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Sammanfattning  

Bakgrund: Försäljningen såväl som konsumtionen av kosttillskott har ökat dramatiskt under 

de senaste åren i Sverige. Det är allmänt känt att kosttillskott används i hög utsträckning av 

fysiskt aktiva personer. Trots att vitamin- och mineraltillskott inte får lika mycket 

uppmärksamhet som andra kosttillskott så används de frekvent av fysiskt aktiva personer av 

diverse anledningar. Det bedömdes således vara intressant att undersöka konsumtionen samt 

uppfattningar gällande användandet av vitamin- och mineraltillskott bland fysiskt aktiva 

personer. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka motionärers konsumtion samt uppfattningar 

gällande vitamin- och mineraltillskott.  

Metod: I den här studien utfördes en enkätundersökning där 60 kvinnor och 45 män deltog.  

Resultat: I studien deltog 105 deltagare. 54 (51%) av deltagarna intog vitamin- och/eller 

mineraltillskott. Resultatet visade även att intag av tillskott var vanligare bland kvinnor än 

män (56% mot 44%). De mest använda tillskotten var multivitaminer, vitamin-D, C, B, 

magnesium, järn och zink. Anledningar till intag av vitamin- och/eller mineraltillskott var för 

att förhindra brist, förbättra den allmänna hälsan och att få mer energi. Deltagarna fick främst 

sin information gällande vitamin- och mineraltillskott från internetkällor och bekanta. 

Slutligen visade resultatet att de som intog tillskott generellt sett hade en mer positiv attityd 

gentemot användningen av tillskott än de som inte intog något.   

Diskussion: Endast några få deltagare var faktiskt i behov av vitamin- och/eller 

mineraltillskott då de var veganer/vegetarianer eller på grund av sjukdom. Med tanke på att 

användandet av tillskott är så utbrett i dagens samhälle behövs mer forskning för att förhindra 

överdrivet intag vilket kan framkalla negativa hälsoeffekter.  

Nyckelord: Vitaminer, mineraler, kosttillskott, motionärer, konsumtion. 

 

  



Abstract 

Background: The sales as well as the consumption of supplements has increased 

dramatically over the last couple of years in Sweden. It is well known that supplements are 

used frequently by exercising individuals. Although vitamin and mineral supplements doesn’t 

get as much attention as other supplements they are still frequently used by a lot of exercising 

individuals for various reasons. It was therefore interesting to investigate the consumption as 

well as the opinions regarding supplementation of vitamins and minerals among exercising 

individuals. 

Objectives: The purpose of this study was to examine exercising individuals’ consumption as 

well as opinions regarding vitamin and mineral supplements.  

Method: In this study a survey researching method was conducted in which 60 women and 

45 men participated.  

Results: The study included 105 participants. 54 (51%) participants ingested vitamin- and/or 

mineral supplements. The result also showed that supplementation was more common among 

females than males (56% versus 44%). The most commonly used supplements were 

multivitamins, vitamin-D, C, B, magnesium, iron and zinc. The reasons for taking vitamin 

and/or mineral supplements were to prevent deficiency, improve overall health and to get 

more energy. The participants mainly acquired information regarding vitamin and mineral 

supplements from online sources and acquaintances. Lastly the results showed that those who 

ingested supplements had more positive attitudes in general towards supplementation use 

than those who did not. 

Discussion: Only a few participants were actually in need of vitamin- and/or mineral 

supplementation due to the fact that they were vegans/vegetarians or had some form of 

disease. Considering the widespread use of supplements in today’s society, further research is 

required in order to prevent excessive intake, which may cause negative health effects. 

Keywords: Vitamins, minerals, supplements, exercising individuals, consumption. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I Dagens Nyheter (2014-10-19) kunde man läsa följande:  

 

Förra året köpte svenskarna vitaminer och kosttillskott för mer än två miljarder kronor, och 

försäljningen ökar varje år. Men för de allra flesta gör vitaminerna ingen nytta. 

 

Idag är utbudet av kosttillskott enormt och vi omges av denna information dagligen genom 

bland annat internet och media. Så tidigt som under 1980-1990-talet kunde man se en ökning 

med 70% gällande användandet av kosttillskott i Sverige (Messerer, Johansson & Wolk, 

2001). Branschorganisationen Svensk Egenvård presenterar siffror som visar att det såldes 

vitaminer och kosttillskott för 2598 miljoner kronor i Sverige år 2015 (Svensk Egenvård, 

2015). Livsmedelsverket (2017a) rekommenderar ett dagligt intag på 500 gram frukt och 

grönt för att man ska få i sig tillräckligt med vitaminer och skyddande ämnen, men det är inte 

alltid helt lätt att få i sig denna mängd varje dag. Många personer ser då en genväg i att 

använda sig av vitamin- och mineraltillskott. Enligt Nordiska näringsrekommendationer 

(2012) finns det dock belägg som pekar på att ett högt intag av vissa kosttillskott, främst 

vitaminer med antioxidativa egenskaper kan öka risken för negativa hälsoeffekter.  

 

Vitamin- och mineraltillskott används ofta av idrottare med syfte att förbättra prestationen 

(Sobal & Marquart, 1994). Detta trots att få studier pekar på bevisad effekt när det kommer 

till prestationsförmågan (Maughan, King & Lea, 2004). Med detta i åtanke kan det vara av 

stort intresse att granska motionärers användande av kosttillskott. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka konsumtionen samt uppfattningar om vitamin- och 

mineraltillskott hos motionärer. 

 

Frågeställningar: 

* Hur ser konsumtionen av vitamin- och mineraltillskott ut? 
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* Vilka faktorer ligger bakom intaget av vitamin- och mineraltillskott? 

 

* Hur viktigt anser användare respektive icke-användare att vitamin- och mineraltillskott är 

för hälsan och den fysiska prestationen vid träning? 

