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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Det finns olika anledningar till intag av kosttillskott, till exempel tas det för 

att förbättra sin prestation. Försäljningen och intaget av kosttillskott har ökat stadigt de 

senaste åren. Märkningen är bristfällig, vilket kan leda till att användaren kan få i sig 

oönskade ämnen.  

Syfte Studiens syfte var att undersöka användandet av kosttillskott hos gymmedlemmar, 

deras attityder till kosttillskott, medvetenhet om innehållsförteckning, samt att se om det 

fanns skillnad i användandet av kosttillskott med avseende på kön, ålder, 

utbildningsnivå, träningsfrekvens och träningsform. 

Metod En enkät utformades i Google Documents som lades ut och delades på 

Facebook, hösten 2014. Totalt besvarades 164 enkäter och analysen gjordes i SPSS 

Statistics version 21.0. Chitvåtest användes för att testa signifikansnivån.  

Resultat Drygt hälften (57 %) av tillfrågade respondenter använde kosttillskott i 

träningssyfte, varav männen i signifikant större utsträckning än kvinnorna intog 

kosttillskott. Protein var det vanligaste kosttillskottet, följt av vitaminer för män och 

kreatin för kvinnor. Styrketräning var den träningsform där intaget av kosttillskott var 

högst, och kosttillskott intogs mer om fler träningstillfällen i veckan fanns. Andelen 

som intog kosttillskott hos yngre var 61 %, och andelen högutbildade som tog 

kosttillskott var 58 %. Största anledningen till intag av kosttillskott för både män och 

kvinnor är att de ser förändring på kroppen. Både män och kvinnor anser det vara viktigt 

att veta vad kosttillskott innehåller.  

Slutsats Män intar kosttillskott i större utsträckning än vad kvinnor gör. Kosttillskott 

intas i huvudsak av kroppsrelaterade anledningar, såsom bättre prestation. Studien 

visade även att ju fler gånger i veckan man tränar, desto större är intaget av tillskott. Det 

finns få svenska studier om kosttillskott i träningssyfte, området behöver undersökas 

mer för att kunna sprida information.   

 

 

  



   

 

ABSTRACT 

Background There are various reasons why people are taking food supplements, for 

exampel it is taken to improve the performance. The sale and consumption of dietary 

supplements has increased steadily in recent years. The labeling is deficient, which can 

lead to the user taking unwanted substances. 

Objective The purpose of this study was to investigate the use of supplements by gym 

members, their attitudes to supplements, determine their awareness of the table of 

contents and to see if there is a difference in the use of dietary supplements regarding 

gender, age, level of education, exercise frequency and type of training.  

Method A questionnaire was designed in Google Documents and distributed on 

Facebook in the autumn of year 2014. A total of 164 questionnaires were answered and 

the analysis was done with SPSS Statistics version 21.0. Chi 2 test was used to test 

significance level. 

Results More than half (Fifty-seven percent) of respondents said they took supplements 

for training purposes. The proportion of men who used dietary supplements was higher 

than the proportion of women. Protein was the most used dietary supplement among 

both men and women: whereas vitamins were second for men and kreatin second for 

women. Resistance training was the type of training form in which the intake of 

supplements was the highest, and the intake of supplements increased the more 

practices a week. The percentage who took supplements amongst younger was sixty-

one percent, and the percentage who took supplements amongst highly educated was 

fifty-eight percent.  

The primary reasons for the use of dietary supplements among men and women were 

that the participants can see a change to their bodies. Also, both men and women 

believe that it is important to know what the dietary supplements contain.   

Conclusion Men take supplements to a greater extent than women do. 

Food supplements are ingested mainly of body-related reasons, such as better 

performance. The study also showed that the more practices a week, the greater the 

intake of supplements. There are few Swedish studies on dietary supplements for 

training purposes, the area needs to be studied more in order to disseminate information.
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1 BAKGRUND 

Det finns ingen vedertagen definition av kosttillskott. Enligt Livsmedelsverkets (SLV) 

föreskrifter definieras kosttillskott som livsmedel avsedda att komplettera den normala 

kosten (1). Riksidrottsförbundet (RF) delar in kosttillskott i tre grupper: energitillskott 

som innehåller kolhydrater och protein, ergogena tillskott (prestationshöjande preparat, 

till exempel kreatin och koffein) samt vitaminer och mineraler (2). I denna studie har 

författarna valt att utgå från RF´s definition av kosttillskott. 

1.1 Användning och försäljning av kosttillskott  
Livsmedelsverkets matvaneundersökning Riksmaten är en rikstäckande undersökning, 

som genomförts vid tre olika tillfällen, 1989, 1997-98, samt 2010-11 där människor 

mellan 18-80 år deltar (3). Den senaste undersökningen från 2010-11 visade att 21 % av 

deltagarna åt kosttillskott och att antalet kvinnor som åt kosttillskott var fler än antalet 

män (4). Även andra studier visar att kosttillskott är vanligare bland kvinnor än män och 

att användandet av tillskott ökar med stigande ålder (5). I en studie som gjorts bland 

kroppsbyggare var några av de populäraste anledningarna till intag av kosttillskott att 

prestera bättre, bygga upp muskler och gå ner i vikt (6). Männen tog kosttillskott för att 

bygga muskelmassa i större utsträckning än vad kvinnorna gjorde och kvinnorna tog 

kosttillskott i syfte att gå ner i vikt i större utsträckning än vad män gjorde. 

