämras (SOK, 2009; Abrahamsson et al., 2006).  

Kosttillskott 
Kosttillskott räknas till kategorin livsmedel. Livsmedel är allt människor äter som inte är 

läkemedel, narkotika eller dopingmedel. Kosttillskott ses som ett komplement till den vanliga 

kosten (Livsmedelsverket, 2009; Livsmedelsverket, 2011c; EU, 2010) och ska ha en 

näringsmässig och fysiologisk verkan på kroppen (Livsmedelsverket, 2009; EC, 2010). 

Kosttillskott förklaras som koncentrerade källor av näringsämnen (EU, 2010). Kosttillskott kan 

förekomma i flytande-, tablett- och kapsellform. Det kan även förekomma som brustabletter eller 

i pulverform (Livsmedelsverket, 2011c). 

 

Livsmedelsverket (2011c) menar att det är svårt att dra en gräns mellan vad som klassas som 

läkemedel och vad som är kosttillskott. Om en produkt marknadsförs som något som kan lindra, 

bota eller förebygga sjukdom klassas det som läkemedel. Ibland kan en och samma substans 

klassificeras både som livsmedel och läkemedel beroende på hur hög daglig dos som 

rekommenderas. Om ett kosttillskott överstiger den rekommenderade dagliga dosen, klassas det 

som läkemedel (Livsmedelsverket, 2011c). 

 

Det är viktigt att belysa vad olika kosttillskott har för inverkan på kroppen då dessa tas i olika 

syften. Av den anledningen ges en beskrivning av några av de vanligaste kosttillskotten. För mer 

detaljerad beskrivning se Bilaga 1. 

Koffein 

Används ofta inom träningssammanhang, då det återfinns i många energidrycker 

(Livsmedelsverket, 2011d). De används som ett prestationshöjande medel (Juhn, 2003; SOK, 

2009). Kovacs, Stegen och Brouns (1998) och kan öka uthållighetsförmågan vid träning.  
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Kreatin 

Kreatin finns i musklerna och hjälper till att bilda snabb energi vid kortvarig ansträngning 

(Livsmedelsverket, 2011e). Det ökar förmågan att inneha en hög intensitet vid upprepade 

explosiva muskelarbeten, som sker vid styrketräning bland annat (Abrahamsson et al., 2006). En 

ökad dos av kreatin kan generera i ökad styrka och tillväxt i musklerna (Burke, 2007).  

Protein och BCAA 

Protein är ett av de populäraste kosttillskotten bland fysiskt aktiva, då det hjälper till att öka i 

muskelmassa och motverka muskelnedbrytning (Williams, 2005). Kosttillskott som innehåller 

BCAA (Branched chain amino acids) intas i hopp om att avbryta muskelnedbrytning vid träning. 

Om BCAA tas under träning kan den muskelnedbrytande fasen minimeras och en fettfri 

muskelmassa kan uppstå (Kreider, Fry & 0`Toole, 1998). 

Vitaminer, mineraler och antioxidanter  

Vitaminer och mineraler är viktiga för cellens förbränning och för att uppnå god hälsa och 

välbefinnande. Att inta rekommenderat dagligt intag är av värde (Turley & Thompson, 2011). 

Antioxidanter tar hand om överskott av fria radikaler som bildas i kroppen. Fria radikaler är 

mestadels ofarliga och bildas när syre omsätts i kroppen. Ibland kan dock infektioner och 

inflammationer uppstå på grund av de fria radikalerna (Livsmedelsverket, 2011g). 

Omega 3 & Omega 6 

De är livsnödvändiga fettsyror som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, samt hålla 

kolesterolnivån låg i kroppen. De hittas i bland annat fet fisk, rapsolja och nötter. Att äta fet fisk 

2-3 gånger i veckan ska vara ett tillräckligt intag för människan (Livsmedelsverket, 2012c). 

Karnitin 

Detta ämne finns även naturligt i kroppen och är betydelsefullt för cellens energiomsättning, då 

den underlättar för fettsyramolekylen att ta sig in i cellen för att öka fettförbränningen 

(Abrahamsson et al., 2006). 
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Litteraturgenomgång 

Risker med kosttillskott 

Riskerna med användning av kosttillskott sägs vara relativt få och påverkar inte folkhälsan i stort 

alltför mycket. Dock finns enstaka fall där förgiftning på grund av för höga doser samt allergiska 

reaktioner förekommer (Molinero & Márquez, 2009). 

I en studie av Livsmedelsverket granskades innehållet i 43 kosttillskott. De produkter som valdes 

ut i studien utlovades vara prestationshöjande eller bidra till viktminskning. Endast 2 av de 43 

produkterna uppfyllde märkningskraven på förpackningen. I 30 av produkterna fanns dessutom 

ämnen som kunde klassas som hälsofarliga, då de innehöll vissa specifika växtextrakt eller 

växter. Av de studerade produkterna kunde även 8 av dem klassas som läkemedel och 28 av dem 

innehöll substanser som kan ge biverkningar (Laser Reuterswärd & Wedholm Pallas, 2011). 

Gränslandet 
Ibland finns en oklarhet om vilka kosttillskott som kan klassas som lagliga eller som tillhör 

kategorin doping. I denna gråzon placeras de flesta kosttillskott som påstås vara 

prestationshöjande. I några fall har vissa sorters olagliga prohormoner kunnat redovisas från 

kreatin som inte utvisats på innehållsföretckningen. Kreatin ligger i gränslandet vad gäller 

prestationshöjande tillskott och är ett debatterat ämne idag (Abrahamsson et al., 2006). Även de 

produkter som kallas för PWO (Pre Workout) anses vara i gränslandet. I de flesta PWO finns det 

koffein i varierande mängd och de tas innan träningspasset. Produkterna ska göra att du blir 

piggare under passet och får bättre fokus. I en mängd PWO som förekommer på marknaden finns 

ett ämne som kallas DMAA (Dimitylamin) som är dopingklassat vid tävling (Västerbottens 

kuriren, Markus Isacson, 2012-03-29). PWO är ett relativt nytt och outforskat ämne, vilket gör 

att mer forskning behövs som berör ämnet. Riksidrottsförbundet (2012b) varnar för 

prestationshöjande medel som utlovar ökad styrka, då det är i dessa som de flesta dopingklassade 

ämnena finns. 

Dopingklassade preparat 
I slutet av 1980-talet började doping bli allt mer vanligt utanför tävlingsidrotten och nådde 

därmed en bredare allmänhet. Ur folkhälsosynpunkt fanns det därför anledning att göra något åt 

problemet och den så kallade dopingslagen trädde därmed i kraft (Mikaelsson, 2009). Att dopa 

sig är olagligt och kan ge upp till sex års fängelse och dessutom medför det stora hälsorisker för 
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individen. Andelen människor som väljer att dopa sig är högre hos de som tränar på gym, än de 

som inte tränar på gym. Hos de gym där fokus ligger på styrka och kraft, där exempelvis 

kroppsbyggare visas på planscher, förekommer mer doping än på andra gym (Mickelsson, 2009). 

Det är idrottarens eget ansvar att se till att inte äta sådant som är olagligt, men trots det ökar 

spridningen av bland annat Anabola Androgena Steroider (AAS) i samhället. Anabola androgena 

steroider (AAS), olika tillväxthormoner, Beta- 2 - stimulerare, hormonantagonister och olika 

diurteka substanser är ämnen som klassas som doping och är olagliga (Riksidrottsförbundet, 

2012a). 

Attityder och kosttillskott 
Ens attityd kan påverka individens beslutsfattande i olika situationer. Enligt Svenska akademins 

ordlista över svenska språket (2006) beskrivs ordet attityd som en inställning till något. Attityd 

beskrivs också som ens omedvetna eller medvetna inställning till något och baseras på tidigare 

erfarenheter. Användning av kosttillskott påverkas av individens attityder och värderingar (Dunn 

et al., 2001). Attityder påverkas också av den kunskap individen besitter. Mickelsson (2009) 

menar att kunskapen kring olika preparat och konsekvenserna av dessa är begränsad hos 

allmänheten då information sprids mellan individer. Människor i ens omgivning har visat sig 

vara en stark bidragande faktor till användning av kosttillskott (Dunn et al., 2001). Människor 

påverkas även av trender i samhället, som i många fall lägger stort fokus på kroppen. Dunn et al. 

(2001) menar att individers attityd gentemot kosttillskott blir positiv i de fall där användaren 

upplever att produkten ger effekt. Detta i sin tur kan motivera till att fortsätta använda 

kosttillskott. 

 

I en studie om idrottares attityder gentemot kosttillskott skriven av Hyytiäinen och Joković 

(2010), visade det sig att 51 procent av männen var för att inta kosttillskott, medan endast 22 

procent av kvinnorna var positiva till kosttillskott. I en annan studie som handlade om 

användning av kosttillskott för de som tränar på gym, gjord av Devad och Wallin (2007), visade 

det sig att majoriteten av männen även där använde kosttillskott i större utsträckning än 

kvinnorna. Devad och Wallin (2007) skriver vidare att majoriteten av användarna till kosttillskott 

ansåg att de ger en positiv effekt på kroppen vid träning. Majoriteten av de som inte använde 

kosttillskott ansåg dock att kosttillskott inte är positivt för kroppen. Det visade sig även vara 

vanligare att männen intog kosttillskott såsom olika proteindrycker och sportdrycker jämfört med 
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kvinnorna i studien. Männen i studien använde kosttillskott i syfte att öka i styrka och 

muskelmassa, medan kvinnorna använde det i syfte att behålla en god hälsa och minska trötthet 

(Hyytiäinen & Joković, 2012). 

 

I en studie av Tian et al. (2009) fick 82 respondenter besvara frågor gällande användning av 

kosttillskott. 75 procent av respondenterna använde kosttillskott och av dem var två tredjedelar 

män. Det kosttillskott som användes mest var sportdrycker, för att tillgodose kroppen med vätska 

och energi. För att ta reda på vad olika produkter innehöll var media, i form av tidningar och 

internet, vänner och tränare de källor som användes mest. Det visade sig att över en tredjedel av 

respondenterna hade liten eller ingen kunskap om vad produkterna de tog innehöll, men att 

männen var mer benägna att söka upp information om produkterna innan köp. 80 procent av 

respondenterna upplevde endast positiva effekter med att använda kosttillskott, som att de inte 

fick vätskebrist under träning (Tian et al., 2009). 