 

* Vad har användare respektive icke-användare för uppfattningar om vitamin- och 

mineraltillskott? 
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2. Litteraturgenomgång 

I bakgrunden behandlas inledningsvis definitioner av begreppen motion, hälsa och 

kosttillskott. Därefter redovisas försäljningen av kosttillskott i Sverige där fokus främst riktas 

mot försäljningen av kosttillskott och vitaminer. Här beskrivs även svenskarnas konsumtion 

av kosttillskott i jämförelse med våra nordiska grannländer samt de vanligaste inköpsställena 

av kosttillskott. Fortsättningsvis presenteras vad som utgör ett adekvat intag av vitaminer och 

mineraler, deras funktion samt kroppens upptag av dessa näringsämnen. Slutligen behandlas 

brist/överskott av vitaminer och mineraler samt vitaminer och mineraler i samband med 

träning. Under avsnittet tidigare forskning presenteras studier och vetenskapliga artiklar som 

berör området kosttillskott samt vitamin- och/eller mineraltillskott.  

2.1 Definition av begrepp  

2.1.1 Motion 

Motion är ett begrepp som vi ständigt stöter på i vår vardag men det har olika betydelse vilket 

gör det svårt att definiera vad motion egentligen innebär. Det är inte heller helt ovanligt att 

begreppen fysisk aktivitet och motion förväxlas med varandra. Faskunger (2001) menar att 

det kan vara stor skillnad mellan fysisk aktivitet och motion. Fysisk aktivitet innefattar lättare 

aktiviteter som ofta är vardagssysslor, exempelvis städning eller att promenera för att nå sin 

destination. Motion däremot är en strukturerad och planerad fysisk aktivitet som kan syfta till 

att förbättra eller bibehålla fysiska kvaliteter. Motionsaktiviteter innebär oftast även ombyte 

till träningskläder. Motion är ett centralt begrepp i den här studien då undersökningsgruppen 

uteslutande bestod av motionärer. 

2.1.2 Hälsa 

Begreppet hälsa har många olika innebörder beroende på i vilket sammanhang och av vem 

det används (Quennerstedt, 2006). Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa 

från 1948 har länge varit dominerande och lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp” 

(Elinder & Faskunger, 2006, s. 10). Definitionen ger en bred bild av allmän hälsa, det vill 

säga fysisk, mental och social. Winroth och Rydqvist (2008) menar dock att många kritiserar 

denna definition då den anses som utopisk på grund av formuleringen “fullständigt 

välbefinnande”. Winroth och Rydqvist definierar istället begreppet hälsa enligt följande: 
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”Hälsa är att må bra - och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav – och 

för att kunna förverkliga sina personliga mål” (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 18). Den här 

definitionen beskriver både hälsa som ett tillstånd men också som en resurs för att uppnå sina 

mål. 

2.1.3 Kosttillskott 

Livsmedelsverket (2016) definierar kosttillskott som vitaminer och mineraler i koncentrerad 

form. Dessa kan säljas i form av tabletter, kapslar, pastiller, pulver eller liknande. Även 

essentiella fettsyror, aminosyror, fibrer eller olika typer av ört- och växtextrakt kan säljas som 

kosttillskott. Syftet med kosttillskott är att komplettera den vanliga kosten. Vidare har 

Riksidrottsförbundet (2016) i sin kostpolicy valt att dela in begreppet tillskott i tre olika 

grupper för att tydliggöra skillnader när det kommer till innehåll och funktion. Dessa grupper 

är kosttillskott, energitillskott och ergogena tillskott.  

 

Kosttillskott innefattar tillskott av enskilda vitaminer och mineraler samt multivitaminer. 

Energitillskott innehåller oftast kolhydrater och protein. Som namnet antyder är deras uppgift 

att tillföra kroppen energi. Vid långvarig hård träning då ett normalt matintag inte är möjligt 

kan det vara fördelaktigt att tillföra kroppen extra energi genom exempelvis sportdrycker 

eller näringsdrycker (Riksidrottsförbundet, 2016). Ergogena tillskott är så kallade 

prestationshöjande preparat och innehåller en större mängd näringsämnen än vad som finns i 

vår vanliga mat. I många fall saknas det dock belägg för att dessa tillskott ger en höjd 

prestationsförmåga. Undantagen är tillskott av kreatin och koffein där det finns viss 

dokumenterad prestationshöjande effekt (Sveriges Olympiska Kommitté, 2009).  

 

Begreppet kosttillskott innefattar alla de undergrupper som beskrivs i föregående stycke. När 

tillskott av slaget vitamin- och/eller mineraltillskott uteslutande behandlas formuleras det som 

sådant. 

2.2 Försäljning av kosttillskott i Sverige 

Svensk Egenvård är en branschorganisation som bland annat säljer kosttillskott och 

läkemedel. Varje år sammanställer Svensk Egenvård försäljningsstatistik över den svenska 

egenvårdsmarknaden. I Svensk Egenvårds rapport från 2014 har man gjort följande 

indelning: Kosttillskott, vitaminer, flytande kosttillskott samt vitaminer och kosttillskott för 
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barn. Kosttillskott är en sammanslagning av mineraler, Q10, omega fettsyror/fiskoljor, 

probiotikatillskott m.m. Till kategorin vitaminer räknas enskilda vitaminer samt 

multivitaminer. De enskilda vitaminerna innefattar A, B, B-komplex, C, D, E och K. 

Multivitaminer är en kombination av essentiella vitaminer och mineraler. Kategorin flytande 

kosttillskott består av flytande former av kombinationstillskott som ofta säljs i små flaskor. 

Vitaminer och kosttillskott för barn innebär precis det som namnet antyder. I tabell 1 nedan 

redogörs försäljningen för kosttillskott och vitaminer 2009-2014 (Svensk Egenvård, 2014). 

 

Tabell 1. Försäljningsstatistik för kosttillskott och vitaminer (miljoner kronor) (Svensk Egenvård, 2014). 

