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Sammanfattning 

Bakgrund: Marknaden för kosttillskott slår nya omsättningsrekord och inköpen kan vara en 

medveten eller omedveten inkörsport till illegala och hälsofarliga dopingpreparat. Denna 

studie är ett uppdrag från Västerbottens idrottsförbund för att utforska eventuella målgrupper 

för deras antidopingarbete.  

Syfte: Undersöka användningen av kosttillskott bland tränande på gym. 

Metod: En elektronisk enkät från Västerbottens idrottsförbund skickades ut till 

gymmedlemmar på två utvalda gym i norra Sverige under våren 2015. Totalt 883 enkäter 

besvarades och data analyserades med hjälp av Chi-två och Fisher Exact Test i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22. Signifikansnivån sattes till p<0,05. 

Resultat: Det var 32,2% av gymmedlemmarna som använde kosttillskott. De mest använda 

kosttillskotten var vitaminer och mineralpreparat. Vanligaste orsaken till konsumtionen av 

kosttillskott var svarsalternativet ”annan orsak” och enkäten gjorde det inte möjligt att 

undersöka vad ”annan orsak” stod för. Majoriteten av de som använde kosttillskott skattade 

sin upplevda kunskap om vad kosttillskott innehåller som ”ganska god”, tävlar, hade 

gymnasium som högst slutförda utbildning och ett arbete som sysselsättning jämfört med de 

som inte använder kosttillskott. 

Slutsats: Majoriteten av de personer som tränar på gym använder inte kosttillskott. 

Vitaminer och mineraler är det kosttillskott som konsumerades oftast och mest över tid. 

Orsaken till varför kosttillskott används är oklar. Hos de som använder sig av kosttillskott har 

en större andel gymnasium som högst slutförda utbildning, tävlar och har ett arbete som 

sysselsättning jämfört med de som inte använder kosttillskott. Fler studier på området behövs 

för att identifiera eventuella riskgrupper för doping.  

 
    



Abstract 

Background: The market for dietary supplements is growing stronger and purchases may be 

a conscious or unconscious gateway to illegal and harmful doping substances. This study is 

therefore an assignment from Västerbotten Sports Federation to explore potential target 

groups for their anti-doping work. 

Purpose: Investigate the use of nutritional supplements among people exercising at the gym. 

Method: An electronic questionnaire was constructed and dispatched to club members at two 

selected gym in northern Sweden, spring of 2015. A total of 883 questionnaires were 

answered and data were analyzed with Chi-square and Fisher Exact Test in the statistics 

program IBM SPSS Statistics 22. The significance level was p <0.05. 

Results: 32.2% of the gym members used dietary supplements. The most used consumption 

was found in vitamins and minerals. The reason for the consumption of dietary supplements 

were the response option “another reason” and the survey didn´t make it possible to examine 

what “other reason” accounted for. The most who used supplements rated their perceived 

knowledge of what the supplements contain as “quite good”, they compete in sports, had 

secondary school as the highest completed education and a job as employment compared with 

those who didn´t use supplements. 

Conclusion: Majority of people who exercise at gyms do not use supplements. Vitamins 

and minerals are the most consumed supplements, regarding both how often and over time. 

The reason why the dietary supplements are used is unclear. Those who use supplements have 

a greater proportion: secondary school as highest completed education, compete in sports and 

have a job that employment compared with those who did not use supplements. More studies 

in this area is needed to identify possible risk groups for doping. 
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1 BAKGRUND 
 

Det råder en hälsotrend i Sverige och marknaden av kosttillskott år 2014 slog nya 

omsättningsrekord (1). De senaste fem åren har branschen vuxit med ca 30 procent. 

 

De har visat sig att konsumtionen av kosttillskott ökar med åldern, är vanligare bland kvinnor, 

och personer som använder sig av kosttillskott har även högre inkomst och utbildning (2).  

Kosttillskott används för att utveckla en bättre hälsa.  

 

Det finns inte någon tydlig definition på vad kosttillskott är. Livsmedelsverket (SLV) skriver 

att “Kosttillskott är livsmedel vars syfte är att komplettera normal kost och som är 

koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller 

fysiologisk verkan. Kosttillskott är avsedda att intas i uppmätta små enheter” (3). 

Riksidrottsförbundet (RF) menar istället att kosttillskott kan delas in i tre huvudgrupper. 1: 

Energitillskott som innehåller kolhydrater och protein, 2: Ergogena tillskott, så kallade 

prestationshöjande preparat, 3: Vitaminer och mineraler (4). SLV skrev att syftet är att 

kosttillskotten ska komplettera normal kost och tas i små enheter medan RF inte beskrev 

något syfte eller gjorde skillnad på mängder. RF delade däremot in kosttillskotten i olika 

kategorier jämfört med SLV, definitionerna kan därför uppfattas och tolkas på olika sätt. 

 

Inköpen av vissa kosttillskott har visat sig vara en inkörsport till illegala och hälsofarliga 

preparat som klassas som doping (5,6). I en studie från Tyskland, som genomfördes år 2000-

2001, fann man att 14,8% av kosttillskotten innehöll förbjudna androgena anabola steroider 

och att detta inte deklarerades på etiketten (7).  