Kroppsfixering 
Kroppen framställs idag som en symbol för hur framgångsrik en person är. Att träna hårt och äta 

hälsosamt för att få sin drömkropp är faktorer som representerar hårt arbete, vilket är en viktig 

beståndsdel för att uppnå framgång inom träning. Kroppsfixering börjar ofta i tidiga år då det 

redan finns påtryckningar att se ut på ett visst sätt (Grogan, 2008). Field et al., (2005) förstärker 

att åldersfrågan blivit ett allt större problem. Redan i ungdomsåren kan flickor börja få en önskan 

om att ha en slank kroppsform och pojkar en vältränad och muskulös kropp. De som inte lever 

upp till samhällets förväntningar om hur kroppen ska se ut kan bli utfrysta, ifall att de till 

exempel är överviktiga. Detta kan i sin tur följa med dem senare i livet (Grogan, 2008). Bland 

flickor är strävan att leva upp till skönhetsidealen som störst, men båda könen tar i många fall till 

med ohälsosamma metoder för att uppnå idealkroppen (Boutelle, Neumark-Sztainer, Story & 

Resnick, 2002) 

 

Detta gäller även för den vuxna befolkningen. I dagens samhälle ökar antalet plastikoperationer, 

likaså otillåtna preparat som doping. Allt för att försöka passa in efter dagens strävsamma ideal 

(Skeppholm, 2012). Missnöjet med sina kroppar är störst bland kvinnor och de sägs också känna 

av det sociokulturella trycket mer än män, vilket innebär att de försöker mer leva upp till det 

ideal som råder än män (Esnaola, Rodríguez & Goñi, 2010). Kvinnors strävan efter den perfekta 
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kroppen är ett omdiskuterat ämne. Den förr eftersträvade smala anorektiska kroppen har istället 

bytts ut mot att kvinnors kroppar ska vara tränade, med låg andel kroppsfett, men ändå uppvisa 

en slank figur för att behålla sin kvinnlighet. Mäns idealkroppar framställs som muskulösa med 

lite underhudsfett (Grogan, 2008). 

Medias inflytande 
Varje år ökar svenskarnas internetanvändning. År 2011 använde 93 procent, vill säga var 9:e 

person, av den svenska befolkningen internet varje dag eller vecka. Detta gällde oavsett ålder och 

kön (Statistiska centralbyrån, 2012). Oberoende av ålder och kön anses media vara det som 

påverkar människor mest vad gäller utseendefixering. Dock minskar influensen vid stigande 

ålder, men fortsätter ändå att vara den faktor som påverkar mest livet ut (Esnaola et al., 2010). 

Tian, Ong och Tan (2009) menar att det forum där flest människor söker information om 

kosttillskott är all form av media, så som internet, samt från de som är involverade i ens träning 

(Tian et al., 2009). All media påverkar hur vi lever våra liv. Utåt sett ska du ha allt; en karriär, en 

familj och samtidigt ha den rätta kroppen. Denna press kan i långa loppet leda till en negativ 

självbild och en förvrängd syn på kost och träning (Beresin & Derenne, 2006). Media får 

människor att kritiskt granska hur de själva och de i sin omgivning ser ut. Detta leder till att 

människor förändrar sin syn på sig själv och i vissa fall uppstår ett sämre självförtoende, då de 

inte kan leva upp till medias bilder om hur en människa ska se ut (Bliznoff, Cox & Zaid, 2009). 

Field et al. (2005) har gjort en studie på en skola som visade att de flickor och pojkar som läser 

tidningar varje vecka som handlar om mode, sport och/eller hälsa och fitness tenderar att vara de 

som har en önskan att se ut som de celebriteter som figurerar i media. Flickor är enligt studier de 

som läser mest skönhetstidningar och är de som påverkas mest av det som läses i tidningar. Det 

är även dessa människor som löper risk att använda olika supplement för att förändra sin kropp 

(Field et al., 2005). 

 

Dagens skönhetsideal har utvecklat onårbara mål för individer, som tar till med alla medel för att 

uppnå de ideal som råder. Medier lägger stort fokus på kroppen där maskulina och feminina 

kroppsideal sprids genom olika sorters marknadsföring. Att visa bilder med slimmade, 

muskulösa människor som fått sin drömkropp genom att äta olika kosttillskott har blivit allt 

vanligare och mer accepterat i samhället idag (Mickelsson, 2009). Burke (2007) menar att många 

företag fångar sina kunder med förtroendegivande reklamer. Produkter som sägs ha medicinska 
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och vetenskapliga bevis bakom sig, kan upplevas som extra förtroendegivande för kunderna och 

lockar därmed till försäljning (Burke, 2007). 

Snabba lösningar 
Kosttillskott kan ses som en snabb väg till att uppnå resultat (Mickelsson, 2009). Genom 

konsumtion önskas att en högre status uppnås, där tron finns om att en vacker kropp går att köpa. 

Tidspressen i dagens samhälle gör att individer inte hinner leva det hälsosamma liv som de 

önskar på naturlig väg. Människor idag hinner inte alltid laga näringsriktig mat och då finns det 

kosttillskott att ta till hjälp. Olika preparat ger snabba lösningar på fysiska och psykiska problem 

och utmaningar i dagens stressiga samhälle (Mickelsson, 2009). Burke (2007) vinklar tidsfrågan 

på ett annat sätt. De menar att många människor helt enkelt inte har tid att vänta och se hur sin 

träning ska ge framsteg. De prioriterar kosttillskott för att de tror sig snabbt se resultat och 

skippar de basala delarna i att uppnå goda träningsresultat. En bra sammansatt kost, sömn och 

återhämtning är saker som väsentliga, men som i många fall inte tros ge samma snabba effekt 

som kosttillskott (Burke, 2007). 
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Metod 

Val av metod 

Angreppssättet i en studie och metodvalet för datainsamlingen styrs av den undersökning som 

genomförs och den typ av information eller data som behövs (Bell, 2006). När formulering av 

syftet och problemet är klart bör det komma fram om vilken metod som är den bästa för studiens 

ändamål (Bell, 2006). I detta arbete valdes enkäter vara lämpligt som metod. Enkäter är bra för 

att få fram attityder och åsikter till olika aspekter (Ejlertsson, 2005), vilket var syftet med denna 

studie. Detta då individers attityder till kosttillskott önskades erhållas. Ejlertsson (2005) menar 

att en enkät i huvudsak innehåller frågor med fasta svarsalternativ, för att bland annat underlätta 

för de som deltar i undersökningen. Syftet med en enkätundersökning är att införskaffa data som 

analyseras och därefter kunna generalisera resultatet för en stor mängd av befolkningen (Bell, 

2006). Andra fördelar med enkät som metod är att alla respondenter får exakt samma frågor och 

känsliga frågor kan tas upp, då respondenterna kan välja att vara helt anonyma (Bell, 2006). Vid 

besvarandet av en enkät kan respondenten undvika att känna press från forskaren och svara på 

frågorna i lugn och ro, till skillnad från en intervju, där respondenten kan känna press att behöva 

svara på frågorna så fort som möjligt. Intervjuareffekten kan med andra ord avlägsnas. Vilket 

menas att påverkan från forskaren minskar och respondenten kan besvara frågorna mer 

sanningsenligt (Ejlertsson, 2005). Detta var av värde i studien då vissa frågor kan upplevas 

jobbiga att svara på inför någon annan. Med enkäter gick det att få en stor urvalsgrupp på kort 

tid, vilket var av fördel i denna studie då tiden för insamling av data var begränsad. Nackdelarna 

med enkäter är dock att missförstånd inte kan rättas till och det finns heller ingen möjlighet till 

följdfrågor till respondenterna. Detta kan leda till ett större bortfall än vid en intervju, då 

respondenterna i en enkätstudie kan välja att inte besvara frågorna (Bell, 2006). I denna studie 

blev de flesta frågorna besvarade, vilket kan tyda på att få missförstånd uppstod. Några av 

respondenterna frågade rakt ut vad som menades i vissa frågor, vilket gjorde att svårtolkade 

frågor ändå kunde besvaras. 

Urval 

Eftersom studien avser att ta reda på vad som påverkar aktiva människor att använda 

kosttillskott, valdes enkätutdelningen att göras på gym. Orsaker till den valda platsen var att det 

finns en stor mängd aktiva individer på gym samt att det är en lättillgänglig plats att få tag i ett 

stort antal människor på kort tid. Användningen av olagliga preparat har ökat bland fysiskt aktiva 
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och den största ökning har setts bland personer som tränar på gym vilket även var en bidragande 

faktor till att gym valdes. Det var därför av intresse att studera fysiskt aktiva människor som 

tränar på gym i denna studie. Med fysisk aktivitet avses alla former av rörelse som påverkar 

energiomsättningen (Statens folkhälsoinstitut, 2012).  

 

Slumpmässiga urval bland individer som tränar på tre olika gym användes i Umeå kommun. 

Gymmen kontaktades via mail av Västerbottens idrottsförbund för att informera dem om 

studiens syfte samt för att få deras godkännande om att enkäter fick delas ut på gymmen. De 

olika gymmen valdes ut av geografiska skäl för att få en varierad mängd av olika 

personlighetstyper hos respondenterna. Med detta menas att respondenterna önskades vara i olika 

åldrar, ha olika träningsfrekvens samt ha olika syfte med sin träning, vilket hoppades kunna 

erhållas genom att dela ut enkäterna på mer än ett gym. Dock fick inte personer under 15 år delta 

i studien då dessa kräver målsmans godkännande i form av en underskrift. På de utvalda 

gymmen får personer under 15 år inte träna utan målsmans tillstånd, vilket var ytterligare en 

faktor till att dessa uteslöts. Nackdelen med att individer under 15 år valdes bort kan vara att 

deras åsikter och attityder gentemot kosttillskott kunnat generera i ett annat resultat. Men då det 

är tidskrävande att samla in målsmans underskrift valdes det därför att exkludera dessa individer 

från studien. 

 

I studien delades 100 enkäter ut och alla de 100 enkäterna blev även besvarade. Av 

respondenterna var 56 procent män och 44 procent kvinnor. Anledning till att just 100 enkäter 

valdes att delas ut var på grund av att antalet sågs lämpligt i kombination med den begränsade 

tidsramen som studien hade. Åldern bland respondenterna sträckte sig från 18 till 76 år och 

medelvärdet bland dem var 24 år. Det skedde inget bortfall av enkäterna då alla 100 utdelade 

enkäter blev besvarade, dock blev i vissa fall inte alla frågor besvarade. Detta skedde i de fall då 

respondenterna inte använde kosttillskott och undvek därför att besvara de sista frågorna i 

enkäten.  
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Forskningsprocessen 

Litteraturgranskning 

Arbetet inleddes med att granska tidigare litteratur om användning till kosttillskott. Detta gjordes 

för att få en förståelse för tidigare problem inom området och för att se hur liknande problem 

formulerats (Backman 2008). Sökmotorer såsom Google, Google Scholar och databasen Pubmed 

har använts. Nackdelen med sökmotorer som Google är att en stor mängd information kommer 

fram och kan vara tidskrävande att bearbeta (Bell, 2006). Bell (2006) skriver vidare att Google 

Scholar är ett bra alternativ för studerande, då den sökmotorn är mer begränsad i ett 

vetenskapligt sammanhang. Bell (2006) menar att inte enbart välja källor som stödjer ens egna 

åsikter och hypoteser, viktigt är också att få med andra åsikter och tolkningar av ämnet. Detta för 

att visa om ens egna synsätt försvagas eller förstärks. Dessa faktorer har beaktats i detta arbete, 

genom att olika studier om kosttillskott har redovisats. Vid litteratursökning hos de ovanstående 

källorna har sökord som kosttillskott, attityder till kosttillskott, attityder, kroppsideal, 

supplement, sports supplement, nutrition, doping, energiomsättning och media använts. 