 

 

Som man kan utläsa av tabell 1 så har försäljningen av kosttillskott och vitaminer ökat med 

312 miljoner kronor under åren 2009-2014. Detta är en årlig snittökning på 3,6%. Den ökade 

försäljningen av kosttillskott bekräftas av Konsumentföreningen Stockholm (2015) som har 

undersökt försäljningsförändringar för kosttillskott under åren 2008-2013. Deras 

undersökning visade bland annat att försäljningen av vitaminer, mineraler och kosttillskott 

ökade med 24% under dessa år. Svensk egenvårds försäljningsstatistik för 2016 påvisar ännu 

en ökning av försäljningen för kosttillskott och vitaminer med 160 miljoner kronor under 

åren 2014-2016. Även om försäljningen av egenvårdsprodukter ökar i Sverige så spenderar vi 

mindre pengar på kosttillskott och vitaminer än konsumenterna i våra nordiska grannländer. 

Den svenske genomsnittskonsumenten köper kosttillskott och vitaminer för 237 kronor per år 

i jämförelse med Norge som ligger högst i Norden med ett genomsnitt på 536 kronor per år 

och person (Svensk egenvård, 2016). 

 

År 2015 undersökte Konsumentföreningen Stockholm (2015) vilka inköpsställen som var 

vanligast för vitamintillskott. Resultatet visade att 53% av deltagarna köpte sina 

vitamintillskott på Apotek. På delad andra plats kom hälsokostaffärer och livsmedelsbutiker 

med 26%. På tredje plats kom internet med 18% vilket är en enorm ökning. Fem år tidigare 

uppgav endast 6% att de inhandlade sina vitamintillskott från internet. Svensk Egenvård 

(2016) undersökte även detta och kom fram till att livsmedelsbutiker var det vanligaste 
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inköpsstället för kosttillskott och vitaminer. Apoteken och hälsofackhandeln var de två andra 

stora försäljarna. När det kom till internetförsäljning låg kosttillskott och vitaminer långt 

bakom sportnutritionsprodukterna. 

2.3 Adekvat intag av vitaminer och mineraler 

Genomsnittsbehovet (AR) är det värde som används för att bedöma risken för ett otillräckligt 

intag av vitaminer och mineraler. De individer som har ett intag under AR löper ökad risk för 

ett otillräckligt intag. Om lägsta intag (LI) understigs under en längre tid ökar risken för att 

utveckla bristsymtom. Även om intaget av mikronäringsämnen överstiger LI utesluter inte 

detta att bristsymtom kan uppstå hos enstaka individer. Vidare värderar Nordiska 

näringsrekommendationerna (NNR) endast vissa mikronäringsämnen då det saknas 

vetenskapligt underlag för att ge exakta rekommendationer gällande resterande 

mikronäringsämnen (Näringsrekommendationer, 2005). I tabell 2 nedan redogörs värden för 

genomsnittsbehov (AR) och lägsta intag (LI) för dessa vitaminer och mineralämnen.  

 

Tabell 2. Genomsnittsbehov (AR) och lägsta intag (LI) för dagligt intag av vissa vitaminer och mineraler 

för vuxna personer (Näringsrekommendationer,  2005).  
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Vidare menar Svenska Näringsrekommendationer (2005) att höga intag av vissa 

mikronäringsämnen kan orsaka negativa eller toxiska symtom. Övre gränser (UL) för dagligt 

intag av dessa mikronäringsämnen har därför fastställts (tabell 3). Ökad risk för toxiska 

effekter kan uppkomma vid långvarigt intag överstigande UL för ämnen såsom vitamin D, 

retinol, jod och järn. De negativa effekterna för andra ämnen är mildare och kan visa sig 

genom exempelvis mag/tarmproblem och hämmat upptag av andra mikronäringsämnen. UL-

värdena har tagits fram för den friska vuxna befolkningen. 

 

Tabell 3. Övre gränser (UL) för dagligt intag av vissa mikronäringsämnen för vuxna personer 

(Näringsrekommendationer,  2005). 

 

2.4 Vitaminer och mineralers funktion 

Enligt Jeukendrup och Gleeson (2014) är vitaminer och mineraler icke-energigivande 

näringsämnen men de är ändå viktiga för människans kroppsfunktioner och hälsa. Vitaminer 

och mineraler klassas som mikronäringsämnen vilket betyder att man bara behöver få i sig en 

liten mängd av dem varje dag. Vitaminer fyller ett antal viktiga funktioner i kroppen, de 

behövs bland annat för bildningen av skelett, immunförsvaret och ämnesomsättningen. 

Vitaminer delas in i vatten- och fettlösliga, gemensamt för dessa vitaminer är att de inte kan 

bildas i kroppen utan måste tillföras via mat eller kosttillskott. Det finns dock undantag för 

några vitaminer. Dessa är vitamin-K och vitamin-D som kan bildas i närvaro av solljus, samt 

vissa B-vitaminer som bildas i mag-tarmkanalens bakterieflora. De vattenlösliga vitaminerna 
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innefattar vitamin-C samt de åtta olika varianterna av vitamin-B. Vattenlösliga vitaminer 

försvinner lätt när maten tillagas och de kan dessutom inte lagras i kroppen utan överskottet 

följer med urinen ut. De fettlösliga vitaminerna utgörs av vitamin-A, D, E, och K. Till 

skillnad från de vattenlösliga vitaminerna kan de fettlösliga vitaminerna lagras i kroppen 

genom att binda sig till fettvävnaden. Vitamin-A, C och E har även antioxidativa egenskaper. 

Antioxidanternas uppgift är att förebygga bildandet samt oskadliggöra reaktiva 

syreföreningar, även kallat fria radikaler. 

 

Mineraler kan inte heller bildas i kroppen utan måste tillföras via mat eller kosttillskott. 

Mineralernas funktioner i kroppen är bland annat att hjälpa till med regleringen av 

metabolismen, funktioner vid överföring av signaler samt att bygga upp kroppsvävnader, 

inklusive ben och tänder. Flertalet mineraler är essentiella för människan och brist på en eller 

flera kan bland annat leda till försämrat immunförsvar och ökad infektionskänslighet. 