 

Definitionen för doping är fastställd av World Anti-Doping Agency (WADA). Doping 

innebär otillåten användning av medel som används för att förbättra den fysiska 

prestationsförmågan och klassas som fusk inom idrottsrörelsen eftersom det innebär att 

otillåtna preparat eller otillåtna metoder används (8). Dopingkontroller görs för att hitta dessa 

personer i samhället, alltid utan förvarning och alla som idrottar kan bli testade (9). Det 

senaste året har doping kunnat påvisas i en procent av proverna som tagits (10). Svenska 

idrottsutövare på elitnivå uppger att de inte använder sig av kosttillskott utan äter en allsidig 

kost (11).  

 

Intresset i Sverige av att uppmärksamma eventuella samband mellan kosttillskott och doping 

etablerades i början av 2000-talet (11). En bidragande orsak var att Riksidrottsförbundet under 

år 2001 publicera sin första kartläggning av samhälls- och beteendevetenskaplig forskning 

inom dopingområdet vilket ledde till att dopingen väckte stor uppmärksamhet även 

internationellt (12). Kosttillskott som utlovar ökad vikt, prestation eller styrka löper den 

största risken att innehålla dopingklassade substanser (11). Den vanligaste dopingsubstansen i 

kosttillskott är prohormoner (7). Andra preparat som klassas som doping är bland annat beta 

blockerare och astmamedicin utan förskrivning samt diuretika (13). Riksidrottsförbundet 

säger att personen personligen ansvarar för vad som konsumeras (14). 

 

Det har visat sig att Sverige år 2015 hade den största prevalensen av anabola steroider bland 

de nordiska länderna och att det var mest vanligt bland män och idrottare (15). Anabola 

steroider är ett syntetiskt manlig könshormon och klassas som dopingpreparat. Studier visar 

på att brukare av anabola steroider bland annat hade en störd endogen produktion av 

testosteron och negativ allmänpåverkan (18). Denna studie var därför ett uppdrag från 
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Västerbottens idrottsförbund som sedan år 2001 arbetat för antidoping. Förbundet vill 

utforska sina möjligheter att nå ut med sitt förebyggande arbete till eventuella riskgrupper i 

deras län då tidigare studier indikerat att kosttillskott ökar risken att komma i kontakt med 

dopingpreparat (6,7,9,11,17), vilket påverkar folkhälsan negativt. Når förbundet ut till rätt 

målgrupp kan de arbeta för att förmedla en bredare syn på kosttillskott och träning till 

enskilda idrottare och anläggningsansvariga. Förbundet tror att en djupare förståelse kring 

kosttillskott och träning kan minska användandet och därmed minska riskerna för doping. 

2 SYFTE 
 

Syftet med studien är att undersöka användningen av kosttillskott bland tränande på gym. 

Frågeställningar: 

1. Hur stor andel av de som tränar på gym anser sig använda kosttillskott? 

2. Vilka typer av kosttillskott används och hur ofta? 

3. Varför används kosttillskott? 

4. Vad karakteriserar de som anser sig använda kosttillskott? 

 

3 METOD 
 

3.1 Metodval 
Studien är en kvantitativ studie där elektroniska enkäter skickats ut för att undersöka 

användandet av kosttillskott hos tränande på gym. Denna metod gjorde det möjligt att nå ut 

till många deltagare under relativt kort tid. Metoden var mest förmånlig och smidig att 

använda då en anonym enkät underlättar att känslig information kommer fram då ämnet kost 

kan vara av etiskt känslig karaktär. 

 

3.2 Urval och bortfall 
Inför studien gjorde Västerbottens idrottsförbund ett bekvämlighetsurval där 

inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara registrerade medlemmar på två utvalda 

gym i norra Sverige. Medlemmarna fick möjligheten att besvara en elektronisk enkät som 

skickades ut via Facebook och epost. Hur många som kom i kontakt med enkäten är okänt och 

därför kunde inte något externt bortfall redovisas. 

 

Totalt var det 883 personer som besvarade enkäten. I analysen av data relaterade till 

frågeställning 1 och 4 inkluderades endast de deltagare som kunde svara ja eller nej på frågan 

”Använder du kosttillskott”(n=807). Detta medförde ett internt bortfall omfattande 10 

respondenter som svarade både ja och nej samt 66 respondenter som inte besvarade frågan 

(totalt 8,6 % internt bortfall). I analys av data relaterat till frågeställning 2 och 3 inkluderades 

respondenter som svarat ja på frågan ”använder du kosttillskott?” (n=260).  

 

På en fråga i enkäten som berörde den upplevda kunskapen kring vad det konsumerade 

kosttillskotten innehåller förekom det ett högt internt bortfall på 53,5 %. På ytterligare 6 

frågor i enkäten som berörde orsaken till konsumtionen av kosttillskott förekom det interna 

bortfall på mellan 0,9-8,1 %, vilket redovisas i resultatdelen. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Västerbottens idrottsförbund konstruerade tillsammans med studenter från 

Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå Universitet en anonym elektronisk enkät med 33 
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frågor (Bilaga 1) i Google Dokuments. Samtliga frågor i enkäten var slutna. De inledande 

frågorna berörde träningens duration, anledning och nivå. Därefter kom frågor kring 

kosttillskott och avslutades sedan med bakgrundsfrågor om kön, ålder, utbildning och 

sysselsättning. För att testa enkäten genomfördes en pilotstudie på 12 personer bland personal 

hos Västerbottens idrottsförbund som tränade på sin fritid. Efter de synpunkter som kom in 

från pilotstudien reviderades enkäten ytterligare innan den skickades ut via Facebook och 

epost i februari 2015. Följebrevet till enkäten konstruerades av gymansvariga (Bilaga 2,3). 