Utformning av enkät 

Enkäten (bilaga 2) baserades på den forskning som hittats inom området och utgick därefter från 

ett antal olika teman, för att göra den mer systematiserad. Första temat i enkäten handlade om 

respondenternas mål med träningen samt deras träningsvanor. Andra temat handlade om 

användning av kosttillskott och tredje temat handlade om respondenternas kostvanor. Sista temat 

som berördes var respondenternas kunskaper och attityder gentemot kosttillskott. 

 

I enkäten användes slutna frågor, men alternativet “annat” fanns med som en möjlighet för 

respondenterna att svara om de inte upplevde att de fasta alternativen stämde överens med deras 

uppfattningar eller åsikter. Ett antal alternativfrågor utformades där respondenterna fick kryssa i 

olika alternativ som stämde bäst överens med dem själva. Olika frågor användes också där 

respondenterna fick markera sin attityd och inställning till något på en flergradig skala. 

Alternativen i dessa frågor var “instämmer helt, instämmer delvis, instämmer i någon mån, 

instämmer inte alls, vet ej och kan/vill ej svara”. På detta sätt kan attityder och åsikter komma 

fram hos respondenterna (Bell, 2006). 
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Enkätens utformning av frågor och språk togs i beaktning då vissa frågor kunde uppfattas som 

stötande och känsliga. Känsliga frågor som handlade om användning av otillåtna preparat och 

doping togs upp sist i enkäten. Detta menar Bell (2006) är ett bra sätt att minska antalet bortfall. 

Även om respondenterna väljer att inte svara på dessa frågor har de förhoppningsvis ändå svarat 

på de övriga frågorna som är av mindre känslig karaktär. Ett högt bortfall genererar i att studiens 

generaliserbarhet minimeras, vilket är något som i allra högsta grad bör undvikas (Ejlertsson, 

2005). 

Genomförande 

Innan enkäten delades ut gjordes en pilotstudie för att undersöka enkätens innehåll och 

utformning. Detta gjordes för att se om det fanns några svårtolkade eller missledande frågor, 

samt om några ändringar i enkäten behövde göras. Resultatet av pilotstudien medförde endast 

mindre förändringar i meningsuppbyggnader och de som deltog i pilotstudien menade att enkäten 

var enkel och lätt att förstå. Genom pilotstudien framgick det hur lång tid enkäten skulle ta att 

besvara, vilket visade sig vara ungefär tio minuter. Målet var att tidsåtgången för att besvara 

enkäten skulle vara relativt kort, vilket kunde bekräftas genom pilotstudien. Enkäterna delades 

sedan ut till slumpmässigt utvalda personer vid olika tidpunkter på dygnet på de olika gymmen. 

Enkäterna delades ut under förmiddag, eftermiddag och kväll inom loppet av tre dagar. Detta för 

att få en bred spridning av olika personlighetstyper. Respondenterna fick lägga de besvarade 

enkäterna i en låda för att bevara sin anonymitet. Varje respondent fick möjligheten att delta i en 

utlottning av tio biobiljetter, genom att lägga sin mailadress i en enskild låda. 

 

På enkätens försättsblad fanns det information om studiens syfte samt att det lottades ut tio 

stycken biobiljetter till respondenterna, för att motivera dem att svara på enkäten. På 

försättsbladet informerades respondenterna också om Vetenskapsrådets (2002) fyra 

vetenskapliga principer. Dessa innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven är framtagna för humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning och syftar till att ge riktlinjer för hur samarbetet mellan forskare 

och undersökningsrespondenter ska gå till. Detta för att undvika eventuella konflikter mellan vad 

som berör individskyddskravet och forskningskravet. Det första kravet är informationskravet, 

vilket innebär att respondenterna blir informerade om vad syftet med studien är och på vilka 

villkor de deltar. Det innefattar även att respondenterna blir medvetna om att deltagandet är helt 
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frivilligt. Samtyckeskravet innebär att de själva har rätt att bestämma över sitt deltagande i 

studien och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Konfidentialitetskravet 

innebär att deltagandet är helt anonymt och att ingen kommer att kunna ta reda på att de har 

deltagit i studien. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att respondenterna blir 

medvetna om att deras svar endast kommer att användas i denna forskningsstudie och inget annat 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Datasammanställning 

Är datan kvantitativ är det till stor hjälp att använda statistiska datatekniker. Denna 

sammanställning innebär att datan blir tolkningsbar och kan relateras till rapportens syfte 

(Backman, 2008). Enkäterna sammanställdes i statistikprogrammet SPSS. En icke-parametrisk 

metod användes vid den statistiska analysen och skalnivåer som ordinalskala och nominalskala 

användes i studien. Ordinalskala användes för att mäta attityder och åsikter hos respondenterna, 

då den är till för att placera olika variabler i ordning. I denna studie användes ordinalskala i de 

frågor där alternativen “instämmer helt, instämmer delvis, instämmer i någon mån, instämmer 

inte alls, vet ej och kan/vill ej svara” fanns. I början av enkäten frågades respondenterna vilket 

kön de var, vilket är ett exempel på kategorin nominalskala, som även användes i dessa fall. 

Nominalskalan användes i denna studie för är att mäta variabler som inte var rangordnade och 

endast var till för klassificering. Vid sammanställningen av enkäterna användes kodning med 

numeriska etiketter i några frågor för att på ett enkelt sätt sammanställa all information i 

statistikprogrammet SPSS.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet i en studie avgörs av hur väl resultaten av studien verkligen mäter det som avses mätas. 

Det handlar också om hur meningsfull och relevant undersökningen är (Sohlberg & Sohlberg, 

2007). Eljertsson (2005) menar att det är viktigt att få en hög validitet för att vara säker på att den 

data som samlats in kommer att kunna användas för studien. För att kunna få en hög validitet är 

det av betydelse att formulera frågorna så att de mäter det som studien avser att mäta. I denna 

studie gjordes en pilotundersökning för att bland annat kolla hur enkäten svarar mot studiens 

syfte. Data från pilotstudien granskades för att se om den svarade på studiens frågeställningar, 

vilket den gjorde. 
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Reliabiliteten i en studie avgörs av hur mätningarna utförts och hur informationen från studien 

behandlats. Studien har hög reliabilitet om mätningar av en händelse ger samma resultat vid 

upprepade tillfällen (Bell, 2006). Det är viktigt att formulera frågorna på ett korrekt sätt för att 

minska förekomsten av slumpvariation, som försämrar reliabiliteten. Är frågorna korrekt ställda 

ökar det sannolikheten att respondenterna svarar likadant vid upprepat testtillfälle (Ejlertsson, 

2005). I denna studie formulerades enkätfrågorna noggrant och på ett lättförståeligt vis för att 

undvika misstolkningar. Frågorna formulerades genom att det inte skulle gå att tolka frågorna på 

olika sätt om enkäten skulle besvaras flera gånger, allt för att öka reliabiliteten. 

 

Generaliserbarhet handlar om att kunna dra slutsatser på större grupper av individer (Backman, 

2008). Generaliserbarheten i denna studie hade blivit högre om en större mängd individer hade 

besvarat enkäten. Detta hade krävt mer tid, något som i detta fall var begränsat. Då studien 

omfattade 100 besvarade enkäter kan vissa likheter och olikheter urskiljas bland respondenterna, 

som kan kopplas ihop med vad tidigare forskning nämner om ämnet, men en försiktighet om att 

dra för stora slutsatser råder. Detta då en mer omfattande urvalsgrupp borde existera för att 

kunna generalisera resultatet över en större befolkning. 
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Resultat 
I denna del presenteras resultaten från de 100 besvarade enkäterna. Resultatet är sammanställt 

efter de olika teman som utgjorde enkäten, vilka var respondenternas mål med träning, samt 

deras träningsvanor, användning av kosttillskott, kostvanor och kunskaper och attityder gentemot 

kosttillskott. Dessa teman är centrala i studien för att kunna bidra med kunskap om attityder, 

kunskaper och värderingar gentemot kosttillskott samt för att kunna besvara studiens syfte. I 

vissa av frågorna i enkäten kunde respondenterna svara på mer än ett alternativ, vilket innebär att 

dessa frågor kan ge en svarsfrekvens på mer än 100 %. På några frågor har inte alla respondenter 

svarat. Därför redovisas frågans svarsfrekvens i sammanställningen nedan 

Träningsvanor 
Majoriteten av respondenterna i denna studie tränar 3-4 gånger i veckan, vilket 46 % svarade och 

38 % angav att de tränade 5 eller fler gånger i veckan. Endast ett fåtal respondenter uppgav att de 

tränar färre gånger än det (figur 1). 

  

 

Figur 1. Respondenternas träningsfrekvens (Svarsfrekvens 100 %) 

 

Den främsta anledningen till att träna, var enligt 47 % av respondenterna, att känna sig friska och 

pigga. Bland männen var även att öka i muskelmassa viktigt, medan kvinnorna värderade att få 

en starkare kropp, mer än att öka i muskelmassa. Den träningsanledning som var minst 

förekommande var att förebygga och/eller rehabilitera skador. Ett fåtal hade andra anledningar 

som syfte med sin träning, vilka var att förebygga ålderdom samt att få en bättre livskvalitet 

(figur 2). 
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Figur 2. Respondenternas främsta anledningar till att träna (Svarsfrekvens 100 %) 

 

Det framkom att båda könen värderade att deras träningsresultat ska synas på deras kropp, men 

det var något viktigare bland kvinnorna. Frågan besvarades av alla 100 respondenter och 94 % av 

dem svarade att de värderar detta, då de svarat att de instämmer helt, delvis eller i någon mån på 

det påståendet. 98 % av kvinnorna och 91 % av männen uppgav att de värderade att deras 

träningsresultat ska synas på deras kropp. Det visade sig att de som tränar för att känna sig frisk 

och pigg var de som värderade mest att deras träningsresultat ska synas på deras kropp. Denna 

grupp innehöll 43 % av studiens respondenter. De som värderar minst att träningsresultatet ska 

synas är de som tränar för att förebygga/ rehabilitera skador. Då 94 % av respondenterna 

instämmer i någon grad på båda frågorna skiljer sig inte resultatet från ovanstående diagram 

(Figur 2) särskilt mycket, när frågan kombinerades med huruvida det är viktigt för dem om deras 

träningsresultat ska synas på deras kropp.   