Åldersmässigt var användandet vanligast bland 31- 44-åringar, de vanligaste 

kosttillskotten bland både män och kvinnor var omega-3, multivitamin- och 

mineraltabletter (5). De som använde kosttillskott var till större del högutbildade än 

lågutbildade (7). 

 

Försäljningen av kosttillskott är något som ökar stadigt. Branschorganisationen Svensk 

Egenvård har presenterat försäljningssiffror för kosttillskott från 2013 (8). Enligt dessa 

siffror såldes det kosttillskott och vitaminer för 2 166 miljoner kronor i Sverige, vilket 

är en ökning med 2,7 procent från året innan och med 24 procent jämfört med år 2006. 

Det finns forskning som visar liknande resultat där användandet av kosttillskott har ökat 

från 48 % till 53 % mellan 2007 och 2011 (5).  

 

Kosttillskott är något som säljer mer och mer och intas på grund av varierande 

anledningar (9). Människor som använder sig av kosttillskott upplever att de förbättrar 

sina resultat vid intag (10). Det är även individuellt hur idrottare reagerar på olika typer 

av substanser (11). Det har gjorts studier som undersöker om det ger någon effekt med 

ett intag över rekommendationerna, där resultatet har visat att ett överskridande inte ger 

någon effekt på träningsresultatet (12).  

 

Även om idrottaren är noga med att kontrollera vad kosttillskottet innehåller finns 

risken att tillskottet kontaminerats med produkter som innehåller dopingklassade 

substanser, utan att detta framgår av innehållsförteckningen (13). Det har gjorts flera 

olika undersökningar, vilka visar att cirka 15 procent av alla undersökta kosttillskott 

innehåller dopingklassade ämnen (14). Detta kan leda till att idrottaren testas positivt 

vid dopingkontroll (13.) 

 

Intresset för kosttillskott växer samtidigt som information och forskning gällande 

långtidseffekter och hälsorisker vid användning av kosttillskott är bristfällig (15). 

 

Studier om hur konsumtionen av kosttillskott ser ut har gjorts i andra delar av världen 

och vi anser det vara relevant att göra en liknande studie här i Sverige, men mer inriktat 
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på en specifik målgrupp - gymmedlemmar, för att sedan kunna jämföra våra resultat 

med deras.  

 

2 SYFTE 

Syftet med studien är att studera användandet av, samt attityder till kosttillskott bland 

medlemmar på gym. 

 

Huvudsakliga frågeställningar vi har utgått från är: 

 Vilket är det vanligaste kosttillskottet bland medlemmar på gym? 

 Vad är anledningarna till intag av kosttillskott?  

 Finns det skillnad i användandet av kosttillskott med avseende på kön, ålder, 

utbildningsnivå, träningsfrekvens och träningsform? 

 Finns det någon medvetenhet om innehållsförteckningen på kosttillskott? 

 

3 METOD 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter som verktyg för datainsamlingen. 

Denna metod valdes för att nå en större urvalsgrupp vilket underlättar jämförelser och 

möjligheten att kunna identifiera skillnader och samband mellan olika grupper. 

3.1 Urval och bortfall 
Kriterierna för att få medverka i studien var att inneha ett medlemskap på ett gym, samt 

en ålder på 18 år eller äldre. Uppfylldes inte dessa kriterier exkluderades deltagaren ur 

studien. Urvalet blev ett slumpmässigt bekvämlighetsurval, de personer som för tillfället 

fanns tillgängliga var de som svarade på enkäten. 

Totalt besvarades 164 stycken enkäter. Av dessa exkluderades 31 enkäter av författarna 

på grund av att respondenter som svarat “nej” på frågan om de tar kosttillskott och 

därefter ombetts att skicka in enkäten ändå fortsatt kryssa i frågor som inte var relevanta 

för dessa deltagare. Detta gav ett internt bortfall på 19 %. Efter bortfallet återstod 133 

enkäter. Det externa bortfallet gick inte att bedöma eftersom det inte gick att se hur 

många som sett enkäten utan att besvara den. 

3.2 Tillvägagångssätt 
Den ursprungliga planen var att stå på ett gym och dela ut enkäter. Detta gick dock inte 

att genomföra på grund av att gymmet inte gav tillstånd till det. Istället gjordes en 

webbenkät. Denna skapades i Google Documents och innehöll tio frågor (Bilaga 1). 

Den första delen av enkäten bestod av bakgrundsfrågor som kön, ålder, utbildning, 

träningsform samt träningsfrekvens. Den andra delen av enkäten tog upp frågor gällande 

vilket kosttillskott respondenten främst använde. Sista delen bestod av attitydfrågor med 

tre svarsalternativ: stämmer, stämmer delvis, stämmer inte, vilka respondenten skulle ta 

ställning till. Enkäten inleddes med ett följebrev (Bilaga 2) som utarbetats från boken 

Enkäten i praktiken (16). Enkätens frågor utformades efter studiens syfte. För att 

missförstånd skulle undvikas användes ett så lättförståeligt språk som möjligt och 

facktermer undveks. En pilotstudie genomfördes när första utkastet av enkäten var klar. 