Enkäten var tillgänglig att besvara under cirka två veckor. Ett av gymmen skickade ut en 

påminnelse strax innan enkätens tillgänglighet för respons stängdes (Bilaga 4). Samtidigt 

informerade gymanläggningarna medlemmarna om studien via gruppträningspass, 

receptionen, anläggningarnas hemsidor och Facebooksidor. Västerbottens idrottsförbund 

ansvarade för datainsamlingen. 

 

Arbetet ska sedan följas upp efter ca ett år med en ny enkätstudie där de kommer titta på om 

inställningen till användandet av kosttillskott har förändrats. 

 

3.4 Databearbetning och analys 
Data har sammanställts av Västerbottens idrottsförbund i programmet Google Apps. 

Författarna sammanställde och kodade sedan om data i Excel för att sedan kunna öppna upp 

materialet i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för 

statistisk analys.  

 

Följande variabler kodades om; ”använder du kosttillskott?” delades in i tre grupper; ”osäker” 

(de som inte hade svarat på frågan och de som hade svarat både ja och nej), ”ja” (de som hade 

svarat ja på frågan) och ”nej” (de som hade svarat nej på frågan). De kosttillskott som 

analyserades var dessa grupper: återhämtningsdrycker, muskeluppbyggande, 

prestationshöjande, fettförbrännande, energidrycker, vitaminer/mineraler och andra 

kosttillskott. För att ta reda på om det fanns en konsumtion av dessa kosttillskott ställdes 

enskilda frågor kring användningen för varje grupp. Svarsalternativen till dessa frågor 

kategoriserades om till; ”ofta” (flera gånger per dag, en gång per dag och någon gång i 

veckan), ”sällan” (någon gång i månaden och sällan) och ”aldrig” (för de som hade svarat 

aldrig). De kosttillskott som hade högst andel svar i alternativet ”ofta” stod för det mest 

frekvent använda kosttillskottet. För att utreda det vanligaste kosttillskottet totalt adderades 

den totala siffran på respondenter för svarsalternativet ”ofta” och ”sällan” ihop och den högsta 

procentandelen fick stå för det mest använda kosttillskottet totalt. De personer som inte svarat 

på de enskilda frågorna placerades till gruppen ”aldrig” eftersom det inte använder sig av det 

kosttillskottet. Träningsnivån grupperades om till två grupper; ”jag tävlar inte” (jag är 

motionär och tävlar inte) och ”jag tävlar” (jag är motionär och deltar i motionstävlingar utan 

att tillhöra någon förening samt jag tävlar för en idrottsförening på distriktsnivå eller högre). 

Åldern kodades om baserat på minimum- och maximumålder till tre grupper; 15-30 år, 31-60 

år och 61-78 år. Kodningen genomfördes för att underlätta analyser med olika variabler.  

 

Vid analys av kategorivariabler användes främst Chi-två test medan Fisher Exact Test 

användes när kraven för Chi-två test inte uppfylldes. Signifikansnivån sattes till p<0,05 för 

samtliga test. För att se fördelningen mellan åldern användes QQ-plots. Det visade sig vara 

normalfördelad data som sedan redovisades med medelvärde och standardavvikelse.  

 

Vid analysen till varför kosttillskott användes fick de personer som använde kosttillskott 

(n=260) ta ställning till i vilken utsträckning olika påståenden stämde in på dem. De fick ange 

från skala 1-4 i hur hög utsträckning de instämde i påståenden som ”jag använder kosttillskott 
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för att prestera bättre under träning” där 1 motsvarade ”stämmer inte alls” och 4 ” motsvarade 

stämmer helt och hållet”. I analysen fick de som svarat ”stämmer helt och hållet” representera 

den mest vanligaste orsaken till användningen av kosttillskott.  

 

För att se om personer som inte använde kosttillskott ändå konsumerade det analyserades de 

som svarat ”nej” på frågan ”använder du kosttillskott?” (n=547) mot de vanligaste använda 

kosttillskotten över tid (vitaminer och mineraler, muskeluppbyggande preparat och 

återhämtningsdrycker). Resultaten kom från de respondenter som inte konsumerade 

kosttillskott, men ändå hade svarat ”sällan” eller ”ofta” på något av de vanligaste 

kosttillskotten.  

          

3.5 Etiska aspekter 
Enkäten konstruerades aldrig för forskning som huvudsyfte. I följebrevet togs 

konfidentialitetskravet i beaktning. Det framgick tydligt att deltagandet var anonymt. Inga 

beskrivningar fanns kring informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

Följebrevet informerade inte om vad undersökningen hade för syfte och vad data skulle 

användas till. Det framkom inte att deltagarna kunde avbryta sin medverkan när som helst. 

4 RESULTAT 
 

4.1 Respondenter  
Sammanlagt besvarades 883 enkäter varav 584 personer var kvinnor och 225 var män. Det var 

8,4 % (n=74) som inte angav kön. Åldern varierade mellan 15-78 år med ett medelvärde på 45 

(±15) år (Tabell 1). 

 

Deltagarnas utbildningsnivå varierade mellan grundskola till högskola/universitet där den 

största andelen hade högskola/ universitet (n=427) som högsta slutförda utbildning. 