 

Majoriteten, vilket var hälften av respondenterna, menade att de inte satt upp någon tidsplan för 

att uppnå sina träningsmål. För de som uppgett att de hade en tidsplan var alternativen 2-4 

månader eller flera år de alternativen som var mest förekommande.  Bland de övriga alternativen 

(1 månad, 5-6 månader, 7-9 månader och ett år) var fördelningen relativt jämn (figur3).  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

A
n

ta
l d

e
lt

ag
ar

e
 i 

%
 

Män 

Kvinnor 



  

21 

 

 

Figur 3. Respondenternas förväntade tid att uppnå sitt träningssyfte (Svarsfrekvens 100 %) 

Användning av kosttillskott  

Det framkom att majoriteten av respondenterna använder eller har använt kosttillskott. Det var 

något mer förekommande bland männen, men skillnaden mellan könen var liten. Frågan hade en 

svarsfrekvens på 96 % och av dessa påstod 87 % ha använt kosttillskott, vilket innebär att de 

svarade att de instämmer helt, delvis eller i någon mån på frågan. Detta innebär att 86 % av 

männen och 80 % av kvinnorna i studien använder eller har använt kosttillskott. 

Det visade sig att kvinnor inte använder kosttillskott lika ofta som män. Största delen av 

kvinnorna uppgav att de bara testat kosttillskott en gång. Av de kvinnor som äter kosttillskott är 

konsumtionen någorlunda jämt fördelade mellan alternativen (har bara testat en gång, en gång i 

månaden, några gånger i månaden, några gånger i veckan och varje dag). Däremot visade 

resultaten att männen till största delen använder kosttillskott några gånger i veckan eller varje 

dag. Det alternativ som fick högst andel svar totalt bland respondenterna var att de använder 

kosttillskott varje dag, vilket 28 % svarade, dock var det ungefär dubbelt så många män som 

kvinnor som intar kosttillskott varje dag (figur 4). 
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Figur 4. Respondenternas användningsfrekvens av kosttillskott (Svarsfrekvens 86 %) 

Det framkom att protein var det vanligaste kosttillskottet att konsumera bland både männen och 

kvinnorna. Respondenterna fick välja bland flera olika kosttillskott, vilket medförde att de kunde 

uppge flera svar på frågan och svarsfrekvensen blev därför över 100 %. För båda könen var olika 

sportdrycker och/eller sportbars, vitaminer/mineraler och antioxidanter samt omega 3 och/eller 

omega 6 de kosttillskott som användes mest, efter protein. Kreatin var ett kosttillskott som stack 

ut från mängden då det var mer populärt att använda bland männen. Det minst förekommande 

kosttillskottet att konsumera bland respondenterna var karnitin (figur 5). 

 

Figur 5. Fördelning av användandet av kosttillskott bland respondenterna (Svarsfrekvens över 

100 %) 
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Av de som använder kosttillskott ansåg majoriteten av dem att det är viktigt att deras 

träningsresultat ska synas på deras kropp. 97 personer besvarade båda påståendena och av dem 

svarade 82 % att de instämmer helt, delvis eller i någon mån. Det innebär att 72 % av kvinnorna 

och 79 % av männen som använder kosttillskott värderar detta. Av de som värderar att deras 

träningsresultat ska synas på deras kropp menar även 47 % av dem att de någon gång använt 

kosttillskott där de inte visste om innehållet i produkten. Frågorna hade tillsammans en 

svarsfrekvens på 94 %, vilket innebär att 52 % av männen samt 34 % av kvinnorna i studien 

svarat att de instämmer i någon grad med båda påståendena att de använt kosttillskott utan att 

veta om innehållet, samt att de värderar att deras träningsresultat ska synas på deras kropp. 

 

Det visade sig att de som inte har någon tidsplan för sitt träningsmål använder kosttillskott mest, 

vilket var 40 % av respondenterna. Det är inga större skillnader i det resultat som redovisats i 

figur 3, då de som har flera år eller 2-4 månader som tidsram, även är de som använder 

kosttillskott mest, vilket var 18 % respektive 14 % av respondenterna. Minst förekommande vad 

gäller användning av kosttillskott är bland de som har en månad som uppsatt tidsram. 83 % av de 

96 personer som besvarade båda frågorna, instämmer i någon grad på båda dessa. 

 

Det framkom att de flesta av respondenterna som använder kosttillskott tränar för att känna sig 

frisk och pigg, vilket var 36 % av de 96 personer som besvarat båda frågorna med att de 

instämmer i någon grad. I övrigt ser resultatet ut som figur 2, där förekomsten av kosttillskott är 

lägst bland de som tränar för att förebygga/rehabilitera skador, vilket endast var 2 %. 

Det visade sig även att de som tränar 3-4 gånger i veckan är de som använder kosttillskott mest 

frekvent och i störst utsträckning. Även de som tränar 5 gånger eller fler i veckan använder 

kosttillskott i hög grad, vilket var 44 % respektive 40 % av de som använder kosttillskott. Det 

innebär att de som tränar fler gånger i veckan använder kosttillskott i högre grad än de som 

tränar få gånger i veckan (figur 6). 
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Figur 6. Respondenternas användningsfrekvens av kosttillskott i förhållande till träningsmängd 

(Svarsfrekvens 86 %) 

Kost 

Majoriteten av respondenterna ansåg att deras kost var rätt anpassad utifrån deras träning och 

träningsmängd. Frågan hade en svarsfrekvens på 99 % och av dem ansåg totalt 88 % att deras 

kost var rätt anpassad utifrån deras träning. Det var ingen märkbar skillnad mellan vad könen 

svarade, då 92 % av kvinnorna och 89 % av männen besvarat frågan med att de instämmer helt, 

delvis eller i någon mån i påståendet att deras kost är rätt anpassad utifrån deras träning och 

träningsmängd. 

 

Större delen av de som anser att deras kost är rätt anpassad efter deras träning använder 

kosttillskott. Svarsfrekvens var 95 %, vilket innebar att 75 % av männen och 70 % av kvinnorna 

i studien svarade att de instämmer i någon grad med påståendena att de använder kosttillskott 

samt att de anser att deras kost är rätt anpassad efter deras träning. 

 

De två vanligaste orsakerna till varför respondenternas kost kan bli bristfällig i samband med 

träning ansågs bero på tidsbrist, vilket 70 % menade, samt dålig fantasi vad gäller kost, vilket 68 

% ansåg var vanligt. Överlag var åsikterna lika bland könen om vad som kunde vara orsaken till 

varför deras kost kan bli bristfällig i samband med träning, men männen utmärkte sig i den 

bemärkelse att de inte orkar lägga ner lika mycket tid på att fixa med kosten som kvinnornas. 

Under alternativet ”annat” beskrevs andra orsaker till varför kosten kan bli bristfällig, vilket 
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uppgavs vara att ha barn samt att ha tendens till att tycka om att äta en stor mängd onyttig mat 

som orsaker. På denna fråga blev svarsfrekvensen högre än 100 % då de olika alternativen 

redovisas var för sig, vilket beror på att respondenterna hade möjlighet att svara på mer än ett 

alternativ. De svar som redovisas i diagrammet nedan baseras på de som besvarat frågan med att 

de instämmer helt, delvis eller i någon mån i påståendet att alternativet är en orsak till varför 

kosten kan bli bristfällig i samband med deras träning (figur 7). 

 

 

Figur 7. Respondenternas olika anledningar till varför kost kan bli bristfällig i samband med 

träning (Svarsfrekvens över 100 %) 

Attityder gentemot kosttillskott 
Uppfattningar om fördelar med att använda kosttillskott ansågs till största delen vara att 

kosttillskott är ett bra komplement till deras befintliga kost, vilket 78 % menade. Större delen av 

respondenterna menade även att det är enkelt att ta före och/eller efter träning, vilket 71 % 

angav. Männen ansåg i större utsträckning än kvinnorna att kosttillskott ger bättre 

träningsresultat, vilket påverkade dem att inta kosttillskott. Under alternativet ”annat” uppgavs 

även att bygga upp sitt immunförsvar var en fördel med att använda kosttillskott. För varje 

alternativ i denna fråga visar staplarna de som besvarat frågan med att de instämmer helt, delvis 

eller i någon mån. Då respondenterna kunde välja att svara flera olika alternativ resulterade det i 

att svarsfrekvensen blev högre än 100 % (figur 8). 
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Figur 8. Respondenternas generella uppfattningar om fördelar med kosttillskott (Svarsfrekvens 

över 100 %) 

Den inre faktorn som påverkade flest respondenter att konsumera kosttillskott var att påskynda 

återhämtning efter träning, vilket 72 % angav. En stor del av respondenterna menade även att 

vara säker på att få i sig ett fullständigt näringsintag var en anledning att använda kosttillskott. 

Överlag påverkade samma inre faktorer männen och kvinnorna att använda kosttillskott. Männen 

svarade dock att fler inre faktorer påverkar dem att konsumera kosttillskott, vilket innebär att 

nästan dubbelt så många män som kvinnor svarat på varje alternativ. Utöver de fasta 

svarsalternativen, angavs att bygga upp sitt immunförsvar samt en nyfikenhet om hur 

kosttillskott smakade, vara andra inre faktorer som påverkar till användning av kosttillskott. På 

denna fråga visar staplarna de respondenter som svarat att de ”instämmer helt, delvis eller i 

någon mån” med påståendet och då respondenterna kunde välja att svara flera alternativ, innebar 

det att svarsfrekvensen blev högre än 100 % på frågan (figur 9). 
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Figur 9. Inre faktorer som påverkar respondenterna till att köpa kosttillskott (Svarsfrekvens över 

100 %) 

Den yttre faktor som påverkar respondenterna mest att använda kosttillskott var kompisar 

och/eller familj, vilket nästan hälften av dem som besvarat frågan med att de instämmer helt, 

delvis eller i någon mån angivit. De olika alternativen hade i princip samma svarsfrekvens bland 

könen, vilket innebär att de yttre faktorerna påverkade dem ungefär lika mycket att konsumera 

kosttillskott. Det som skiljde könen åt var att männen påverkades mer av familj/vänner att 

använda kosttillskott än kvinnorna. Kvinnorna i sin tur påverkades mer av olika medier och 

tidningar än männen. Utöver de fasta svarsalternativen nämndes påverkan från olika försäljare av 

kosttillskott leda till konsumtion. Då respondenterna kunde ange att flera yttre faktorer påverkar 

dem att konsumera kosttillskott blev svarsfrekvensen över 100 % (figur 10). 
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Figur 10. Yttre faktorer som påverkar respondenterna till att köpa kosttillskott (Svarsfrekvens 

över 100 %) 

Riskbenägenhet gentemot kosttillskott 

Majoriteten av respondenterna angav att de kollar upp information om innehållet i kosttillskott 

på innehållsförteckningen på förpackningen, vilket 65 % angav. Näst förekommande var att ta 

reda på information om kosttillskottets innehåll via internet/TV. Det var få som kollade upp 

information om kosttillskottets innehåll på annat sätt än genom dessa två källor. Utöver de fasta 

svarsalternativen nämner en person att denne ta reda på innehållet genom att prata direkt med 

leverantören. Då respondenterna fick välja att svara flera olika alternativ hur de tar reda på 

kosttillskottets innehåll, innebar det att svarsfrekvensen blev högre än 100 % på frågan (figur 

11). 
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Figur 11. Hur respondenterna tar reda på innehållet i produkterna (Svarsfrekvens över 100 %) 

 

För att visa vilka respondenter som instämmer i någon grad med de följande fem påståendena, 

redovisas de som svarat på frågorna med att de instämmer helt, delvis eller i någon mån. Dessa 

frågor är sammanslagna och redovisas i nedanstående stapeldiagram (figur 12). 