Pilotstudien bestod av åtta personer som fanns i författarnas närmaste vänskapskrets och 

familj. Vid pilotstudiens genomförande bortsåg man från inklusionskriteriet att den som 

svarar måste vara medlem på ett gym. Synpunkter som inkom efter pilotstudien rörde 

ett antal grammatiska detaljer. Synpunkterna togs i beaktning och efter en revidering av 

enkäten skickades den ut. Enkäten lades ut på Facebook där den sedan delades vidare av 
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andra Facebookanvändare. Enkäten var öppen i fem dagar, under den tiden hade 

enkäten delats sammanlagt 25 gånger. 

3.3 Databearbetning och analys 
Data från enkäten registrerades automatiskt i ett kalkylark i Google Documents, som 

författarna sedan överförde till Excel. I Excel avkodades data och överfördes till 

statistikprogrammet IBM- SPSS Statistics version 21.0. För att kontrollera om 

variablerna var normalfördelade eller inte användes ett test: Q-Q plots. De variabler som 

testades var ålder, träningsfrekvens och utbildning. Variablerna visade sig vara icke 

normalfördelade, därför användes chitvåtest för jämförande tester mellan grupper, 

exempelvis samband mellan träningsfrekvens och intag av kosttillskott. Vid analysen 

användes endast de enkäter som var kvar efter det interna bortfallet.  

Även medianvärde och spridningsmått testades för åldern. Signifikansnivån sattes till 

p<0,05 för samtliga test. Excel användes parallellt med SPSS för skapandet av 

stapeldiagram. 

 

I enkäten fanns det ett fåtal öppna svarsalternativ där respondenten hade möjlighet att 

skriva in övriga synpunkter. Dessa synpunkter var få, de inkomna svaren avsåg 

produkter som passade in i redan angivna svarsalternativ och fördes därför in manuellt i 

dessa kategorier.  

 

Spridningen på deltagarnas utbildningsnivå var låg, på grund av detta togs ett beslut att 

dela in deltagarna i hög- respektive lågutbildade. Till kategorin högutbildade räknades 

respondenter som hade högskole-/universitetsutbildning 2 år eller kortare, samt 

högskole-/universitetsutbildning längre än två år. Respondenter med 

grundskola/folkskola, enbart gymnasieutbildning, samt eftergymnasial utbildning (minst 

1 år) som högst avslutade utbildning kategoriserades som lågutbildade. Antal 

lågutbildade i vår studie var 26 stycken, antal högutbildade var 107. Även ålder 

grupperades till två grupper: yngre och äldre. Respondenterna från 30 och uppåt ansågs 

vara äldre medan 29 och yngre ansågs vara yngre. I gruppen yngre var det 104 stycken, 

i gruppen äldre var det 19.  

 

För attitydfrågorna om varför deltagarna använder kosttillskott och frågan om köp och 

innehåll fanns alternativ på likertskalan: stämmer, stämmer delvis, samt stämmer inte.  

3.4 Etiska aspekter 
I följebrevet (Bilaga 2) till enkäten togs informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i beaktning. Deltagarna fick information om 

studiens syfte samt om enkätundersökningen. Det framgick tydligt att deltagandet var 

frivilligt och att respondenterna kunde avsluta studien när som helst. Inga frågor ansågs 

av författarna vara etiskt problematiska.  

 

Det framgick även att informationen som följde med den ifyllda enkäten behandlades 

konfidentiellt samt att insamlad data enbart skulle komma att användas för studiens 

ändamål. 

 

4 RESULTAT 

Här redovisas resultatet av de 133 enkäter som ingick i studien efter det interna 

bortfallet på 19 %. Könsfördelningen bland respondenterna var jämn med 52 % kvinnor 

och 48 % män. Av de som deltog i studien var största delen, 80 % högutbildade, medan 
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enbart 20 % hade en lägre utbildningsnivå. Åldern på respondenterna sträckte sig från 

18 år till 53 år, medianåldern var 24 år (25:e - 75:e percentilen: 23-27). Största andelen 

av respondenterna tränade 4-5 gånger i veckan (44 %).  Den vanligaste träningsformen 

var styrketräning, med en svarsfrekvens på 51 %, följt av en blandning av olika 

träningsformer (29 %). 

4.1 Användning av kosttillskott 
Av enkäten framkom det att drygt hälften (57 %) av respondenterna intog kosttillskott i 

träningssyfte. Männen i studien åt kosttillskott i signifikant större utsträckning jämfört 

med kvinnorna (p<0,001). (Fig. 1).  

 
Figur 1: Intag av kosttillskott bland män respektive kvinnor, internetbaserad 

enkätundersökning bland gymmedlemmar, hösten 2014 (n=133) 
 

I syfte att finna eventuella skillnader mellan ålder, jämfördes intag mellan yngre och 

äldre. Det visade sig att majoriteten av de som intog kosttillskott tillhörde gruppen 

“yngre”, då 61 % svarade ja på frågan om de intog kosttillskott. Andelen procent som 

svarade ja i gruppen “äldre” var 37 %, skillnaden var dock inte signifikant (p=0,078).  

Skillnad i intag av kosttillskott mellan grupperna hög- och lågutbildade jämfördes. 

Detta visade att användandet av kosttillskott var jämnt mellan utbildningsnivåerna. 

Andelen högutbildade som intog kosttillskott var 58 % och andelen lågutbildade som 

tog kosttillskott var 54 %.  skillnaden var dock inte signifikant (p=0,826).  