Respondenternas sysselsättning varierade mellan studerande, arbetande, arbetssökande, 

pensionär eller annat och högsta andelen arbetade (n=596). Majoriteten, 640 respondenter 

”tävlade inte” i någon idrottsgren och motsvarande siffra för de som ”tävlade” var 175 

personer. 
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Tabell 1: Respondenterna i en internetbaserad enkätstudie genomförd på två gym i norra 

Sverige, februari 2015 (n=883). 

 

Kön n=809 % 

Kvinna  66,1 

man 25,5 

Utbildningsnivå n=800   

Grundskola 6,5 

Gymnasium 40,1 

Högskola/universitet 53,4 

Sysselsättning n=808   

Studerar 11,1 

Arbetar 73,8 

Pensionär 9,8 

Arbetssökande 2,4 

Annat 3 

Träningsnivå n=815   

Tävlar 21,5 

Tävlar inte 78,5 

 

4.2 Användandet av kosttillskott  
 

Av de som besvarade enkäten uppgav 260 deltagare (29,4%) att de använde kosttillskott och 

547 individer svarade ”nej” (62 %) med ett internt bortfall på 76 deltagare (8,6 %).  

 

Det visade sig att frågan: ”använder du kosttillskott?” inte var helt enkel att besvara. Hos de 

deltagare som angett att de inte använde kosttillskott (n=547) hade vissa svarat på några 

senare frågor i enkäten att de använde sig utav vissa kosttillskott. Det fanns av dessa 100 

personer som svarat att de konsumerade vitaminer och mineraler, 35 personer som svarat att 

de konsumerade återhämtningsdrycker, 2 personer som svarat att de använde sig av 

muskeluppbyggande preparat och 23 personer som svarat på att de använde andra 

kosttillskott. De personer som svarat nej på frågan ”använder du kosttillskott?” men som 

senare i enkäten svarat att de använde sig av vissa kosttillskott exkluderas i den fortsatta 

analysen.   

 

 

 

 

 

4.2.1 Vilka kosttillskott som används och hur ofta 
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De kosttillskott som de flesta använde sig av var vitaminer och mineraler, 93,8% (n=244) 

(Fig. 1). Därefter kom muskeluppbyggande preparat, 58,8% (n=153) och sedan 

återhämtningsdrycker, 56,6% (n=147). 

 

För att undersöka vilka kosttillskott som användes mest frekvent, analyserades enbart de 

kosttillskott som användes ofta, det vill säga dagligen eller någon gång per vecka. Även i 

detta avseende konsumerades främst vitaminer och mineraler, 71,9% (n=187). Den näst 

största konsumtionen fanns hos muskeluppbyggande preparat 45 % (n=117). Därefter kom 

andra kosttillskott 22,7% (n=59). 

 

 

Figur 1: Konsumtionen av olika typer av kosttillskott bland gymmedlemmar som använder 

kosttillskott. I figuren visas andelen som konsumerar kosttillskotten totalt samt ofta (minst en 

gång per vecka).  Internetbaserad enkätstudie genomförd på två gym i norra Sverige, februari 

2015 (n=260). 

 

4.2.2 Motiv till användningen av kosttillskott 
 

Den högsta angivna orsaken till konsumtionen av kosttillskott var svarsalternativet ”annan 

orsak” (n=75) och ingen mer utförlig förklaring kunde anges i enkäten (Figur 2). Därefter 

kom, att öka i muskelmassa (n=57), prestera bättre i träningen (n=36), fettförbränna (n=19), 

tidsbrist (n=10) och rekommenderat av tränaren (n=1). På frågorna förekom det interna 

bortfall mellan 1,2 % - 2,7 %. 

 

0 20 40 60 80 100
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Figur 2: Orsaker till varför kosttillskott används hos gymmedlemmar i norra Sverige. 

Internetbaserad enkätstudie, februari 2015 (n=260). 

 

 

4.3 Det som karakteriserar personer som använder kosttillskott 
Det fanns signifikanta skillnader mellan personer som använde kosttillskott och de som inte 

använde kosttillskott (Tabell 2). Skillnader fanns i upplevd kunskap om vad kosttillskotten 

innehåller, träningsnivå, utbildningsnivå, ålder och sysselsättning (p<0,001 för samtliga 

variabler). 

 

Hos de personer som använde kosttillskott skattade majoriteten sin kunskap om vad 

kosttillskotten innehåller som ”ganska så god” jämfört med de personer som inte använde 

kosttillskott där majoriteten skattade sin upplevda kunskap som ”inte så god”. Det interna 

bortfallet var dock stort, 53,5%. En större andel av de som använde kosttillskott tävlar jämfört 

med de som inte använde kosttillskott. Hos de personer som använde kosttillskott hade den 

största andelen gymnasium som högst slutförda utbildning medan majoriteten av de som inte 

använde kosttillskott hade högskola/universitet som högst slutförda utbildning. Både bland de 

personer som använde kosttillskott och de personer som inte använde kosttillskott, var 

majoriteten mellan 31-60 år. I gruppen som använde kosttillskott var dock andelen över 61-år 

lägre och andelen under 30 år högre jämfört med de personer som inte använde kosttillskott. I 

båda grupperna hade den största andelen arbete som sysselsättning, men bland de som 

använde kosttillskott var en något större andel studerande medan en lägre andel var 

pensionärer.  

 

Det fanns däremot inga signifikanta skillnader mellan könen vad gäller användningen av 

kosttillskott (p=0,106).  
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Tabell 2: Vad som karakteriserar de som använder kosttillskott och de som inte använder kosttillskott 

på gym. Internetbaserad enkätstudie genomförd i norra Sverige, februari 2015 (n=807). 