 

Majoriteten av respondenterna påpekade att de visste vad deras kosttillskott innehåller, vilket 86 

% av de som besvarat frågan uppgav. Frågan hade en svarsfrekvens på 95 % och bland dessa 

hade 50 % av männen samt 36 % av kvinnorna svarat att de instämmer i någon grad med 

påståendet. 

 

Ungefär hälften av respondenterna menar att de någon gång använt kosttillskott där de inte hade 

kunskap om vad det innehöll, vilket 49 % av de som besvarat frågan angivit med att de 

instämmer i någon grad med påståendet. Det är med andra ord ett stort antal av respondenterna 

som inte varit medvetna om kosttillskottets innehåll och ändå valt att förtära det. Dock menade 
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39 % att de aldrig använt kosttillskott utan att veta vad det innehåller och därmed valt att avstå 

från att konsumera det. Frågan hade en svarsfrekvens på 94 %.   

 

Det visade sig att ett stort antal av respondenterna skulle kunna tänka sig att i framtiden använda 

kosttillskott utan att veta dess innehåll, vilket 40 % av de som besvarat frågan med att de 

instämmer i någon grad angav. Dock menade majoriteten, 53 % av respondenterna, att de inte 

skulle kunna använda kosttillskott utan att veta om exakt vad det innehåller. Detta tyder på att 

fler respondenter inte vill ta några risker med att använda kosttillskott vars innehåll är okänt för 

dem. Frågan hade en svarsfrekvens på 95 %.  

 

Det visade sig att majoriteten av respondenterna menade att de litar på att deras kosttillskott som 

de använder, inte innehåller några olagliga substanser, vilket 71 % av de som besvarat frågan 

med att de instämmer i någon grad angav. Det innebär att större delen av respondenterna litar på 

att företagen ser till att de kosttillskott de säljer är helt fria från sådant som klassas som olagligt. 

Frågan hade en svarsfrekvens på 94 %.  

 

Majoriteten av respondenterna, vilket var 85 % av de som besvarat frågan, menade att de inte 

skulle kunna tänka sig att ta till med olagliga medel i kosttillskott för att uppnå sin drömkropp. 

Det var med andra ord få av respondenterna som skulle gå så långt för att få sin önskvärda kropp. 

Dock menade 12 % av de som besvarat frågan att de instämmer i någon grad med påståendet och 

skulle kunna tänka sig att använda kosttillskott som innehåller olagliga substanser för att uppnå 

sin drömkropp. Frågan hade en svarsfrekvens på 95 %. 
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Figur 12. Respondenternas kunskaper och riskbenägenheter vad gäller användning av 

kosttillskott (Svarsfrekvens över 100 %) 
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Diskussion 

I denna del diskuteras studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

Faktorer som påverkar till användning av kosttillskott 

Inre faktorer 

Då respondenterna ansåg att påskynda återhämtning efter träning var den främsta personliga 

anledningen till att inta kosttillskott, tydliggör det att respondenterna är mån om att inte bryta ned 

muskelmassa och snabbt återhämta sig inför nästa träningspass. Då majoriteten av 

respondenterna tränar flera gånger i veckan är det av betydelse att påskynda återhämtningen efter 

träning för att vara pigg och prestera bra till nästa pass. Att få i sig ett fullständigt näringsintag 

var en annan viktig inre faktor hos respondenterna som påverkar dem till intag av kosttillskott. 

SOK (2009) och Livsmedelsverket (2012a) menar att utan kosttillskott, går det ändå att få i sig 

ett fullständigt näringsintag samt att påskynda återhämtningen efter träningen. Detta tyder på att 

det finns en viss okunskap om kostens betydelse och att det inte går att få i sig tillräckligt med 

näring genom att endast äta mat. 

Yttre faktorer 

Av de yttre faktorerna var det familj och vänner som påverkade respondenterna mest att inta 

kosttillskott. Dunn et al. (2001) skriver vidare att människor i ens omgivning såsom familj och 

vänner, är faktorer som påverkar ens intag av kosttillskott. Även Esnaola et al. (2010) menar att 

det sociokulturella trycket påverkar individers val i vardagen, vilket förstärker det faktum att 

människor påverkas att ta kosttillskott av andra individer. Respondenterna menade även att 

internet påverkade dem i hög grad. Detta kan kopplas ihop med den teori som Tian et al. (2009) 

beskriver, om att internetanvändningen ökar och det är där flest människor söker information om 

kosttillskott. All media i form av internet påverkar hur människor ska leva och detta kan skapa 

en förväntan på att leva ett perfekt liv, vilket kan gör att en stress uppstår om dessa förväntningar 

inte uppfylls. Respondenterna i studien influeras till stor del av yttre omständigheter, i form av 

det sociokulturella trycket som råder, att leva och agera på ett visst sätt. 

Konsumtionen av kosttillskott 

Användandet av kosttillskott var störst bland de som tränar 3-4 eller fler gånger i veckan samt 5 

gånger eller fler. De som tränar för att känna sig friska och pigga, samt de som inte har någon 

tidsplan med sin träning var även de som till största delen använder kosttillskott. Med andra ord 
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var de som fokuserar mest på att besitta en god hälsa de som till största delen använder 

kosttillskott. Det kan bero på att en tro finns om att kosttillskott kan göra deras hälsa ännu bättre. 

Protein- populäraste kosttillskottet 

Protein visade sig vara det vanligaste supplementet att inta bland de respondenter som använder 

eller har använt kosttillskott. Att inta protein efter träning kan påskynda återhämtningen om 

träningen sker flera gånger i veckan. Kostillskott som innehåller protein är något som är 

lättillgängligt att köpa i både affär och gym och kan underlätta för de individer som inte har tid 

att ta med sig egen mat efter träning. Detta då protein finns i till exempel pulverform och går 

snabbt att blanda och dricka (Livsmedelsverket, 2011a). Det näst populäraste kosttillskottet var 

olika sportdrycker och sportbars som också är lättillgängligt att köpa i affärer. Orsaker till varför 

respondenterna tar kostillskott istället för att äta mat, var för att de ansåg att kosttillskott är enkelt 

att ta före och efter träning. Mickelsson (2009) förstärker det faktum att människor inte alltid har 

tid att fixa mat i samband med träning och att kosttillskott kan vara en snabb lösning. Dagens 

samhälle blir mer stressigt där människor förväntas hinna med jobb, familj och träning och 

därför prioriterar respondenterna att välja att inta något efter träning som går snabbt att få i sig. 

Kostens betydelse för träningen  
Majoriteten av respondenterna instämde med att deras kost är rätt anpassad efter deras träning 

och träningsmängd och överlag visade det sig att dessa även är de som påstår sig använda 

kosttillskott. Frågan är om respondenterna anser att deras kost är rätt anpassad på grund av att de 

äter kosttillskott, eller om de anser att deras kost är fullvärdig även utan kosttillskott. Om det är 

det förstnämnda kan det bero på att en tro och en okunskap om att kosten inte räcker till råder. 

Om de däremot använder kosttillskott trots att de anser att deras kost är fullvärdig, är skälen till 

användning av olika produkter mer oklart. Media kan vara en bidragande faktor då de framhäver 

att det är kosttillskott som gör kosten komplett. Människor påverkas lätt utav reklam då snabba 

och enkla lösningar eftersträvas och genom intag av kosttillskott uppfylls detta.  

Tidsbrist- en anledning till bristfällig kost 

Tidsbrist var den främsta anledningen till att respondenternas kost kunde vara bristfällig i 

samband med träning. Mickelsson (2009) menar att tidsbrist är en vanlig orsak till att människor 

inte hinner laga näringsriktig mat, då dagens samhälle blir alltmer stressigt. En anledning till att 

tiden inte alltid räcker till kan bero på det som Beresin et al. (2006) förklarar om den press som 
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media lägger på en om att leva ett perfekt liv utåt sett, vad gäller familj, karriär och samtidigt ta 

hand om sin kropp. Det kan bli svårt att uppfylla dem och en känsla av misslyckande vill helst 

undvikas. Om kosten blir lidande på grund av tidsbrist kan kosttillskott vara en till hjälp för att 

ändå uppnå sina träningsmål och därmed undvika känslan av att inte räcka till. Istället för att 

lägga fokus på olika preparat som är snabba att ta, borde kunskap erhållas om mat som är enkelt 

och näringsrikt att äta vid träning.  

Träningsvanor 

Hälften av respondenterna hade ingen tidsplan för hur lång tid det ska ta för dem att uppnå sitt 

träningssyfte. Vanligast var att träna 3-4 gånger i veckan eller 5 gånger eller mer. 

Respondenternas huvudsakliga orsak till att träna var för att känna sig friska och pigga. Dessa tre 

faktorer tyder på en sund bild av träning och välmående. Detta kan bero på att respondenternas 

mål är långsiktigt och inget som önskas nå snabbt, utan något som önskas bibehållas under en 

längre tid. 

Utseende- ett viktigt resultat av träningen 

Respondenterna värderade de utseendefixerade aspekterna med träning. Majoriteten av de som 

ville att träningen ska synas på deras kropp menar att känna sig friska och pigga är det främsta 

syftet med träningen. Detta kan utläsas som att respondenterna inte riktigt vill medge vad det 

verkliga syftet med träning är. Field et al. (2005) menar att i de flesta fall drömmer kvinnor om 

att få en slank kroppsform och män om att få en muskulös kropp. Detta kan delvis utläsas i 

studiens resultat, då männen gärna ville ha en muskulös kropp. Kvinnorna i studien ansåg dock 

att en stark kropp var viktigare och det kan kopplas ihop med det som Grogan (2008) nämner om 

kvinnors eftersträvade kroppsform, då han menar att kvinnor idag hellre strävar efter att få en 

stark och vältränad kropp. Engström (1999) skriver om individens investeringsvärde till träning, 

där det gemensamma motivet kan vara att aktiviteten i sig ses som ett medel att nå någonting 

som ligger utanför själva träningen. Motiven kan till exempel vara att utöva träningen för att må 

bra, få en mer attraktiv kropp eller bli bättre i sin idrott. Målet ses som det viktiga, inte 

aktiviteten i sig. Den fysiska aktiviteten blir en transportsträcka fram till det slutgiltiga målet 

(Engström, 1999).  