Exempel på mineraler är järn, kalcium, zink, magnesium och jod (Jeukendrup & Gleeson, 

2014). 

2.5 Upptaget av vitaminer och mineraler 

Vitaminer och mineraler i livsmedel kan absorberas bättre eller sämre än vitaminer och 

mineraler i form av kosttillskott. Här spelar biotillgängligheten en stor roll. Biotillgänglighet 

är den andel av ett intaget näringsämne som kroppen kan utnyttja för biologiska funktioner. 

Ett livsmedel kan innehålla främjande eller hämmande ämnen som antingen stimulerar eller 

blockerar upptaget i kroppen. Antivitaminer är hämmande ämnen och kan göra att ett vitamin 

blir otillgängligt för kroppen. Ett exempel på detta är enzymet tiaminas som finns i rå fisk. 

Detta hämmande ämne inaktiverar vitaminet tiamin. Det kan också finnas skyddande ämnen i 

maten. Flavonoider som återfinns i exempelvis svarta vinbär skyddar vitamin-C mot 

oxidation genom att själva oxidera. Vidare konkurrerar vissa vitaminer och mineraler med 

varandra om upptaget i kroppen, exempelvis kalcium och järn. De är beroende av samma 

absorptionsmekanism vilket gör att den ena kan ta ut den andra. Det är alltså inte att 

rekommendera ett glas mjölk tillsammans med blodpudding då kalcium kan hämma upptaget 

av järn. Här kan det vara fördelaktigt med kosttillskott då ämnet slipper konkurrens från 

andra ämnen när det ska absorberas i kroppen. Det kan dock vara så att ämnen som främjar 

upptaget inte finns i kosttillskottet. Om man intar mineraltillskott bör man vara medveten om 
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att höga doser av ett visst mineralämne kan blockera absorptionen för ett annat ämne i 

kroppen (Abrahamsson, Andersson & Nilsson, 2013).  

2.6 Brist och överskott av vitaminer och mineraler 

Livsmedelsverket (2016) menar att friska personer som äter en varierad kost inte behöver 

kosttillskott. Det finns dock undantag för vissa grupper i samhället som riskerar att få brist på 

vitaminer och/eller mineraler. Sveriges Olympiska Kommitté (2009) menar att vitamin- och 

mineraltillskott kan vara aktuellt för personer som utesluter vissa livsmedel ur sin kost, 

exempelvis vid allergier, vegankost eller på grund av religiösa skäl. Vid vegansk kosthållning 

äter man exempelvis varken kött eller mejeriprodukter och det kan därför vara fördelaktigt att 

inta tillskott av framför allt vitamin B12 då det endast återfinns i animaliska livsmedel. 

Bristsymtom för vitamin B12 utvecklas dock först efter flera år av lågt intag. Vidare 

rekommenderar Livsmedelsverket (2017b) tillskott av vitamin-D för barn upp till två års 

ålder samt äldre människor som inte vistas utomhus regelbundet. Fortsättningsvis menar 

Sveriges Olympiska Kommitté (2009) att det finns ett samband mellan lågt energiintag och 

järnbrist. Kvinnor med ett lågt energiintag (framförallt de med kraftig menstruation) ligger 

därför i riskzonen för att få järnbrist. Ett lågt energiintag förekommer även inom idrotter där 

viktbegränsningar existerar. Enligt Lukaski (2004) kan idrottare såsom gymnaster, 

långdistanslöpare och brottare ha svårt att få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler då 

deras kostintag kan vara begränsat. Sundin (2013) menar att fysisk träning ökar behovet av 

vissa vitaminer och mineraler då ämnesomsättningen är högre än hos fysiskt inaktiva 

personer. Hård träning leder även till att förlusten av vissa vitaminer och mineraler ökar 

genom att bland annat svett försvinner från kroppen. Fysiskt aktiva personer har dock ett 

högre energiintag vilket gör att de oftast får i sig sitt dagliga behov av vitaminer och 

mineraler ändå.  

 

Livsmedelsverket (2017b) menar att den svenska befolkningen inte är i behov av vitamin- 

och mineraltillskott förutsatt att man äter en varierad kost och inte tillhör en av de grupper 

som rekommenderas intag av tillskott. Däremot höjer de ett varningens finger för användning 

av kosttillskott för gravida, ammande och spädbarn. Nyttjande av vitamin- och 

mineraltillskott kan medföra en överdoseringsrisk gällande exempelvis vitamin-A, vitamin-D, 

järn och kalcium menar Sverige Olympiska Kommitté (2009). Enligt Abrahamsson et al. 

(2013) kan överdosering av vitamin-D och kalcium leda till förkalkning av kärl och leder 
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samt njursten eller njurskador. De fettlösliga vitaminerna A, D och E kan lagras i kroppen 

vilket medför risk för toxiska koncentrationer vid överdosering. Hur lång tid detta tar beror 

delvis på hur stor mängd man har lagrat i kroppen men också omsättningen av vitaminet. För 

många andra mikronäringsämnen är dock biverkningarna av överskott mildare. För vissa 

vitaminer och mineraler är marginalen mellan rekommenderat dagligt intag och den övre 

gräns som utgör risk för negativa eller toxiska effekter relativt liten. Detta kan vara en 

anledning till att överkonsumering sker emellanåt.  