 

Bland de respondenter som regelbundet intog kosttillskott i träningssyfte var protein det 

vanligaste tillskottet för både män (92 %) och kvinnor (69 %) (Fig 2,3). Totalt intog 96 

% av respondenterna protein och 75 % av respondenterna intog vitaminer. Protein var 

det tillskott som var vanligast för både män och kvinnor, följt av vitaminer för män och 

kreatin för kvinnor. Kreatin var däremot det tillskott män intar minst av och minst andel 

kvinnor intar antioxidanter. 
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Figur 2: Andel män i procent som tar respektive kosttillskott, internetbaserad 

enkätundersökning bland gymmedlemmar, hösten 2014 (n=48). 

 

 
 

Figur 3: Andel kvinnor som tar respektive kosttillskott, internetbaserad 

enkätundersökning bland gymmedlemmar, hösten 2014 (n=28) 

 

Bland respondenterna som tränade styrketräning var användandet av kosttillskott 

vanligast (67 %). Intaget var något lägre hos respondenterna som utförde en blandning 

av de olika träningsformerna (26 %). I grupperna konditionsträning och gruppträning 

var intaget av kosttillskott lågt, där båda grupperna låg på 1 %. Koffein och kreatin var 

de kosttillskott som var vanligast bland de som uppgav att styrketräning var deras 

huvudsakliga träningsform. De få som intog tillskott av konditionsträningsgruppen 

uppgav att vitaminer var det tillskottet störst andel intog, medan gruppträningsgruppen 

huvudsakligen intog mineraler, följt av koffein.  

  

44 % av de som besvarade enkäten uppgav att de tränade 4-5 gånger i veckan, av dem 

intog 63 % kosttillskott. Endast ett fåtal respondenter svarade att de tränade 1 gång i 



   

10 
 

veckan eller mer sällan, likaså var det endast ett fåtal som svarade att de tränade fler än 

7 gånger i veckan.   

 

En signifikant skillnad kunde observeras mellan antal träningstillfällen och intag av 

kosttillskott. Desto fler träningstillfällen i veckan, desto större var andelen som intog 

kosttillskott (p<0,001).  

4.2 Attityder till kosttillskott  

4.2.1 Anledningar till intag av kosttillskott 
Efter en sammanställning av svaren från attitydfrågorna visades det att de huvudsakliga 

anledningarna till intag av kosttillskott var kroppsrelaterade, såsom förändring på 

kroppen, bättre prestation (52 % av männen och 44 % av kvinnorna) samt nyfikenhet på 

om det kan ske någon förbättring (34 % av männen respektive 36 % av kvinnorna).   

(Fig 5). Både män och kvinnor tar kosttillskott för att de ser förändring på kroppen, 

samt för att de anser sig prestera bättre. I vår studie hade de kroppsrelaterade frågorna 

högre svarsfrekvens på alternativet Stämmer, än på de övriga påståendena.  

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor ansåg sig bli 

påverkade av vänner (p=0,802), samt media (p=0,205). Alternativen som gick att koppla 

till påverkan utifrån, det vill säga “Mina vänner tar det”, “Jag blir påverkad av media”, 

samt “Jag är påläst på området” visade vissa skillnader mellan de olika svaren. Endast 

ett fåtal respondenter uppgav att de tar kosttillskott för att de blir påverkade av media; 2 

% av männen och 4 % av kvinnorna. Det är det svarsalternativ som har fått lägst 

svarsfrekvens på svarsalternativet “Stämmer”. Däremot var det en något större andel 

som svarade att de tar kosttillskott för att de blir påverkade av vänner; 18 % av männen 

och 12 % av kvinnorna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor 

gällande hur pålästa de ansåg sig vara om kosttillskott (p=0,222). 27 % av kvinnorna 

och 9 % av männen uppgav att de tog kosttillskott för att de inte äter en fullständig kost, 

skillnaden var dock inte signifikant (p=0,138).  
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Figur 5. Andelen män och kvinnor som svarat “Stämmer” på påståenden angående 

varför kosttillskott intas, internetbaserad enkätundersökning bland gymmedlemmar, 

hösten 2014 (n=76).  

4.2.2 Medvetenhet om innehållsförteckning samt inköp av kosttillskott 
Både män och kvinnor ansåg det vara viktigt att veta vad kosttillskottet de köper 

innehåller, då 75 % av männen och 70 % av kvinnorna svarade att de tycker påståendet 

stämmer. Däremot ansåg endast 38 % av männen och ungefär en fjärdedel av kvinnorna 

(26 %) att märkning och innehållsförteckning är lätt att förstå (Fig. 6).  

 

När det kommer till inköp visade resultaten att både män och kvinnor huvudsakligen 

gör sina inköp av tillskott på internet, 58 % av männen och 41 % av kvinnorna. Andelen 

kvinnor som köpte sina tillskott i butik var 39 %, medan andelen män som köpte 

tillskotten i butik var 33 %. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och 

män gällande hur benägna de var att lita på att kosttillskotten de köper inte innehåller 

några olagliga medel, där 74 % av kvinnorna uppgett att påståendet stämmer, följt av 65 

% av männen (p=0,606).   
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Figur 6. Andelen män respektive kvinnor som svarat “Stämmer” på påståenden 

angående märkning, innehåll och inköp av kosttillskott, internetbaserad 

enkätundersökning bland gymmedlemmar, hösten 2014 (n=76).  