 Använder 
kosttillskott 
%  

Använder 
inte 
kosttillskott 
% 

p-
värde 

Upplevd kunskap 
(n=375) 
Inte så god 
Ganska så god 
Mycket god 

 
 
18,0 
57,0 
25,0 

 
 
53,8 
31,9 
14,3 

<0,001 

Träningsnivå 
(n=800) 
Tävlar 
Tävlar inte 

 
 
30,9 
69,1 

 
 
16,7 
83,3 

<0,001 

Slutförd utbildning 
(n=782) 
Grundskola 
Gymnasium 
Högskola/universitet 

 
 
9,7 
47,9 
42,4 

 
 
4,8 
36,2 
59,0 

<0,001 

Ålder 
(n=742) 
15-30 år 
31-60 år 
61-78 år 

 
 
46,4 
50,2 
3,4 

 
 
17,0 
66,7 
16,2 

<0,001 

Sysselsättning 
(n=790) 
Studerar 
Arbetar 
Pensionär 
Arbetssökande 
Annat 

 
 
16,7 
76,3 
1,9 
2,7 
2,3 

 
 
8,3 
72,8 
13,7 
2,1 
3,2 

<0,001 

Kön 
(n=789) 
Kvinna 
Man 

 
 
68,8 
31,3 

 
 
72,5 
27,5 

0,106 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
 

Att använda kvantitativ metod till studien var att föredra då det var mer ekonomiskt samt 

möjligt att nå ut till fler individer under en kortare tid jämfört med en kvalitativ metod. 

Intervjuer minskar anonymiteten då ansikte och/eller röst kommer med i intervjuerna och 

risken att gå miste om känslig information ökar då forskaren kommer närmare informanten 

och kan påverka i större utsträckning jämfört med en kvantitativ metod. 
 

Hur många personer som fick informationen om studien är oklart och ett externt bortfall 

kunde därför inte redovisas. Information om studien spreds genom gruppträningspass, 

reception, mail och via gymmens Facebook-sidor som möjliggjorde att individerna själva 

kunde delta när det passade. Enkäten kom i kontakt med många då den valdes att genomföras 

på två större gym i norra Sverige. Båda gymmen hade ett brett utbud av aktiviteter vilket 

gjorde att medlemmarnas träningsbakgrund var spridda. Detta ökade urvalet och spridningen 

på deltagarna då deltagarna även kunde komma i kontakt med informationen fast de inte 

besökte gymmet.  

 

Sättet man valde att sprida information om studien på kan ha bidragit till att en större andel 

kvinnor (n=584) deltog än män (n=225). Det var sannolikt mest kvinnor som tränade på 

gruppträningspass och män som styrketränade när de besökte gymmet. De som närvarade 

under instruktörspassen fick sin information på plats medan de som styrketränade kunde 

komma över informationen vid receptionen. Informationen kan ha varit mindre lättillgänglig 

för männen.  

 

Det finns en risk att personer som inte uppfyllt studiens kriterier har svarat på enkäten. Alla 

deltagare uppgav inte sin ålder och kriterierna för deltagandet var att deltagarna skulle ha 

uppnått 18-års ålder för att kunna träna på gym samt vara medlem i någon av de två utvalda 

gymanläggningarna. Detta framgick inte i följebrevet till enkäten och kunde inte kontrolleras 

då länken bland annat publicerades i en grupp på Facebook (Bilaga 2,3). 

 

Deltagarnas medverkan i studien kan ha påverkats genom att de inte visste om varför de 

deltog och därmed kan även det externa bortfallet ha påverkats. Följebrevet till enkäten tog 

inte informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet i beaktning. Deltagarna 

informerades inte om hur och vad data skulle användas till (Bilaga 2,3). En utav de två 

gymmen skickade ut en påminnelse om enkäten till sina medlemmar (Bilaga 4). Det är 

fördelaktigt att rekrytering av deltagare genomförs på samma grunder när man väljer att samla 

in respondenter från olika källor, eftersom urvalet till denna studie skulle slås samman i 

analysen. 

 

Intresset för kost kan även påverka vilka som valt att delta i studien. Kostintresserade 

personer kan vara överrepresenterade i studien då deltagarna endast erbjöds en utbildning om 

nutrient timing som tack för hjälpen. En studie från Danmark indikerade på att de med den 

mest hälsosamma livsstilen var mer benägna att använda kosttillskott (19). Detta kan ha 

påverkat generaliserbarheten då det finns risk att personer som intresserar sig av kost och 

hälsa, och som lever ett hälsosamt liv kan ha haft ett större intresse att besvara enkäten.  
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Enkäten testades via en pilotstudie på en mindre population innan den skickades ut. Detta för 

att förtydliga innehållet och minska risken för misstolkningar, vilket ökar studiens reliabilitet 

och validitet. Respondenter kan ha valt att avsluta deltagandet då enkäten innehöll mycket 

text och kunde därför vara tidskrävande (Bilaga 1). Flera frågor besvarades en och en och 

deltagarna kunde inte fråga om något var otydligt. Det fanns en möjlighet att öppna och 

besvara enkäten fler än en gång. Deltagare som påbörjat studien kunde ha tryckt bort och 

öppnat den en gång till för att sedan börja om. Detta kan ha vart en nackdel då det redovisades 

som ett internt bortfall i analysen och att antalet respondenter kan ha vart missvisande vilket 

kan påverka studiens reliabilitet. 