2.7 Vitaminer och mineraler i samband med träning 

Idag är det svårt att fastställa det exakta behovet för specifika vitaminer och mineraler. Det 

mesta talar dock för att en varierad kost samt ett adekvat energiintag uppfyller människans 

behov av vitaminer och mineraler även för de personer som tränar väldigt hårt. Fysisk 

aktivitet ökar behovet av vissa vitaminer och mineraler, dock tillgodoses detta behov med en 

varierad kost som matchar energibehovet och vitamin- och/eller mineraltillskott behövs 

därför inte. Vitamin- och mineraltillskott verkar inte ha en prestationshöjande effekt förutsatt 

att man redan tillgodoser det rekommenderade behovet. Samma mängd av vitaminer och 

mineraler rekommenderas oavsett om man är elitidrottare eller inte (Sveriges Olympiska 

Kommitté, 2009). Enligt Abrahamsson et al. (2013) är brist på järn det som tydligast kan 

påverka prestationen på ett negativt sätt. Vidare berättar Jeukendrup och Gleeson (2014) att 

bristsymtom gällande järn kan visa sig genom trötthet samt att muskeluppbyggnaden och den 

kognitiva funktionen kan påverkas. Den grupp som löper störst risk för detta är kvinnliga 

idrottare som är aktiva inom uthållighetsidrotter. Fysisk aktivitet kan öka behovet av järn då 

musklerna anpassar sig efter ökningen av myoglobinkoncentration samt mängden röda 

blodkroppar då kroppen utsätts för uthållighetsträning. Kvinnor är även en grupp som redan 

kan ha låga järnlager vilket gör dem extra sårbara.  

2.8 Tidigare forskning 

I det här avsnittet behandlas tidigare forskning gällande vitamin- och mineralbrist, risker vid 

överkonsumtion, vilka grupper som brukar använda sig av kosttillskott, varför kosttillskott 

används samt vitamin- och mineraltillskott i samband med träning. Då utbudet av tidigare 

forskning som berör nyttjandet av kosttillskott i Sverige är begränsat kommer såväl svenska 

som utländska studier att behandlas.  
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2.8.1 Vitamin- och mineralbrist 

Elorinne et al. (2016) utförde en studie i Finland där man jämförde näringsintaget mellan 

veganer och icke-vegetarianer. Trots att veganerna intog tillskott av vitamin-D och vitamin 

B12 så visade det sig att de hade lägre koncentration av dessa vitaminer i kroppen än icke-

vegetarianerna. Elorinne et al. påstår därmed att veganer kan ses som en potentiell riskgrupp 

och rekommenderas därför intag av kosttillskotten vitamin B12, vitamin-D samt jod. En tysk 

studie av Waldmann, Koschizke, Leitzmann och Hahn (2003) undersökte kostintaget hos 154 

veganer och det visade sig att undersökningsgruppen tillfredsställde behovet av alla vitaminer 

och mineraler genom kosten förutom vitamin B12, kalcium och jod. Forskarna 

rekommenderar därför att veganer överväger intag av kosttillskott för dessa 

mikronäringsämnen vilket stämmer bra överens med resultaten från tidigare nämnd studie.  

 

I en svensk studie av Sandström, Börjesson och Rödjer (2012) undersökte man järnnivåerna 

hos 28 svenska kvinnliga elitfotbollsspelare. Det visade sig att fler än hälften av kvinnorna 

led av järnbrist och ungefär en tredjedel hade blodbrist. Obehandlad järnbrist kan leda till 

blodbrist vilket ger sämre prestationsförmåga. Resultatet var förvånande för forskarna då 

elitidrottare oftast äter en bättre kost än andra samt att de har färre blödningsdagar under 

menstruationen. Detta är två faktorer som normalt minskar risken för järnbrist. Forskarna 

menar att den hårda träningen som kroppen utsätts för startar en inflammatorisk reaktion 

vilket gör att järnupptaget i tarmen blockeras och kan därmed vara orsaken till järnbrist.  

2.8.2 Risker vid överkonsumtion 

Renwick (2006) menar att eftersom vitaminer och mineraler är livsviktiga har samhället fått 

uppfattningen om att det inte finns några risker vid intaget av dessa näringsämnen, oavsett 

mängd. Det finns dock flera studier som pekar på att ett högt intag av vissa vitaminer och 

mineraler kan medföra toxiska effekter. Flertalet utvärderingar gällande säkerheten vid höga 

doser av vitaminer och mineraler har nyligen behandlats i USA och Europa. Vidare har 

säkerheten angående vitaminer och mineraler varit en aktuell fråga hos Nordic Council, 

International Program on Chemical Safety samt French Ministries.  

 

Bjelakovic, Nikolova, Gluud, Simonetti och Gluud (2007) granskade totalt 68 studier med 

sammanlagt 232 606 deltagare. Samtliga deltagare fick antingen placebopiller eller något 

tillskott av vitamin-A, C, E, betakaroten eller selen. Sammanställningen av studierna visade 
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att de deltagare som fått tillskott av vitamin-A, E samt betakaroten dog i större utsträckning 

av hjärt-kärlsjukdom eller cancer än de som fått placebopiller. Vitamin-C och selen kunde 

inte kopplas till ökad dödlighet. Bjelakovic et al. rekommenderar därför ingen att inta tillskott 

av vitamin-A, E och betakaroten på egen hand. Om man misstänker vitaminbrist bör man 

rådfråga en läkare innan man börjar självmedicinera. 

 

Childs, Jacobs, Kaminski, Halliwell och Leeuwenburgh (2001) beskriver att fria radikaler kan 

uppkomma i samband med träning. Många personer som tränar intar därför vitamin-C i tron 

om att det ska förebygga uppkomsten av fria radikaler. Deras studie pekar dock på att höga 

doser av vitamin-C istället bidrar till produktionen av fria radikaler vilket kan resultera i ökad 

oxidativ stress i kroppen.  

 

2.8.3 Vilka grupper använder kosttillskott 

Idrottare har varit intresserade av vitamintillskott ända sedan 1930-talet. I början av 1940-

talet publicerades dock flertalet studier som visade att vitamintillskott inte förbättrar 

prestationsförmågan för idrottare. Trots denna information fortsätter idrottare att konsumera 

vitamintillskott än idag (Applegate & Grivetti, 1997). Påståendet om att idrottare är flitiga 

användare av vitamin- och mineraltillskott stärks av Ellsworth, Kelly och Wright (2008) där 

man undersökte vilka kunskaper, attityder och beteenden elever och lärare i Utah hade 

gentemot vitamin- och mineraltillskott. Resultatet av studien visade att individer som tränar 

ofta är mer benägna att inta vitamin- och mineraltillskott. Messerer et al. (2001) bekräftar 

detta då deras studie om konsumtionen av kosttillskott hos vuxna personer i Sverige visade 

att de som är fysiskt aktiva är större konsumenter av kosttillskott än fysiskt inaktiva personer.  