 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
Den absolut största andelen av respondenterna var mellan 23-27 år. Detta var mest 

troligt ett resultat av att enkäten delades på Facebook och att majoriteten av de som 

svarade var vänner i samma ålder som författarna. Detta gjorde att resultatet inte kan 

generaliseras. Om respondenternas ålder varit mer normalfördelad hade resultatet 

antagligen blivit mer representativt för Sveriges alla åldersgrupper. Åldersspridningen 

hade mest troligt blivit större om enkätstudien genomförts på ett gym, och ett sådant 

resultat hade kanske kunnat bli mer representativt för medlemmar på gym.  

 

Det är även mycket sannolikt att andelen koststudenter/ kostintresserade var större bland 

författarnas vänner än vad det är sett till hela Sverige. Resultatet kan därför inte ses som 

representativt för Sveriges befolkning, men i och med att 133 personer efter bortfall deltog 

i studien kan det ändå ge en indikation på vuxna individers användning av, samt attityder 

till kosttillskott. Om respondenterna inte var koststudenter/ kostintresserade hade resultatet 

möjligtvis visat ett ännu högre intag av kosttillskott, då kostintresserade kan veta att 

kosttillskott inte är nödvändigt vid intag av varierad kost (2).  
 

Studiens validitet och reliabilitet styrktes av att en pilotstudie genomfördes innan själva 

studien drog igång. Validiteten har även styrkts genom noggrant utformade enkätfrågor, 

utifrån syfte och huvudsakliga frågeställningar. Validiteten hade kunnat styrkas 
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ytterligare om den ursprungliga planen att stå och dela ut enkäter på ett gym hade 

genomförts.   

Nackdelen med att stå och dela ut enkäter kan vara att det tar mycket tid, det är svårt att 

få in ett lika stort underlag som man får när man använder sig av en webbenkät. Att stå 

och dela ut enkäter skulle leda till att det externa bortfallet hade kunnat redovisas 

lättare, samt eventuella missförstånd av frågor kunnat minimeras eftersom 

respondenterna hade kunnat fråga om hjälp på plats. 

 

Att använda sig av webbenkät var ett smidigt sätt att nå ut till ett stort antal deltagare 

och på så sätt få ett stort underlag till studien. Om kvalitativa intervjuer genomförts 

hade underlaget blivit mindre och resultatet skulle inte kunna generaliseras för en 

befolkning. Istället skulle vi fått veta mer ingående om en individs syn på varför just 

denna tar kosttillskott. Det interna bortfallet skulle mest troligt bli mindre vid intervju, 

då frågorna kan ställas på ett annat sätt.  

 

Enkäten innehöll få frågor för att minska risken att deltagarna inte skulle orka fylla i 

hela enkäten. En längre enkät hade inneburit ett större underlag att arbeta med, men 

hade mest troligt också gett ett större internt bortfall.  

 

För att så långt som möjligt eliminera internt bortfall var vissa frågor i enkäten 

obligatoriska, det gick inte att gå vidare i enkäten om deltagaren inte svarat på dessa. En 

nackdel med obligatoriska frågor kan vara att respondenten inte väljer att svara alls, om 

respondenten exempelvis inte vill ange sin ålder. Det fanns en underrubrik till en fråga i 

enkäten som löd: “Om nej, tack för din medverkan. Tryck på ‘Skicka’ längst ner i 

formuläret”. Den frågan genererade flest bortfall, eftersom det ledde till att ett stort antal 

missade att de inte behövde fylla i resterande delen av enkäten. Många fyllde därmed i 

frågor som inte var relevanta för dem i och med att de inte intog kosttillskott. Det 

externa bortfallet kunde bli mindre, om det funnits ett alternativ liknande: “Jag tar inte 

kosttillskott” på varje specifik fråga om de olika tillskotten.  

 

I vår studie behövde deltagarna inte svara på enkäten på en gång, utan det fanns 

möjlighet att vänta med att svara. Detta bidrog till att risken för förhastade svar från 

deltagarna minskade, eftersom de hade möjlighet att fundera en längre tid än vid 

utdelning ansikte mot ansikte eller vid kvalitativ intervju.  

 

För respondenterna fanns dock en möjlighet att öppna och besvara enkäten vid flera 

tillfällen, vilket var en nackdel. Det innebär teoretiskt att en och samma person kan ha 

gett studiens alla svar och studien hade varit säkrare om det endast var möjligt att 

besvara enkäten en gång från samma dator. En annan nackdel var att deltagarna inte 

hade möjlighet att snabbt ställa en fråga om de tyckte något var otydligt eller inte gick 

att förstå. Det kunde leda till att deltagare kryssade i svarsalternativ som inte var 

sanningsenliga, vilket påverkar studiens giltighet.  

 

Eftersom kunskapen om kosttillskott hos deltagarna är okänd, kan detta vara en annan 

typ av felkälla. Exempelvis, om en deltagare tar tillskott av järn, men inte besitter 

kunskapen om att detta ingår under mineral, kanske denne inte kryssar i något 

överhuvudtaget. I de öppna svarsalternativen uppgav en respondent “aminosyror” som 

alternativ, fastän alternativet Protein var ikryssat. För att undvika detta hade exempel 

kunnat ges för varje kosttillskott, vilket hade medfört en högre reliabilitet för studien.  
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I följebrevet kunde det ha framgått att deltagandet kunde avbrytas när som helst fram till 

att de skickat in enkäten. Detta på grund av att om någon skulle höra av sig i efterhand 

att den inte vill delta skulle det vara svårt att veta vilken enkät som skulle tas bort.  