 

Det finns risk att data som skulle analyseras inte gjorde det. När författarna fick den data som 

skulle analyseras från Västerbottens idrottsförbund visade det sig att pilotstudien fanns med i 

sammanställningen. Därför fick Västerbottens idrottsförbund korrigera underlaget innan data 

kunde analyseras vidare. 

 

Personer kan vara osäkra på om de använder sig av kosttillskott eller inte då det inte finns 

någon tydlig definition på vad kosttillskott är. Det visade sig i studien att respondenterna som 

inte ansåg sig använda kosttillskott angav att de gjorde det ändå. För att undersöka vad som 

karakteriserade användandet av kosttillskott jämfördes personer som svarat ”ja” med personer 

som svarade ”nej” på frågan ”använder du kosttillskott?” Dessa jämförelser baserades på 

respondenternas egna tolkningar vilket påverkar studiens validitet.  

 

På många frågor i enkäten fanns ett internt bortfall, det vill säga att deltagare missat eller valt 

att inte besvara frågan. För exempelvis frågorna som berörde varför man använde kosttillskott 

ställdes enskilda frågor om varje tänkbart motiv. Det interna bortfallet hade förmodligen varit 

lägre om dessa frågor hade konstruerats som flervalsfrågor (Bilaga 5).   

 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Majoriteten i studien uppgav att de inte använde sig av kosttillskott. En högre andel 

respondenter var kvinnor vilket kan ha påverkat resultaten något eftersom det inte är jämlikt 

mellan könen. I denna studie fanns det dock inga skillnader mellan könen gällande 

konsumtionen av kosttillskott. En studie från Nebraska visar att konsumtionen av kosttillskott 

är högst förkommande hos kvinnor (19) medan en annan studie från Danmark antyder 

motsatsen (20).  

 

Resultaten i denna studie visade på att vitaminer och mineraler var mest rapporterat, vilket är i 

linje med tidigare forskning. Studierna från Nebraska och Danmark visade även på att 

multivitaminer och fiskolja var de vanligaste kosttillskotten över lag både bland kvinnor och 

män oavsett om personerna tränade på gym eller inte (19,20).  

 

Den vanligaste orsaken till varför kosttillskott användes i denna studie var ”annan orsak” 

vilket var ett svarsalternativ som kunde anges om inget av övriga alternativ passade. Baserat 

på enkäten går det därför inte säga vilken orsak som var vanligast. Det hade varit önskvärt att 

ha en öppen fråga om övriga alternativ inte passade in som orsak till användningen av 

kosttillskott (Bilaga 5). Tidigare studier rapporterar att den vanligaste orsaken till 

användandet av kosttillskott är att förbättra prestation (21, 22,23).  

 

Ur ett genusperspektiv kan det vara lätt att koppla till män när det gäller anabola steroider. 

Samhällsidealet för män är en muskulär kroppsbyggnad vilket kan ses som attraktivt. En 
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studie från Australien visar att pojkar är mer benägna till att fokusera på muskelmassan (24). 

Intresset för kosttillskott som ökar prestation och muskelmassa kan därför vara mer intressant 

hos män än kvinnor. Anabola steroider ökar prestation och därmed muskelmassa (15) och en 

studie från USA indikerar på att prevalensen av anabola steroider är vanligare bland män (22). 

Detta tyder på att det är männen som är den mest utsatta gruppen för dopingpreparat. En 

studie från Sverige visar på att de som använder anabola steroider hade en medelålder på 30 

år (25). Västerbottens idrottsförbund tror att de som använder sig av kosttillskott kan vara en 

riskgrupp för dopingpreparat. Resultaten i denna studie tyder på att de som använde 

kosttillskott var mellan 31-60 år. Den eventuella riskgruppen för dopingpreparat i denna 

studie är äldre än vad tidigare forskning visat. En studie från Brasilien tyder på att yngre 

personer använder kosttillskott som innehåller proteiner medan äldre använder vitaminer och 

mineraler (26). Enligt Västerbottens idrottsförbund är det större sannolikhet att ergogena 

kosttillskott innehåller dopingpreparat (4) vilket inte innefattar proteiner, vitaminer och 

mineraler.  

 

Hos de personer som använde kosttillskott i denna studie hade den största andelen gymnasium 

som högst slutförda utbildning och majoriteten hos de personer som inte använde kosttillskott 

hade högskola/universitet som högst slutförda utbildning. En tidigare studie indikerar att 

personer som använder sig av kosttillskott har högre utbildning samt en högre inkomst (2). 

Personer med ett arbete kan ha en mer gynnsam ekonomi och därmed ökad möjlighet till att 

köpa kosttillskott än de som inte har ett arbete. En högre inkomst behöver inte alltid betyda att 

personen har en högre utbildning då arbeten som inte kräver hög utbildning ändå kan vara 

högavlönade.  

 

Det var få personer hos de som inte använde kosttillskott som hade grundskola och 

gymnasium som högst slutförda utbildning. Hos de personer som använde kosttillskott, hade 

få personer grundskola som högsta slutförda utbildning. Majoriteten respondenter i denna 

studie hade därför en högre utbildningsnivå. En större andel respondenter i denna studie är 

även äldre och de har haft möjlighet att färdigutbilda sig, vilket kan vara en orsak till den 

höga utbildningsnivån. Det kan även vara så att äldre i allmänhet har en lägre utbildning 

eftersom samhällets utveckling har ändrats över tid. Idag krävs utbildning i större utsträckning 

än vad det gjorde för några decennier sedan.  