 

Flera studier visar att kvinnor är en grupp som ofta intar vitamin- och mineraltillskott. Den 

svenska studien av Messerer et al. (2001) med ca 11 400 deltagare, den amerikanska studien 

av Ellsworth et al. (2008) samt den tyska studien av Knopf (2017) visade alla att ett intag av 

vitamin- och mineraltillskott är mer utbrett bland kvinnor än män.  

 

I en studie av McNaughton, Mishra, Paul, Prynne och Wadsworth (2005) undersöktes om det 

fanns något samband mellan användandet av kosttillskott och hälsorelaterade beteenden. Det 

visade sig att om en person lever en hälsosam livsstil är chansen större att kosttillskott 

konsumeras. Detta resultat ligger även i linje med resultatet i Kim, Han, Zhu och Keen (2003) 
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studie där man kom fram till att deltagare som bryr sig om sin hälsa är mer benägna att inta 

vitamin- och mineraltillskott.  

 

Som nämnt i tidigare avsnitt är veganer en grupp som risker att få brist på vitaminer och 

mineraler. I Elorinne et al. (2016) studie analyserades näringsintaget hos 22 veganer i 

Finland. Det visade sig att 91% av veganerna intog tillskott av vitamin B12. 77% intog även 

tillskott av vitamin-D.  

2.8.4 Varför används kosttillskott 

Enligt en undersökning av Konsumentföreningen Stockholm (2015) intar svenskar mer 

vitamin- och mineraltillskott än för några år sedan. I undersökningen uppger många personer 

att anledningen till detta är att de inte känner att de får i sig tillräckligt enbart via maten. Man 

kom fram till liknande resultat i den amerikanska studien av Froiland, Koszewski, Hingst och 

Kopecky (2004). Kvinnorna i studien konsumerade tillskott för att undvika brister i kosten 

samt för att upprätthålla sin allmänna hälsa medan männen ville ha prestationshöjande 

effekter.  

 

I en studie av Jawadi et al. (2017) undersökte man konsumtionen av kosttillskott hos personer 

som tränar på gym i Saudiarabien. De vanligaste bakomliggande faktorerna till intag av 

kosttillskott var att förbättra utseendet, öka hälsan, förbättra prestationen samt att få mer 

energi. Detta stöds av Kim et al. (2003) där man undersökte konsumtionen av kosttillskott 

hos 17-18-åringar i Korea. Den allmänna uppfattningen hos deltagarna var att kosttillskotten 

skulle hjälpa dem bibehålla eller förbättra hälsan.  

2.8.5 Vitamin- och mineraltillskott i samband med träning  

Enligt Peake (2003) verkar det inte som att vitamin-C har en prestationshöjande effekt. Den 

som tränar hårt kan dock ha ett ökat behov av vitamin-C. Petersen et al. (2001) undersökte 

om intag av vitamin-C och vitamin-E möjligtvis skulle kunna lindra träningsvärk. 20 manliga 

vardagsmotionärer fick inta antingen 500mg vitamin-C samt 400mg vitamin-E eller 

placebopiller. Resultatet av studien visade dock att tillskott av dessa antioxidanter inte 

påverkade inflammationsreaktioner vid träningsinducerad muskelskada.  

 

Nielsen, Skjønsberg och Lyberg (2008) undersökte om tillskott av antioxidanter kunde 

förbättra den fysiska prestationen. I studien deltog 18 uthållighetsidrottare som fick tillskott 
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av vitamin-C, vitamin-E och Q10 varje dag i fyra veckor. Resultatet visade att tillskotten av 

antioxidanter inte påverkade mängden fria radikaler som uppstod vid VO2max-testet. 

Prestationsvärdena för andningsfrekvens, hjärtfrekvens, ventilation samt blodlaktat 

förändrades inte. 

2.9 Sammanfattning 

I Sverige har försäljningen av kosttillskott ökat mycket de senaste åren och vitamin- och 

mineraltillskott bidrar i hög grad till detta. Det finns grupper i samhället som kan ha svårt att 

uppfylla sitt dagliga behov av vitaminer och mineraler på grund av diverse anledningar, 

exempelvis att man utesluter vissa livsmedel ur sin kost. I dessa fall kan vitamin- och 

mineraltillskott vara till stor hjälp. Tidigare forskning visar att de vanligaste anledningarna 

till intag av kosttillskott är att man vill undvika brist på vissa näringsämnen, få mer energi 

samt att bibehålla eller förbättra hälsan. Många av de önskade effekterna är dock inte 

vetenskapligt prövade och ett för högt intag av vissa vitaminer och mineraler kan även vara 

skadligt.  

 

Tidigare forskning gällande svenska motionärers konsumtion av vitamin- och mineraltillskott 

saknas i hög utsträckning vilket har givit författaren av det aktuella arbetet anledning till 

vidare undersökning inom detta område.   
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3. Teoretisk referensram 

I den här studien har jag använt Banduras teorier om social inlärning som teoretisk 

referensram. Bandura är en världskänd socialpsykolog som har forskat mycket inom bland 

annat social inlärning och social kognitiv teori.  

 

Bandura och Walters (1977) beskriver att människan drar lärdom genom att iaktta andra 

människors attityder, beteenden och resultaten av dessa beteenden. Människor observerar 

varandras sätt att agera i olika situationer, analyserar beteendet och tar till sig metoden om 

den verkar fördelaktig. Detta utgör grunden för social inlärning.  