 

Av de respondenter som ansåg att det var viktigt för dem att deras träningsresultat ska synas på 

deras kropp, påstod majoriteten av dem att de använder kosttillskott, vilket kan vara en 



  

35 

 

underliggande anledning till att de använder kosttillskott från första början. Detta tyder på att det 

finns en medvetenhet kring intag av olika kosttillskott och utseendet. Ett annat intressant resultat 

som visat sig är att majoriteten av de som förväntar sig att det ska ta 2-4 månader att uppnå sitt 

träningsresultat använder kosttillskott. Detta visar att de vill att träningsresultaten ska komma 

snabbt och att det finns en tro på att kosttillskott ska öka på effekten av deras kost och träning.  

Riskbenägenhet och kosttillskott 

Respondenterna tillfrågades om hur medvetna de är om innehållet i olika kosttillskott och hur 

medvetna de är om riskerna med kosttillskott. 

Okunskap om innehållet i kosttillskott 

Majoriteten av de som intog kosttillskott ansåg att de var medvetna om vad deras kosttillskott 

innehåller. Större delen av respondenterna kollade via innehållsförteckningen på kosttillskottets 

förpackning vad det innehåller och majoriteten av dessa var även de som menade att de vet exakt 

vad deras kosttillskott innehåller. Innehållsförteckningen menar SOK (2009) inte är en alltför 

tillförlitlig källa då det inte finns någon lag som säger att alla ämnen måste vara utskrivna på 

innehållsförteckningen. Det framgår därmed att det kan finnas en viss okunskap bland 

respondenterna om preparatens innehåll, då de förlitar sig på att innehållsförteckningen visar det 

korrekta innehållet. De flesta av respondenterna litar dessutom på att kosttillskotten de köper inte 

innehåller några otillåtna medel. Det visade sig att hälften av respondenterna svarade att de 

använt kosttillskott där de inte hade kunskap om innehållet. Detta säger därmed emot deras 

tidigare påstående om att de har kunskap om produkternas innehåll. Det tydliggör det faktum att 

det kan finnas en bristande kunskap om innehållet i olika kosttillskott.  

Utseende och riskbenägenhet 

Av de som påstår sig ha använt kosttillskott där de inte hade kunskap om innehållet i 

produkterna, menade majoriteten av dem att det är viktigt för dem att resultatet av deras träning 

ska synas på deras kropp. Detta kan vara ett tecken på att de som är mån om sitt utseende kan 

vara mer riskbenägna än de som endast tar kosttillskott för att få en bättre hälsa, vilket 

Mickelsson (2009) förstärker är alltmer vanligt fall i dagens samhälle, där utseende blir allt mer 

betydelsefullt. De flesta av respondenterna menade dock att de inte skulle kunna använda ett 

preparat som innehåller olagliga substanser även om de skulle ge dem deras drömkropp. Endast 

ett fåtal skulle kunna använda ett sådant preparat. Mickelsson (2009) menar att i dagens samhälle 
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tar människor till med olika slags metoder för att uppnå snabba träningsresultat. Ibland kan det 

gå så långt att dopingklassade preparat konsumeras, utan att tänka på konsekvenserna med 

användandet. I denna studie var få villiga att ta till med sådana metoder för att uppnå önskat 

träningsresultat. Men även om det var få som menade att de inte skulle kunna tänka sig att 

använda olagliga kosttillskott, var det ändå 15 % som menade att det skulle kunna använda det, 

vilket är alarmerande även om antalet villiga var mindre än de som inte skulle kunna använda 

olagliga kosttillskott. Många uppgav att de kan tänka sig att i framtiden använda kosttillskott där 

de inte vet vad det innehåller, vilket skulle kunna innebära att kosttillskotten är dopingklassade. 

Detta tyder på att de ändå är riskbenägna då risken finns att kosttillskotten egentligen kan vara 

olagliga, utan att de vet om det. 

 

Anledningen till att få var redo att ta olagliga kosttillskott kan bero på att de flesta av 

respondenterna tränade för att känna sig friska och pigga och att orsaken till att de intog 

kosttillskott var för att påskynda återhämtning eller att få i sig ett fullständigt näringsintag. En 

annan anledning kan vara att respondenterna inte var helt sanningsenliga med sina svar, då det 

alltid finns en risk att sådana frågor kan upplevas stötande och jobbiga att svara på. Det kan 

finnas en rädsla för att någon skulle upptäcka att de svarat att de tycker att olagliga substanser är 

okej att ta till förfogande. 

Skillnaden mellan män och kvinnors attityder till kosttillskott 

En skillnad som kunde utläsas var att fler män än kvinnor tog kosttillskott i syfte att få en mer 

attraktiv kropp. Både männen och kvinnorna intog i ungefär samma mängd kosttillskott som 

intas för att må bra och inte för att påverka ens utseende, som vitaminer och mineraler bland 

annat. Männen intog dock i större utsträckning än kvinnorna olika kosttillskott, så som kreatin 

och karnitin, som tas i syfte att förändra ens kroppsform. Den förväntade tiden att nå sitt 

träningssyfte skiljde sig åt bland könen, då fler män än kvinnor hade 2-4 månader som angiven 

tidsram. Detta kan vara ett tecken på att männen i studien är mer intresserade av snabba 

träningsresultat och kvinnorna tränar på ett mer långsiktigt basis. 

Kreatin- vanligaste kosttillskottet bland män 

Kreatin var det kosttillskottet som skiljde sig mest i användning mellan män och kvinnor där 

männen använde det i störst utsträckning. Att männen också ansåg att det var viktigare än 

kvinnorna i studien att öka i muskelmassa kan sammankopplas med intag av kreatin. Kreatin är 
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ett muskelökande kosttillskott som ska utlova ökad styrka vid korta explosiva arbeten 

(Abrahamsson et al., 2006). De vanligaste kosttillskotten bland kvinnorna i studien var protein, 

sportdrycker samt vitaminer/ mineraler och antioxidanter. Stor del av kvinnorna ansåg att 

kosttillskott är av betydelse för att det är ett bra komplement till ens kost. Att just protein, 

sportdrycker samt vitaminer/ mineraler och antioxidanter är mer populära än kreatin bland 

kvinnorna kan vara för att de vill säkerställa att få i sig alla näringsämnen och inte i huvudsak 

bygga muskler. 

Slutsats 

Då inga liknande studier utförts i Umeå kommun tidigare har detta arbete bidragit med ny 

kunskap gällande hur åsikterna kring kosttillskott ser ut i kommunen. Då denna studie omfattar 

100 personer är det dock svårt att generalisera resultatet på hela Umeå kommuns befolkning, 

men resultatet kan ge en uppfattning om kunskapen och attityder kring användandet av 

kosttillskott. Resultatet kan vara svårt att generalisera på de som inte tränar på gym, då tidigare 

studier tyder på att användning av kosttillskott är största bland de som tränar på gym. Denna 

studie förtydligar att gymmedlemmar använder kosttillskott i stor utsträckning, av den 

anledningen kan det vara så att studiens resultat inte är representativt för alla som är fysiskt 

aktiva. 

Vidare forskning 

Kostillskott har blivit allt mer populärt bland fysiskt aktiva, speciellt bland de som tränar på gym 

och det är ett debatterat ämne om huruvida det är effektivt i samband med träning (Mickelsson, 

2009). De personer som intar kosttillskott anser att det ger en positiv effekt i samband med 

träning, medan de som inte intar kosttillskott är mer skeptiska (Dunn et al., 2001). Studier visar 

på att användarna av kosttillskott väljer att inta det i syfte att öka i muskelmassa och påskynda 

återhämtning efter träning bland annat (Molinero & Márquez, 2009). I denna studie berörs 

ingenting om varför ickeanvändare väljer att avstå från kosttillskott, varför vidare forskning 

inom det området skulle behövas. Detta kan vara intressant då attityder mot kosttillskott kan 

jämföras mellan användare och ickeanvändare. 

 

Då det finns ett flertal studier om kosttillskott och många av dem är baserade på enkäter, kan det 

vara av fördel om vidare forskning inom ämnet innefattar intervjustudier. Med anledning av att 
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enkäter inte kan ta upp följdfrågor och oklarheter i vad respondenterna har svarat och vad de 

egentligen menar med något svar. Med intervju som metod kan en djupare förståelse erhållas av 

bakomliggande orsaker till varför olika attityder och värderingar till kosttillskott uppstår. En 

intervjustudie skulle innefatta färre personer, men det behöver inte vara negativt. Det har redan 

gjorts många enkätstudier som har tagit reda på hur utbrett användningen av kosttillskott blivit, 

men få som har gått in på djupet varför det har blivit så.  

Vidare arbetsområden för Västerbottens idrottsförbund  

Då denna studie förstärkt tidigare forskning om det faktum att användningen av kosttillskott är 

utbredd bland fysiskt aktiva, kan det vara av värde att gå vidare med frågan om vad som kan 

göras för att få människor att fokusera på en god kosthållning istället. Då tidigare forskning tyder 

på att kosttillskott inte behövs för fysiskt aktiva och kan medföra risker för hälsan om för stora 

doser intas, skulle vissa insatser kunna göras för att öka människors kunskaper gällande 

kosttillskott. Västerbottens idrottsförbund skulle kunna arbeta för att förändra fysiskt aktivas 

attityder till och användning av kosttillskott, för att minimera antalet användare, då de idag 

arbetar för en dopingfri idrottsmiljö. Då det framkom i studien att den största orsaken till 

användningen var att påskynda återhämtning och få i sig ett fullständigt näringsintag, tyder det 

på att respondenterna värderar att inta en näringsrik kost. Det kan därmed vara av stor vikt att 

lägga fokus på att vidareförmedla kunskaper gällande kost istället för att framhäva nackdelarna 

med kosttillskott. Förslagsvis skulle olika föreläsningar kunna hållas om hur fysiskt aktiva kan 

maximera sin träning genom att äta rätt. Västerbottens idrottsförbund skulle kunna ha en viktig 

roll i att förmedla dessa kunskaper då fokus kan tas bort från kosttillskott och fysiskt aktiva ges 

de rätta verktygen för att kunna påskynda återhämtning och få i sig alla näringsämnen bland 

annat. Detta skulle i sin tur kunna förändra fysiskt aktivas attityder och kunskaper till 

kosttillskott.  