 

I denna studie finns ett stort internt bortfall kring den upplevda kunskapen om vad de 

konsumerade kosttillskotten innehåller (53,5 %). Detta kan bero på att respondenterna inte 

förstod frågan eller att de inte kunde skatta sin upplevda kunskap. Detta resultat kan därför 

inte ge en indikation på hur det såg ut. Det har däremot visat sig i en studie att ökad 

uppmärksamhet kring sambandet mellan kosttillskott och doping har minskat prevalensen av 

doping (14). Resultaten stöder hypotesen från Västerbottens idrottsförbund; förmedlas 

kunskap om kosttillskott med hjälp av utbildning kan användandet av dopingpreparat minska. 

Tidigare studier talar även för att idrottare skulle kunna ha nytta av tillgång till 

näringsinformation kring kosttillskott genom råd från yrkesgrupper som dietister eller 

nutritionister då nutrition har visat sig vara en nyckelkomponent till optimal idrottsprestation 

(2,11,25).   

 

6 SLUTSATS 
En majoritet av de personer som tränar på gym använder inte kosttillskott. Vitaminer och 

mineraler är det kosttillskott som konsumerades oftast och mest över tid. Orsaken till varför 

kosttillskott används är oklar. Hos de personer som använder sig av kosttillskott har en större 
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andel gymnasium som högst slutförda utbildning, tävlar och har ett arbete som sysselsättning 

jämfört med de som inte använder kosttillskott. Fler studier på området behövs för att 

identifiera eventuella riskgrupper för doping.  

 

7 YRKESRELEVANS 
 

Som blivande dietister kommer kontakten med kosttillskott att ingå i yrket. Vi hoppas att vår 

studie väcker ett intresse för ökad kunskap inom området. Om vidare studier genomförs kan 

det i sin tur öka kunskaperna inom området och förhoppningsvis minska användandet av 

doping i framtiden.  

 

8 FÖRFATTARNAS BIDRAG 
 

Datainsamlingen var redan klar när MJ och SF tog på sig ansvaret att sammanställa den i 

SPSS. SF ansvarade för kontakten med uppdragsansvarig och gymansvariga via mail och 

telefon. MJ och SF arbetade tillsammans med datasammanställningen och skrivandet av 

uppsatsen.   

 

9 TACK 
 

Författarna vill tacka Västerbottens idrottsförbund för förtroendet att analysera data samt alla 

deltagare som gjorde studien möjlig att genomföra. 
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  Bilaga 1-(1/4) 

 
  

 

 



  Bilaga 1-(2/4) 

 
  



  Bilaga 1-(3/4) 

 
  

Svarsalternativ fråga 15-21: 

1: Flera gånger per dag 
2: En gång per dag 
3: Någon gång i veckan 
4: Någon gång i månaden 
5: Mer sällan 
6: Aldrig 



  Bilaga 1-(4/4) 

 
   

 

 

 

 

Svarsalternativ fråga 28-29: 

1: Ingen god kunskap 
2: Ganska god kunskap 
3: Mycket god kunskap 

Svarsalternativ fråga 30: 

1: Kvinna 
2: Man 

Svarsalternativ fråga 32: 

1: Grundskola 
2: Gymnasium 
3: Högskola/ Universitet 

Svarsalternativ fråga 33: 

1: Studerar 
2: Arbetar 
3: Pensionär 
4: Arbetssökande 
5: Annat 



  Bilaga 2-(1/1) 

 
   

 

Följebrev gym 1: 

Hej! 

XXX samarbetar med Västerbottens Idrottsförbund (VIF i ett projekt om kost och 

träning). 

Längre ner i detta brev finner du en länk till en enkät om kost- och träningsvanor, klicka 

på länken och svara på frågorna som tar 3 ? 5 minuter.- Du är helt anonym, varken VIF 

eller XXX kan se vem som svarar. 

Som tack för hjälpen erbjuds du en föreläsning om kostens och timingens betydelse för 

din träning 

? håll utkik efter denna på XXX hemsida! 

Information om föreläsningen kommer också att förmedlas till din e-post. 

Till enkäten, klicka här! 

Tack för att du hjälper oss att utvecklas! 

XXX 

Träningsansvarig  

 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/15S2CSeyrBt0VsByy7XOPFBetdcmFQqnUfitY_LpNshQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/15S2CSeyrBt0VsByy7XOPFBetdcmFQqnUfitY_LpNshQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Följebrev gym 2: 

Hej! 

XXX samarbetar med Västerbottens Idrottsförbund (VIF) i ett projekt om kost och träning. 

Längre ner i detta brev finner du en länk till en enkät om Träningsvanor och kosttillskott, 

klicka på länken och svara på frågorna -  Du är helt anonym, varken VIF eller XXX kan se 

vem som svarar. 

  

Som tack för hjälpen erbjuds du en föreläsning om kost och träning ? håll utkik efter denna på 

XXX hemsida! Information om föreläsningen kommer också att förmedlas till din e-post. 

Tack för att du hjälper oss att utvecklas! 