 

Bandura menar att det krävs motivation, fysiskt återskapande samt uppmärksamhet från 

individen för att social inlärning ska fungera. För att kunna lära sig något genom social 

inlärning krävs det först och främst att man uppmärksammar ett visst beteende. Det är vanligt 

att vi tar efter personer som får mycket uppmärksamhet av oss, exempelvis personer man ser 

upp till eller människor med hög status. Det räcker dock inte att bara uppmärksamma 

beteendet utan man måste även minnas beteendet. Individen sparar hela tiden information 

som anses vara viktig för den. Alla sorters beteenden tas inte efter utan det krävs någon form 

av motivation för att man ska vilja ta till sig det. Exempel på detta kan vara att man hör talas 

om flera personer som berättar att de upplevt positiva effekter av ett beteende eller att de 

kommer att uppleva det i framtiden, och därav har en motivation uppstått (Aroseus, 2014).  

 

I dagens samhälle strävar allt fler efter att leva en så hälsosam livsstil som möjligt. Har man 

inte så mycket erfarenhet inom detta område är det lätt att bli påverkad av andra personer som 

uppfattas besitta mer kunskap. Dessa personer kan komma med tips och råd om hur du 

bibehåller eller förbättrar hälsan. De kanske talar gott om kosttillskott och utlovar goda 

resultat om man tar dem. Även internet och reklam kan vara en stor informationskälla. 

Chansen är då stor att man anammar dessa beteenden som informationskällorna förespråkar.  
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4. Metod 

4.1 Forskningstradition 

Den här undersökningen vilar på empirisk grund. För att besvara syftet med studien valdes ett 

nomotetiskt forskningsperspektiv. Detta angreppssätt söker efter att komma fram till en så 

generell kunskap som möjligt, även kallat generaliserande forskning. Forskning inom detta 

område grundar sig i stor utsträckning i den positivistiska forskningstraditionen. Intresset 

finns i att etablera en generell bild av människor, situationer eller händelser (Hassmén & 

Hassmén, 2008).  

 

 Det vanligaste tillvägagångssättet för att samla in data är att använda sig av enkät och/eller 

frågeformulär. Då en större grupp av individer undersöks får man en representation av 

undersökningsgruppen och kan sedan generalisera resultaten till en större population. När 

man skapat en generell uppfattning om resultaten är det sedan möjligt att applicera denna 

kunskap till andra grupper inom liknande områden. Enkäter brukar oftast innehålla 

förutbestämda svarsalternativ vilket leder till att man får mätbara resultat. Resultaten blir 

även lättare att tolka vilket höjer tillförlitligheten av studien (Hassmén & Hassmén, 2008).  

4.2 Urval 

Hassmén och Hassmén (2008) beskriver att kvantitativa studier oavsett metod oftast syftar till 

att uttala sig om en grupp som är större än vad som kan undersökas. Man får då förlita sig på 

ett urval (stickprov) för att kunna dra slutsatser om den större gruppen. Urvalsmetoden som 

användes i denna studie benämner Hassmén och Hassmén som bekvämlighetsurval. Detta 

betyder att urvalet kom till på ett bekvämt sätt. En student som avser att undersöka något 

kanske vänder sig till vänner eller kurskamrater som kan tänka sig att ställa upp som 

respondenter. Då det i hög utsträckning saknas tidigare forskning gällande svenska 

motionärers konsumtion och uppfattningar om vitamin- och mineraltillskott föll valet på att 

undersöka just denna målgrupp. Undersökningsgruppen utgjordes av personer som 

motionerar 30 minuter eller mer minst en gång i veckan. Detta var det enda kravet för att man 

skulle få delta i studien. För att få frågeformulären besvarade skickades enkäten ut via 

Facebook.  
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4.3 Pilotstudie 

Trost (2007) menar att man kan testa studiens validitet genom att utföra en pilotstudie. Det är 

viktigt att frågorna i enkäten är välformulerade och tydliga för att undvika misstolkningar i så 

hög grad som möjligt. Därmed utfördes en pilotstudie som syftade till att testa enkätens 

utformning, begriplighet samt hur lång tid det skulle ta att fylla i enkäten. Pilotstudien 

skickades ut till fem personer som fick lämna synpunkter på enkätens uppläggning och 

innehåll. Två personer ansåg att en av frågorna hade för få svarsalternativ vilket åtgärdades 

till den slutgiltiga enkäten. Inga fler ändringar gjordes då det inte fanns några fler synpunkter. 

4.4 Mätinstrument 

Verktyget som användes för att samla in data till studien var en enkät med bakgrundsfrågor, 

åsiktsfrågor samt öppna frågor. Valet föll naturligt på enkäter som mätinstrument då man 

enligt Trost (2007) kan nå ett större antal människor vilket stämde bra överens med studiens 

syfte. Vid skapandet av enkätfrågorna användes tidigare uppsatser som vägledning och 

handledare hjälpte även till med finjusteringar. Den slutgiltiga enkäten (bilaga 1) innehåller 

en kort inledningstext som informerar deltagaren om de fyra forskningsetiska principerna, 

ungefär hur lång tid det tar att fylla i enkäten samt författarens kontaktuppgifter utifall att 

eventuella frågor skulle dyka upp.  

 

De fem första frågorna i enkäten var bakgrundsfrågor som behandlade målgruppens kön, 

ålder, utbildning samt träningsvanor med syfte att få en allmän bild av de personer som 

deltog i studien. Frågan gällande hur många gånger i veckan man motionerade/tränade var 

obligatorisk eftersom just motionärer var målgruppen för studien. Vidare innehöll enkäten 

både öppna och fasta svarsalternativ. Fråga 6-13 behandlade konsumtionen av vitamin- och 

mineraltillskott. Intog man däremot inte något vitamin- eller mineraltillskott skulle man 

hoppa vidare till fråga 14. Vid fråga 14 fick deltagarna svara på varifrån de hade fått sin 

information om vitamin- och mineraltillskott. Här fick man fylla i flera svarsalternativ då 

man kan ha fått information via ett flertal informationskällor. Fråga 15-18 syftade till att 

undersöka konsumtionen av frukt och grönsaker samt tankar om vilken effekt intag av dessa 

har för hälsan. Fråga 19-22 hade en fyrgradig skala där deltagarna fick fylla i det alternativ 

som bäst representerade deras åsikt gällande hur viktigt ett intag av vitamin- och 

mineraltillskott är för hälsan samt prestationen vid träning. Enkätens sista fråga var av öppen 
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karaktär där deltagarna fick skriva vad de hade för allmän uppfattning om användandet av 

vitamin- och mineraltillskott.  