 

Kriterierna för att medverka i studien var att respondenterna skulle vara medlem på gym 

och vara över 18 år. Det är omöjligt att kontrollera om deltagarna har varit ärliga på 

dessa kriterier. Det inkom inget svar från någon som var under 18 år, men det finns en 

risk att någon deltagare skrivit 18 år trots att denne var yngre än så. Det finns även en 

risk att människor utan medlemskap på gym har svarat trots detta kriterie. För att 

minimera risken att kriterierna inte uppfylldes, skrevs dessa ut redan i texten till länken 

på Facebook och även i följebrevet.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Användning av kosttillskott 
Resultatet i vår studie visade att 57 % av de 133 tillfrågade respondenterna intog någon 

form av kosttillskott i träningssyfte. Riksmatens undersökning visade att 21 % av 

respondenterna intog kosttillskott, dock tittade inte Riksmaten på användandet hos 

gymmedlemmar, utan befolkningen i allmänhet (3). Skillnaden på vår studie och 

Riksmaten kan bero på det. En forskning gjord i USA visade att  86 % av tillfrågade tog 

kosttillskott i samband med träning (17). Att andelen som intar kosttillskott är högre i 

den amerikanske studien kan bero på den är utförd på ett college, och där förekommer 

det idrott i form av lagidrotter, exempelvis amerikansk fotboll, basket och cheerleading.  

 

Vår studie visade att män är mer benägna att inta kosttillskott än kvinnor; nästan 

dubbelt så stor andel av männen jämfört med kvinnorna intog kosttillskott. Denna 

skillnad tror vi kan bero på att många kosttillskott är förknippade med muskelbyggande, 

och män är, i större utsträckning, mer intresserade än kvinnor av att bygga stora muskler 

(6). Detta påstående kan styrkas av en amerikansk studie där man undersökt 

kroppsbyggares användande av kosttillskott (5).  

 

Vi fann inga skillnader mellan yngre och äldre vad gäller att ta kosttillskott. I en 

amerikansk studie visade resultatet att intaget av kosttillskott ökar med åldern (5). 

Skillnaden kan även bero på att vi i vår studie inriktade oss på kosttillskott i samband 

med träning, vilket inte den amerikanska studien gör.  

 

Andelen högutbildade i vår studie som intog kosttillskott var fler än andelen 

lågutbildade, skillnaden var dock inte signifikant. Tidigare forskning har visat att 

högutbildade tog kosttillskott i större utsträckning än lågutbildade (7). En anledning till 

detta kan vara att högutbildade i regel har högre inkomst än lågutbildade, vilket får till 

följd att högutbildade har mer pengar att köpa tillskott och gymkort för. En annan orsak 

kan vara att högutbildade läser mer och genom detta kommer över mer litteratur om 

kosttillskott och därmed blir mer nyfikna. 

 

När det kommer till vilket kosttillskott som är vanligast framgick det i vårt resultat att 

protein var det vanligaste kosttillskottet för både män och kvinnor, vilket är samma 

resultat som framkommit i en libanesisk studie (18). Där framgick det att proteinpulver 

var det vanligaste kosttillskottet på marknaden, följt av aminosyror i tablettform. En 

amerikansk studie har emellertid visat att energidrycker var det vanligaste kosttillskottet 

(17). Skillnaden mellan länderna kan bero på vad media främst väljer att göra reklam 

för, samt vilket kosttillskott som är mest lättillgängligt för inköp i butikerna och på 
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internet. Vilken träningsform som är populärast i landet kan även spegla vilket 

kosttillskott som främst intas.  

 

Kvinnorna i vår studie tog främst kosttillskott i form av protein tätt följt av kreatin, 

medan männen i huvudsak intog protein tätt följt av vitaminer. Andra studier har dock 

visat att kvinnor huvudsakligen tar tillskott rika på vitaminer, mineraler och örter (18). 

Dessa resultat överensstämmer inte med våra resultat, där vitaminer och mineraler kom 

först på 5:e respektive 6:e plats. Dessa tillskott är främst kopplade till hälsomässig 

fördel. Män intar i huvudsak kosttillskott som proteinpulver och vitaminer, dessa 

tillskott är främst förknippade med en prestationshöjning och muskelbyggande. Även 

tillskott som kreatin och koffein är vanligt förekommande bland män (9). Det kan bero 

på att för kvinnor finns ett stort utbud av tidningar, bloggar med mera som fokuserar 

mer på kvinnors skönhet med smala kroppar än på muskelbyggande. För män är det 

tvärtom, där ligger muskelbyggande ofta i fokus.  

En annan anledning till att vårt resultat skiljer sig från internationella resultat kan vara 

att i vår studie var det betydligt fler yngre än äldre deltagare. Att vitaminer, mineraler 

och örter kommer högt upp på listan i utländska studier kan därmed bero på att äldre 

människor har större behov av dessa. Hade andelen äldre varit större i vår studie kan 

resultatet ha blivit liknande för oss.  

 

I vår studie framgick det att vitaminer främst togs vid konditionsträning. Dessa resultat 

styrks av en studie gjord i Kanada, där det framgick att intaget av vitaminer var högre i 

idrotter där uthålligheten är betydande (19).  