 

Då det är tvivelaktigt om vad kosttillskotten egentligen innehåller finns risken att det kan 

innehålla dopingklassade preparat. Då Västerbottens idrottsförbund samarbetar för en dopingfri 

idrottsmiljö med de flesta av gymmen i Umeå, skulle de kunna samarbeta för att nå ut till fysiskt 

aktiva. Förslagsvis kan de fysiskt aktiva som tränar på gym nås genom mail som 

gymmedlemmar får månadsvis, eller via planscher som finns utsatta på gymmen. På detta sätt 

kan information om föreläsningar om kost på ett enkelt sätt spridas. 
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Bilaga 1- Begreppsdefinitioner 

Vanliga varianter av kosttillskott 

Koffein 

Koffein finns naturligt i bland annat kaffe och återfinns i många livsmedel. Ett vanligt 

användningsområde för ämnet är inom träningssammanhang, där det finns i de flesta 

energidrycker (Livsmedelsverket, 2011d) som används som ett prestationshöjande medel (Juhn, 

2003; SOK, 2009). Kovacs, Stegen och Brouns (1998) menar att ett flertal studier påpekar att 

intag av koffein ökar uthållighetsförmågan vid träning. Detta beror på att en ökad fettförbränning 

ger en förminskad förbrukning av musklernas energilager. Detta gynnar därmed 

prestationsförmågan i form av att (Juhn, 2003) det kan tillåta en att träna med en högre intensitet 

och/eller under längre tid. Det finns dock få studier som tyder på att detta gäller för 

styrketräning. Men då koffein kan förbättra ens uthållighetsförmåga kan tiden till när utmattning 

uppstår förlängas (Graham, 2001). Paton, Hopkins och Vollebregt (2001) förklarar dock att det 

är oklart huruvida intag av koffein innan ett kortvarigt prestationstillfälle, som en sprint, kan vara 

till fördel. Vid ett intag av 3-4 mg per kilo kroppsvikt hos vuxna, som motsvarar två koppar 

kaffe, ska prestationsförmågan kunna förbättras (Livsmedelsverket, 2011e). 

 

Vid överdosering av ämnet kan effekter som illamående, hjärtklappning och diarré kan uppstå. I 

värsta fall även förgiftning (Livsmedelsverket, 2011d). Ämnet är beroendeframkallande och vid 

förtäring kan ångest och tillbakadragande av det centrala nervsystemet uppstå (Juhn, 2003). 

Dock menar Graham (2001) att det inte finns bevis på negativa effekter på varken dehydrering 

eller jonimbalans efter koffeinintag innan ett träningspass (Graham, 2001). 

Kreatin 

Livsmedelsverket (2011e) skriver att kreatin är ett ämne som finns i musklerna och hjälper till att 

bilda snabb energi vid korta ansträngningar. Kreatin är ett av de kosttillskott som är mest 

uppmärksammat och där en mängd studier har gjorts (Juhn & Tarnopolsky, 1998). Kreatin har 

visat sig öka förmågan att behålla en hög intensitet vid upprepade explosiva muskelarbeten 

såsom styrketräning (Abrahamsson, Andersson, Becker & Nilsson, 2006). Kreatin kan resultera i 

ökad muskelstyrka och muskeltillväxt, vilket förklaras med att orka göra fler repetitioner med 

högre vikter. Kreatin har en muskelsvällande och viktökande effekt som gör att mer vätska binds 
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i kroppen. Kreatin finns naturligt i livsmedel som kött och fisk. Om vi äter en balanserad kost får 

vi oss ca 1-2 gram kreatin per dag. Dessutom bildas 1- 2 gram kreatin i kroppen varje dag 

(Burke, 2007). Den normala viktökningen med kreatintillskott är ungefär 1-3 kg. Vid dosering av 

supplement intas cirka 5 gram, fyra gånger per dag under cirka fem dagar. Denna mängd 

motsvarar att äta ungefär 4 kg kött. Detta har visat sig öka muskelstyrkan betydligt genom att 

muskelcellen får en snabb återbildning av energi (Abrahamsson et al., 2006). 

Protein och BCAA 

Protein som kosttillskott är ett av de mest sålda tillskotten bland idrottare. Extra intag av protein 

rekommenderas till hårt tränande idrottare för att öka i muskelmassa och motverka 

muskelnedbrytning bland annat. Genom att inta protein tillsammans med kolhydrater efter 

träning hjälper det kroppen att påskynda återhämtningen och motverka muskelnedbrytning 

(Williams, 2005). Det är inte svårt för en person som äter en varierad kost och som dessutom är 

fysiskt aktiv, att få i sig tillräckligt med protein (Livsmedelsverket, 2012a). Det är ens 

träningsmängd som är den avgörande faktorn för hur mycket protein en person behöver få i sig 

(World health organization, 2007). Utöver det påverkar ens kroppssammansättning och 

metabolism (Millward, Bowtell, Pacy & Rennie, 1994). World health organization (2007) menar 

att ett högt proteinintag hos de som är fysiskt aktiva behövs, då oxidationen av aminosyror ökar 

under aktivitet och således ökar behovet av protein. Det är i specifika fall som det kan vara svårt 

att få i sig tillräckligt med protein. De som följer en strikt vegankost kan få problem med att inte 

uppnå de proteinvärden som krävs varje dag (World health organization, 2007). 

 

Kosttillskott som innehåller BCAA (Branched chain amino acids) ska hjälpa kroppen att avbryta 

muskelnedbrytningen som sker vid träning. Genom att inta BCAA under träning kan den 

nedbrytande fasen som sker i kroppen minskas och en ökning av fettfri muskelmassa uppnås. Det 

saknas dock långtidsstudier om huruvida BCAA gör någon skillnad på kroppens styrka och 

explosivitet. Det saknas även studier på hur BCAA kan komma att påverka kroppen på längre 

sikt (Kreider et al., 1998). En studie har visat att ett extra intag av den grenade aminosyran 

Leucin kan öka antalet grenade aminosyror i kroppen, vilket kan vara till fördel vid muskelarbete 

(Crowe, Weatherson & Bowden, 2005). Men det finns inte tillräckligt många studier som bevisar 

att BCAA har någon effekt vid träning (Kreider et al., 1998). 
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Vitaminer/ antioxidanter och mineraler 

Vitaminer och mineraler spelar en viktig roll för cellens förbränning. Rekommenderat dagligt 

intag av vitaminer och mineraler är av betydelse för att uppnå god hälsa och välbefinnande 

(Turley & Thompson, 2011). Vitamin- och mineraltillskott är ett omdiskuterat ämne huruvida 

stora doser är nyttiga för kroppen. En allsidig och balanserad kost ger för de flesta ett tillräckligt 

intag av vitaminer och mineraler (Livsmedelsverket, 2011f). För de som tränar hårt och vet att de 

får i sig för lite näring genom kosten kan vitamin och mineral tillskott vara till nytta (Burke, 

2007). Dock nämner SOK (2009) att ingen, inte ens elitidrottare, är i behov av att ta extra 

tillskott av vitaminer och mineraler. 

 

Det har diskuterats huruvida högre doser än rekommenderat intag av vitaminer och mineraler är 

positivt för att förebygga olika sjukdomar. Studier har visat att stora intag av dessa ämnen inte 

kan förebygga sjukdomar (Huang et al., 2006). För vissa målgrupper rekommenderas ett extra 

tillskott. Vitamin D rekommenderas till barn upp till två års ålder samt till äldre som inte vistas 

utomhus. Folsyra rekommenderas till de kvinnor som tänkt bli gravida. För höga intag av 

vitaminer och mineraler kan vara skadligt för kroppen, då ett toxiskt tillstånd kan uppstå. Det är 

därför viktigt att följa anvisningar på förpackningen vid köp av tillskotten (Livsmedelsverket, 

2011f). 

 

Antioxidanter hjälper kroppen att ta hand om överskott av fria radikaler som bildas i kroppen. 

Fria radikaler uppstår när syre omsätts i kroppen och dessa är oftast helt ofarliga, men i vissa fall 

kan de bilda infektioner och inflammationer. Dessa antioxidanter är vitamin A, beta-karoten, 

vitamin E, vitamin C och selen (Livsmedelsverket, 2011g). 

Omega 3 & Omega 6 

Dessa två ingår i de fleromättade fetterna som är livsnödvändiga för människan. Omega 3 och 

omega 6 fettsyror kan hjälpa oss att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt sänka 

kolesterolet i kroppen. De återfinns i fet fisk, rapsolja och nötter bland annat. Livsmedelsverket 

rekommenderar fet fisk, skaldjur och rapsbaserade oljor cirka 2-3 gånger i veckan 

(Livsmedelsverket, 2012c). 
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Enligt Din, Newby och Flapan (2004) är det oklart huruvida omega 3 och omega 6 som 

kosttillskott ger bevisade hälsoeffekter för friska individer. Dock rekommenderas fiskolja som 

kosttillskott för de som av någon anledning inte kan äta fisk, för att erhålla de positiva 

hälsofördelarna. Kris-Etherton, Harris och Appel (2002) belyser att patienter med dokumenterad 

hjärt- och kärlsjukdom kan inta kosttillskott med fiskolja, men att det saknas fler studier som 

visar på hälsofördelarna med kosttillskott bland friska individer som äter en välbalanserad kost. 

Karnitin 

Karnitin är ett ämne som finns i kroppen och spelar en betydelsefull roll i cellens 

energiomsättning, genom att den möjliggör för fettsyramolekylen att komma in i cellen och 

genomgå en förbränning. Preparat säljs idag innehållande karnitin i hopp om att öka 

fettförbränningen. Det finns dock inga studier som stöder att ett extra intag av karnitin skulle 

vara betydelsefullt för fettförbränningen, då endast en viss mängd karnitin kan tas upp av cellen 

(Abrahamsson et al., 2006). 

Energiomsättning 

Protein 

Det dagliga intaget av protein bör vara 0,9 gram per kilo kroppsvikt för barn och ungdomar 

under 17 år, samt 0,8 gram per kilo kroppsvikt för vuxna. Det innebär att 10-20 energiprocent 

(E%) av vår kost bör bestå av protein. För en svensk är detta inga problem, då vi normalt sett får 

i oss 14-18 E% protein per dag (World health organization, 2007). För en person som är fysiskt 

aktiv ökar behovet, men med hur mycket är en ständig debatt (Miller & Wildman, 2003) och 

ökningen kan sträcka sig upp till 1,4–1,8 gram per kilo kroppsvikt. För en person som äter runt 

0,8 gram per kilo kroppsvikt per dag får generellt sett i sig 10 E% av det dagliga intaget. För en 

person som däremot äter runt 1,6 gram per kilo kroppsvikt får i sig 20 E% av det dagliga behovet 

av protein (Abrahamsson et al., 2006). 

 

Efter styrketräning behöver kroppen protein för att inte bryta ner muskelmassa. Proteinet behövs 

för nybildandet av muskler (SOK, 2009), då en återkommande påverkan på muskulaturen sker 

vilket stimulerar nybildning av protein. Efter avslutat pass rekommenderas ett intag på 10 gram 

protein för att inte bryta ner muskulaturen (Abrahamsson et al., 2006). Protein behöver även 

fyllas på efter uthållighetsträning för att inte bryta ner muskelmassa. Men denna dos behöver inte 
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vara lika stor som dosen av kolhydrater vid denna typ av träningsform (SOK, 2009; 

Abrahamsson et al., 2006). 