  

Länk: 

https://docs.google.com/forms/d/1iiCrocwIlvR4aEVXMDvbzxn5UhQO113o_kl9PvM2LVk/e

dit 

  

Mvh 

XXX 

XXX 

 

https://docs.google.com/forms/d/1iiCrocwIlvR4aEVXMDvbzxn5UhQO113o_kl9PvM2LVk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iiCrocwIlvR4aEVXMDvbzxn5UhQO113o_kl9PvM2LVk/edit
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Påminnelse: 

Hej! 

Här kommer en påminnelse: 

Svara på enkäten och vi bjuder dig på en föreläsning om träning och kosttillskott! 

Klicka på länken i mejlet och svara på frågorna, som tar 3 ? 5 minuter. 

Du är helt anonym, varken VIF eller XXX kan se vem som svarar. 

Svara på enkäten här 

Som tack för hjälpen bjuder vi in till en kostnadsfri föreläsning om träning och kosttillskott 

med 

Kurt Bergh, torsdagen den 19 februari kl. 18.00-20.00 i XXX lokaler. 

Anmäl dig till föreläsningen direkt, via vår hemsida. 

Tack för att du hjälper oss att utvecklas! 

XXX 

Träningsansvarig  

XXX

https://docs.google.com/forms/d/15S2CSeyrBt0VsByy7XOPFBetdcmFQqnUfitY_LpNshQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Förslag på förbättring till nästa undersökning om ca ett år 
 

Vad som var bra med enkäten 
Enkäten var elektronisk och därför lättillgänglig. Den konstruerades i Google Documents 

vilket underlättade sammanställningen av data.  

Följebrevet upplyste tydligt om kontaktuppgifter och konfidentialitetskravet vilket är en 

säkerhet för deltagarna. Enkäten var omfattande och innehöll användbar information. Det var 

många frågor men den upplevdes som lätt att fylla i. De flesta frågor var stängda och lätta att 

statisktiskt analysera.  

 

Svårigheter och eventuella förslag på enkäten.  
Följebrevet saknade information om syfte, inklusionskriterier, informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Detta bör beaktas då enkäten användes på vetenskapliga 

grunder. En utav de två gymmen skickade ut en påminnelse om enkäten till sina medlemmar. 

Det är fördelaktigt att studien genomförs på samma grunder när deltagarna rekryteras. 

 

För att få enkäten mer skräddarsydd till denna studie kunde frågorna vara färre för att minska 

risken för konsekvenserna av masstester, underlätta databearbetningen och ifyllnaden av 

enkäten. Exempel kunde frågorna 6-11 eller frågorna 22-27 slås ihop till endast en 

flervalsfråga istället för flera frågor som liknade varandra. Detta sparar även tid för deltagarna 

och minskar risken för att respondenter avbryter sin medverkan och inte besvarar hela 

enkäten. 

 

Ett flertal enkäter visade sig har avbrutits men räknades ändå med i analysen. Detta kunde 

undvikas genom att organisera ett flöde som slussar respondenterna vidare till nästa relevanta 

fråga. Ett annat alternativ skulle kunna vara att enkäten innehåller obligatoriska frågor kring 

exempelvis bakgrund eller innehåller en funktion så att forskarna kan se hur många som valt 

att avbryta enkäten. Detta för att få ett så bra urval som möjligt samt för att minimera risken 

för interna bortfall. Det som dock ska tas i åtanke är att obligatoriska frågor kan avleda 

deltagare från att svara helt på enkäten för att de exempelvis inte vill uppge viss information 

kring sig själva. Alternativt kan enkäten konstrueras så att respondenterna endast kan besvara 

enkäten en gång eller exempelvis registrera IP-adresser. Detta skulle göra att deltagarna mest 

troligt inte genomför enkäten flera gånger.  

 

Det var flera deltagare som svarat nej på frågan ”använder du kosttillskott?” och skulle då gå 

vidare till fråga 30. Detta fungerade inte och ett flertal personer besvarade frågor kring 

kosttillskott. Budskapet att de skulle hoppa över frågorna kom således inte fram. Detta kan 

göras annorlunda genom att låta frågorna om kosttillskott hamna sist i enkäten eller ha ett 

logiskt flöde som slussar respondenterna till nästa relevanta fråga. Då är de personer som 

svarat nej på frågan, klar med enkäten och behöver inte skrolla ner för att besvara några fåtal 

frågor i slutet. Detta kan minska risken för missförstånd.   

 

Det visade sig i denna studie att ”annan orsak” var orsaken till varför kosttillskott användes. 

Med detta så går det inte att säga vilket som var den vanligaste orsaken. Var svarsalternativen 

i enkäten inte tillräckligt relevanta? Det finns många andra orsaker än de som fanns i enkäten, 

exempel att det är bekvämt att använda sig av kosttillskott, det är gott, för att man tävlar inom 

en idrott, samarbetar med en kosttillskottkedja eller använder det på grund av grupptryck. Ett 

förslag skulle kunna vara att om personen anger annan orsak så kan den få skriva in vilken 

orsak det är med en öppen fråga.
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Den nuvarande enkäten var helt på svenska och eftersom nationaliteterna ökar i Sverige 

innebär detta att alla kanske inte har lärt sig det svenska språket. Kan enkäten även göras på 

exempelvis engelska för att så många som möjligt ska kunna besvara frågorna. Detta skulle 

kunna lösas genom att svarsalternativen kodas om till siffror för att sedan kunna samla all data 

till ett dokument. Studien tog heller ingen hänsyn till etnicitet. Detta kan påverka resultaten då 

nyanlända invånare inte kan representera det län man undersökte.  