 

När kosttillskott i förhållande till träningsfrekvens testades, visade det sig att deltagare 

som tränade fler antal gånger i veckan verkade inta mer kosttillskott än de som tränade 

få gånger i veckan. Anledningen till detta kan vara att många tror det är svårt att få i sig 

rätt mängd näringsämnen vid mycket träning, och att de därför kompletterar kosten med 

exempelvis proteinpulver. Forskning gällande kosttillskott i förhållande till 

träningsfrekvens är bristfällig. Detta är ett bevis på att mer forskning inom detta område 

bör göras. 

5.2.2 Attityder till kosttillskott 
Resultatet från attitydfrågorna visade att största delen, både män och kvinnor, intar 

kosttillskott för att de ser förändring på kroppen, samt för att de anser sig prestera bättre. 

Där finns en likhet med en amerikansk studie, där anledningen till intag av kosttillskott 

visade på en önskan att prestera, samt känna och se skillnad på kroppen (17). Våra fynd 

stärks ytterligare av en studie, som visade på att anledningarna till intag i huvudsak var 

kroppsrelaterade (6). I just den studien uppvisades skillnader mellan män och kvinnor, 

då männen i större utsträckning än kvinnorna strävade efter att bygga muskler, medan 

kvinnorna hellre ville gå ner i vikt. I vår studie fanns inte ett alternativ om att ta 

kosttillskott i syfte att gå ner i vikt, men de som tog kosttillskott i vår studie för att gå 

ner i vikt kan ha svarat ”Jag märker förändring på/i min kropp” istället. En amerikansk 

studie visar att andelen som intog kosttillskott för att komplettera en ofullständig kost 

var likvärdigt mellan könen, cirka 30 % av varje (6). Männen i den ovan nämnda 

amerikanska studien tog kosttillskott i syfte att bygga muskler, medan största delen av 

kvinnorna tog kosttillskott för att bränna fett. I en studie som gjorts har resultatet visat 

att de som intar energidryck gjorde det i syfte att gå ner eller bibehålla vikt (20). 

 

Endast ett mycket litet antal ansåg att de påverkas av media vid köp av kosttillskott. 

Den låga svarsfrekvensen kan bero på en omedveten påverkan. Det kan vara svårt att 
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veta om/när man blivit påverkad av media. Det kan även vara svårt att veta vad som 

räknas som media. Det kan ha funnits respondenter som köpt ett kosttillskott för att de 

sett att exempelvis en viss bloggare tagit det, men ändå inte kopplat ihop det med 

påståendet att dem blivit påverkade av media.  

 

I vår studie fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor gällande hur 

pålästa de ansåg sig vara om kosttillskott (p=0,222). Vi tror att det kan bero på att 

träning har blivit ett lika stort intresse hos kvinnor som hos män. Det finns litteratur, 

exempelvis tidningar, som vänder sig till båda könen, inte enbart män eller enbart 

kvinnor. I en studie från USA kom man fram till att personer som deltagit mycket på 

idrotten i skolan, eller deltagit i andra sportaktiviteter som ung, var mer sannolika att 

använda sig av kosttillskott i vuxen ålder (21). Det kan möjligtvis bero på att dessa växt 

upp i en omgivning där idrott och tillskott är en del av vardagen.  

 

Vår studie visade att störst andel, både män och kvinnor, köper sina kosttillskott via 

internet. Även inköp i butik förekom bland deltagarna i vår studie, där 39 % av 

kvinnorna svarade att de handlar i butik, och 33 % av männen. Anledningen till att vissa 

handlar i butik kan vara att de inte känner sig pålästa inom området kosttillskott och vill 

därför kunna rådfråga med en person som är kunnig på området.  Alla kanske heller inte 

är lika medvetna om vilka hemsidor man vänder sig till, och vilka hemsidor som är mer 

säkra än andra. Forskning gällande inköp av kosttillskott är bristfällig.    

 

Många respondenter ansåg att det är viktigt att veta vad kosttillskottet de äter innehåller. 

Många har även svarat att de litar på vad kosttillskottet de köper innehåller. I vår studie 

var det fler kvinnor än män som uppgav att de litar på att innehållsförteckningen på det 

kosttillskott de köper stämmer, men skillnaden var inte signifikant (p=0,606). Både män 

och kvinnor bör dock vara mer undersökande när de ska handla sina kosttillskott, 

eftersom det finns studier som visat att 15 % av kosttillskott som undersökts innehåller 

dopingklassade preparat (14). En anledning till att köpare av kosttillskott litar på 

innehållsförteckningen, trots studier som visar på det relativt höga innehållet av 

dopingklassade substanser, kan vara inflytande från media, exempelvis bloggar. Det kan 

också vara så att användare av kosttillskott inte reagerar förrän det händer något med 

dem själva eller någon i deras närhet. Informationen om felaktiga innehållsförteckningar 

kan vara bristfällig, likaså vad som händer vid intag av dopingklassade ämnen. Även 

fast det finns studier, så är det långt ifrån alla som når ut till tidningar, internet och 

andra medier. 

 

Trots många undersökningar som visat att märkningen på kosttillskott är bristfällig och 

att det kan förekomma innehåll av olagliga substanser, har detta inte orsakat ett mindre 

intresse för kosttillskott. Försäljningen av kosttillskott har istället ökat de senaste åren.  