Kolhydrater 

Livsmedelsverket rekommenderar att intaget av kolhydrater bör ligga mellan 50-60 % av det 

dagliga energiintaget (E%). Det är många människor som inte får i sig tillräckligt med 

kolhydrater och kostfibrer dagligen och bör därför öka intaget av grönsaker, frukt och 

spannmålsprodukter (Livsmedelsverket, 2011b; Nordic nutrition recommendation, 2004). En 

kost som är rik på kolhydrater är betydelsefull för kroppens glykogenlager. Dock är det oklart 

huruvida en mycket kolhydratrik kost gynnar ens träningsförmåga i det långa loppet 

(Abrahamsson et al., 2006), men det rekommenderas att inta kolhydrater innan träning för att 

maximera sina glykogenlager (Miller & Wildman, 2003). Lagren av kolhydrater i kroppen är 

små och det är därför även viktigt att snabbt fylla på med kolhydrater efter avslutad träning. Vid 

träning som är på en lågintensiv nivå rekommenderas ett dagligt intag av 5-7 gram per kilo 

kroppsvikt. Vid medelhård träning bör 8-19 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt tas in varje dag 

och vid mycket hård träning bör mängden ligga på runt 12 gram per kilo kroppsvikt 

(Abrahamsson et al., 2006). 

Fett 

Fett ger kroppen energi och lagras i fettväven som energireserv. Fettväven fungerar även som 

värmeisolering och ger skydd åt inre organ. Fett behövs för att kroppen ska kunna bygga och 

reparera celler och tillverka hormoner och hormonliknande ämnen. Det dagliga intaget av fett 

bör vara 30 % av det totala energiintaget (E%). För en kvinna innebär det ungefär 70 gram och 

för en man ungefär 90 gram fett om dagen. Det är viktigare för en aktiv person än en 

stillasittande person att få i sig tillräckligt mycket energi från fett varje dag. Fett försörjer 

kroppen med mycket energi under fysisk aktivitet när intensiteten är upp till 60% av ens 

maximala prestationsförmåga. Alla människor bör dock ha ett lågt intag av mättade fettsyror och 

transfettsyror som inte överstiger 10 E%. Med denna åtgärd minskar risken för att få ett högt 

kolesterolvärde (Livsmedelsverket, 2011h). 

Vätska 

Vid träning är det viktigt att fylla på med vätska då kroppstemperaturen höjs. Kroppen försöker 

själv sänka temperaturen genom att svettas, men om ingen ny vätska fylls på under 
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träningspasset finns risken att råka ut för vätskeförlust. Det leder i sin tur till att ens 

prestationsförmåga försämras (SOK, 2009; Abrahamsson et al., 2006). För att undvika att 

drabbas av vätskeförlust rekommenderas det att fylla på sina lager med 4-6 dl vatten 2-3 timmar 

innan träning eller tävling. Är passet avslutat inom en timme efter start behövs vanligtvis inget 

vatten under tiden, men är klimatet varmt kan det vara till fördel att fylla på med två liter per 

timme under passets gång. Är dock passet längre än en timme kan det vara bra att fylla på med 2-

4 dl var 15 minut och även sportdrycker innehållande kolhydrater och salt rekommenderas för att 

vätskan ska absorberas så snabbt som möjligt (SOK, 2009). 
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Bilaga 2- Enkät 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Umeå Universitet som läser Idrottsvetenskapliga programmet med 

inriktning Hälsa och Friskvård. Vi genomför nu ett examensarbete med syfte att titta på de 

bakomliggande orsakerna till användandet av kosttillskott. 

 

Din medverkan i denna studie är frivillig och alla dina svar kommer att vara anonyma samt 

behandlas konfidentiellt. Dina svar kommer inte att användas till något annat ändamål än denna 

studie. 

Vi kommer att lotta ut tio stycken biobiljetter. Om du vill vara med i utlottningen var god skriv 

din mailadress på en lapp och placera den i lådan bredvid dig.  

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

53 

 

Kön:  Man Kvinna 

Ålder: 

Så här ofta tränar jag: (Välj en)      
Mer sällan än en gång i veckan       
1-2 gånger i veckan       
3-4 gånger i veckan       
5 eller fler gånger i veckan       

 

 

      

Jag tränar främst: (Välj en)      
Styrketräning       
Gruppträning       
Lagsporter       
Konditionsträning (tex löpning, 

skidåkning) 
      

Om annat, vad?.................................       

 

 

      

Mitt främsta syfte med att träna är att: (Välj en)      
Känna mig frisk och pigg       
Prestera bättre i min idrott       
Få en starkare kropp       
Få en fastare kropp       
Få en mer attraktiv kropp       
Öka i muskelmassa       
Förebygga/rehabilitera skador       
Om annat, vad? .................................       
 

 
      

Jag förväntar mig att det ska ta så här 

lång tid att uppnå mitt träningssyfte: 

(Välj en)      

Någon vecka       
En månad       
2-4 månader       
5-6 månader       
7-9 månader       
Ett år       
Flera år       
Jag har ingen tidsplan       
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Kryssa för det alternativ som stämmer 

bäst överens med dig 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

i någon 

mån 

Instämmer 

inte alls 

Vet 

ej 

Kan/Vill 

ej svara 

Det är viktigt för mig att resultatet av min 

träning  ska synas på min kropp 
o  o  o  o  o  o  

Jag anser att min kost är rätt anpassad 

efter min träning och träningsmängd 
o  o  o  o  o  o  

Om min kost är bristfällig i samband med 

träning beror det på: 
      

Tidsbrist o  o  o  o  o  o  
Ekonomi o  o  o  o  o  o  
Bristande kunskap om kost o  o  o  o  o  o  
Orkar inte lägga ner tid att fixa kosten o  o  o  o  o  o  
Dålig fantasi vad gäller kost o  o  o  o  o  o  
Om annat, vad?..........................................       
Jag har använt kosttillskott (Tex: protein, 

kreatin, vitaminer, fiskleverolja) någon 

gång i mitt liv 

o  o  o  o  o  o  

Jag har använt/använder kosttillskott för 

att jag: 
      

Har inte alltid tid att fixa med kosten o  o  o  o  o  o  
Anser att kosttillskott är bra komplement 

till min kost 
o  o  o  o  o  o  

Har dålig fanatsi vad gäller kost o  o  o  o  o  o  
För att det ger bättre träningsresultat o  o  o  o  o  o  
För att jag inte får i mig tillräckligt med 

energi före/efter träning 
o  o  o  o  o  o  

För att det är enkelt att ta före/efter 

träning 
o  o  o  o  o  o  

Om annat, vad?....................................       
 

 

      

Så här ofta använder jag kosttillskott: (Välj en)      
Har bara testat en gång       
En gång i månaden        
Några gånger i månaden       
Några gånger i veckan       
Varje dag       
 

 
      

Dessa kosttillskott använder/har jag 

använt (sätt kryss på de du 

använt/använder): 

      

Koffein       
Protein       
BCAA       
Kreatin       
Karnitin       
Sportdrycker/sportbars       
PWO (Pre work out)       
Vitaminer, mineraler, antioxidanter       
Omega 3-, 6 (Fiskleverolja)       
Om annat, vad?.......................................       
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Kryssa för det alternativ som stämmer 

bäst överens med dig 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

i någon 

mån 

Instämmer 

inte alls 

Vet 

ej 

Kan/Vill 

ej svara 

Jag har känt att kosttillskottet jag 

använder ger effekt på grund av att jag: 
      

Har ökat i styrka o  o  o  o  o  o  
Har ökat i muskelmassa o  o  o  o  o  o  
Har gått ner i vikt o  o  o  o  o  o  
Har minskat i fettprocent o  o  o  o  o  o  
Är inte lika trött längre o  o  o  o  o  o  
Är piggare före/efter träning o  o  o  o  o  o  
Är inte lika sjuk ofta o  o  o  o  o  o  
Är inte lika hungrig längre o  o  o  o  o  o  
Känner inte att det ger någon effekt o  o  o  o  o  o  
Om annat, vad?.....................................       
Min inre faktor (min personliga 

anledning) som fick mig att köpa 

kosttillskott var: 

      

Öka i muskelmassa/vikt o  o  o  o  o  o  
Öka i styrka/kraft o  o  o  o  o  o  
Minska i trötthet o  o  o  o  o  o  
Få bättre fokus under passet o  o  o  o  o  o  
Påskynda återhämtning efter träning o  o  o  o  o  o  
Vara säker på att få i mig ett fullständigt 

näringsintag 
o  o  o  o  o  o  

Få en mer attraktiv kropp o  o  o  o  o  o  
Om annat, vad?........................................       
Den yttre faktor (något annat än mig 

själv) som påverkat mig att köpa 

kosttillskott är: 

      

Mina kompisar/familj o  o  o  o  o  o  
Min träningsmiljö  o  o  o  o  o  o  
Internet o  o  o  o  o  o  
TV o  o  o  o  o  o  
Tidningar o  o  o  o  o  o  
Olika reklamer om kosttillskott o  o  o  o  o  o  
Olika medier så som bloggar och 

facebook 
o  o  o  o  o  o  

Om annat, vad?.....................................       
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Jag köper mitt kosttillskott:       
På en hälsokostaffär       
I en fitnessbutik (tex Gymgrossisten)       
På Apoteket       
I en matvaruaffär       
På Internet       
På gym       

Av en vän       
Om annat, vad?......................................       
    

 

   

Så här tar jag reda på vad mitt 

kosttillskott innehåller: 
      

Kollar inte upp vad det innehåller       
Frågar i butik       
Via internet/ TV       
Via en kompis       
Via innehållsförteckning på förpackning       
Om annat, vad?........................................       
 

 
      

Kryssa för det alternativ som stämmer 

bäst överens med dig 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

i någon 

mån 

Instämmer 

inte alls 

Vet 

ej 

Kan/Vill 

ej svara 

Jag vet vad mitt kosttillskott innehåller o  o  o  o  o  o  
Jag har någon gång använt kosttillskott 

där jag inte vet vad det innehåller 
o  o  o  o  o  o  

Jag skulle kunna tänka mig att använda 

ett kosttillskott där jag inte vet exakt vad 

det innehåller 

o  o  o  o  o  o  

Jag litar på att de kosttillskott jag köper 

inte innehåller några otillåtna medel 
o  o  o  o  o  o  

Jag skulle kunna tänka mig använda 

kosttillskott som bidrar till viktnedgång, 

även om det innehåller olagliga medel 

o  o  o  o  o  o  

Jag skulle kunna tänka mig använda 

kosttillskott som bidrar till muskelökning, 

även om det innehåller olagliga medel 

o  o  o  o  o  o  

Jag skulle kunna köpa ett preparat som 

lovade att jag skulle få min drömkropp, 

trots att det kan innehålla olagliga 

substanser 

o  o  o  o  o  o  

Om jag visste att ingen skulle upptäcka 

det, skulle jag kunna använda ett preparat 

som innehåller olagliga medel 

o  o  o  o  o  o  

 

 

 



  

57 

 

  



  

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiska institutionen, Umeå unviersitet 

S- 901 87 Umeå 

www.umu.se 