 

6 SLUTSATS 
 

Män intar kosttillskott i större utsträckning än vad kvinnor gör. Kosttillskott intas i 

huvudsak av kroppsrelaterade anledningar, såsom bättre prestation. Studien visade även 

att ju fler gånger i veckan man tränar, desto större är intaget av tillskott. Det finns få 

svenska studier om kosttillskott i träningssyfte, området behöver undersökas mer för att 

kunna sprida information.   
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7 YRKESRELEVANS 
 

Som blivande livsmedelsinspektörer kommer det i vårt framtida yrke ingå att 

kontrollera kosttillskott, eftersom dessa räknas till livsmedel. I och med den ökande 

försäljningen kommer vår roll som livsmedelsinspektörer vara viktig för kontroll av 

märkning och innehåll på kosttillskott. Av den anledningen ansåg vi att det var av 

intresse att studera hur vanligt förekommande det är med kosttillskott och vilka attityder 

folk har till detta.  
 

8 FÖRFATTARNAS BIDRAG 
 

ALJ och SS har gemensamt utformat enkäten, genomfört datainsamlingen, bearbetat 

och analyserat data samt författat uppsatsen. 
 

9 TACK  
 

Vi vill tacka alla som medverkade i studien och gjorde den möjlig att genomföra. Vi vill 

även tacka våra vänner som hjälpt och stöttat oss under studiens gång.
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  Bilaga 1 (1/3) 

 
 

Bilaga 1. Enkät 
 
 
Kön * 

o  Man 

o  Kvinna 

 

Hur gammal är du? * 

 
 

Högst avklarade eller pågående utbildning? * 

o  Grundskola/folkskola 

o  2-årig gymnasieutbildning/realskola 

o  3-årig gymnasieutbildning 

o  Eftergymnasial utbildning (minst 1 år) 

o  Högskole-/universitetsutbildning 2 år eller kortare 

o  Högskole-/universitetsutbildning längre än 2 år 

o  Övrigt:  

 

Hur ofta tränar du i snitt per vecka? * 

o  1 gång i veckan eller mindre 

o  2-3 gånger i veckan 

o  4-5 gånger i veckan 

o  6-7 gånger i veckan 

o  Fler än 7 gånger i veckan 

 

Vilken är din huvudsakliga träningsform på gymanläggningen? * 

o  Styrketräning (i gymmet) 

o  Konditionsträning (i gymmet) 

o  Gruppträning (exempelvis: Bodypump, spinning, Zumba) 

o  Blandning av ovanstående 

o  Övrigt: 



  Bilaga 1 (2/3) 

 
 

Tar du regelbundet (exempelvis flera gånger i veckan) någon form av kosttillskott i 

träningssyfte?* 

Om nej, tack för din medverkan. Tryck på skicka längst ner i formuläret 

o  Ja 

o  Nej 

 

 

Tar du något av följande tillskott i samband med träning? 

 
Ja Nej 

Protein   

Sportdryck/sportbar   

Omega-3/-6   
Koffein   

Kreatin   

Gainer   

Vitaminer   
Mineraler   

Antioxidanter   
Övrigt 

 
 

 

Här följer några påståenden om varför man använder kosttillskott. I vilken grad 

instämmer du i dem? 

 
Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte 

Jag presterar bättre    
Jag märker förändring 

på/i kroppen    

Mina vänner tar det    
Jag blir påverkad av 

media    

Jag är påläst på 

området    

Jag vill se om jag 

känner någon 

förändring 
   

Jag äter inte en 

fullständig kost, och 

vill komplettera 
   

Övrigt 

 



  Bilaga 1 (3/3) 

 
 

 

 

Här följer en rad påståenden om köp och innehåll av kosttillskott. I vilken grad 

instämmer du med dem? 

 
Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte 

Det är lätt att förstå 

märkningen på 

kosttillskotten 
   

Det är viktigt för mig 

att veta vad 

kosttillskottet 

innehåller 

   

Jag köper mina 

kosttillskott 

huvudsakligen från 

butik 

   

Jag köper mina 

kosttillskott 

huvudsakligen från 

internet 

   

Jag litar på att 

kosttillskotten jag 

köper inte innehåller 

olagliga medel 

   

Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor? 

Skriv nedan 

 

Submit
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 2 (1/1) 

 
 

Bilaga 2. Följebrev 
 

 

Kosttillskott vid träning 
Vi heter Anna Lindberg Jansson och Sandra Svedberg, vi läser Kostvetarprogrammet vid 

Umeå universitet och skriver just nu en C-uppsats med följande enkätstudie som grund.  

 

Syftet med studien är att studera användandet av, samt inställning till kosttillskott bland 

medlemmar på gymanläggningar.   

Med kosttillskott menar vi prestationshöjande medel man tar i samband med träning för att på 

något sätt påverka träningsresultatet.  

 

Kriterier för att delta: över 18 år, medlem på gym. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Alla deltagare garanteras fullständig 

konfidentialitet, vilket innebär att svaren inte kommer att kunna kopplas till er personligen. 

Materialet kommer enbart användas för studiens ändamål.  

 

Vid frågor; kontakta Sandra Svedberg på sasv0019@student.umu.se 

 

Enkäten är öppen t.o.m 2014-09-17 

 

Tack på förhand 
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