4.5 Genomförande 

När enkäten var färdigkonstruerad insamlades data. Enkäten lades ut i flera olika grupper på 

Facebook och delades även som ett statusinlägg. Detta gjorde det möjligt för vänner att svara 

samt att de kunde skicka vidare enkäten till sina andra vänner och därmed spreds enkäten 

ytterligare. Tillsammans med enkäten fanns alltid en bifogad text som informerade 

respondenterna om syftet med studien, vilka krav som ställdes för att man skulle få delta samt 

personen bakom enkäten. I och med att enkäten fanns tillgänglig på internet gavs 

respondenterna friheten att fylla i enkäten när de kände för det och de behövde inte heller 

känna tidspress. Vid samråd med handledaren stängdes enkäten då den insamlade datan 

ansågs utgöra ett tillräckligt bra statistiskt underlag för bearbetning.  

4.6 Databearbetning 

För att analysera resultaten från enkätundersökningen fördes datan in i statistikprogrammet 

SPSS. Väl i SPSS utformades frekvenstabeller för de frågor som hade fasta svarsalternativ 

vilket gjorde att resultaten blev mer överskådliga. Resultaten tolkades sedan och fördes över 

till datorprogrammet Word där diagram skapades. De öppna frågorna tolkades och 

sammanställdes därefter. Utvalda citat från undersökningsdeltagarna förekom även vid vissa 

frågor. Om ett svar uteblivit på en fråga räknades detta inte in i resultatet utan redovisades 

istället som bortfall (Hassmén & Hassmén, 2008).  

4.7 Reliabilitet och validitet  

Hassmén och Hassmén (2008) beskriver att reliabilitet och validitet är två faktorer som 

påverkar en studies trovärdighet. Reliabilitet handlar i stor uträckning om pålitlighet, 

tillförlitlighet och upprepbarhet. Målet är att resultatet av en studie ska bli detsamma vid 

upprepade mätningar, om inte förutsättningarna ändras, oberoende av vem som utför studien 

för att reliabiliteten ska anses vara god. Trost (2007) menar att en hög reliabilitet i alla 

avseenden förutsätter hög grad av standardisering. För att upprätthålla en hög grad av 

standardisering användes tabellariska frågor i enkäten. Tabellariska frågor är ett välbeprövat 

mätinstrument vilket höjer reliabiliteten av studien. För att öka reliabiliteten ytterligare 

formulerades enkätfrågorna på ett sådant sätt att de skulle vara lätta att förstå. Om 
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enkätfrågorna är svåra att förstå ökar risken för missuppfattningar vilket sedan kan leda till 

lägre grad av reliabilitet.  

 

Trost (2007) menar att validitet syftar till huruvida man lyckats mäta det man avsett att mäta. 

När enkätfrågorna utformades var huvudtanken att ställa frågor som skulle besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Lyckas man med detta stärks studiens validitet. För att öka 

förutsättningarna för hög validitet utfördes en pilotstudie. Syftet med pilotstudien var att få 

feedback på enkätens utformning och begriplighet. Efter att ha fått tillbaka feedback från 

pilotstudien korrigerades en fråga vilket förhoppningsvis bidrog till att validiteten i det 

slutgiltiga arbetet höjdes. När man diskuterar reliabilitet och validitet bör man komma ihåg 

att hög validitet förutsätter hög reliabilitet men man kan ha hög reliabilitet utan att ha hög 

validitet menar Hassmén och Hassmén (2008).  

4.8 Etiskt förhållningssätt  

Som forskare har man ett ansvar gentemot undersökningsdeltagarna. Det finns fyra 

forskningsetiska principer som avser att skydda dem. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna om syftet med 

den aktuella studien. Samtyckeskravet syftar till att deltagarna själva får bestämma om de vill 

delta i studien. Konfidentialitetskravet behandlar deltagarnas anonymitet. Obehöriga får inte 

tillgång till deltagarnas svar eller deras personuppgifter. Med nyttjandekravet menas att 

resultaten från studien endast får användas i forskningssyften (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Enkäten skickades ut via Facebook tillsammans med en bifogad text där syftet med studien 

beskrevs. I enkätens inledningstext behandlades samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Inledningstexten informerade respondenterna om att deltagandet i studien 

var frivilligt samt respondenternas konfidentialitet. Här nämndes även att resultaten endast 

skulle användas i forskningssyften.  
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5. Resultat 

I den aktuella enkätundersökningen deltog totalt 105 personer. Enkäten gav deltagarna 

möjligheten att fylla i mer än ett svarsalternativ på frågorna om vilket/vilka vitamin- och/eller 

mineraltillskott de intog samt varifrån de hade fått sin information gällande dessa tillskott. 

Därmed kan antalet svar på dessa frågor överstiga antalet deltagare som redovisas. Resultatet 

av undersökningen redovisas i form av både tabeller och löpande text här nedan. 

5.1 Beskrivning av undersökningsgruppen 

Undersökningsgruppen bestod av totalt 45 män och 60 kvinnor varav genomsnittsåldern hos 

deltagarna var 33 år. Majoriteten av deltagarna (56%) återfanns dock i åldersspannet 21-27 

år. Det visade sig att 68% av deltagarna hade universitets- eller högskoleutbildning, 27% 

gymnasieutbildning och 5% annan utbildning. De mest förekommande motionsaktiviteterna 

var styrketräning följt av någon form av konditionsträning. Övriga aktiviteter som inte 

utfördes i lika hög utsträckning var exempelvis dans, simning, diverse bollsporter och 

gruppass. Vid sammanställning av deltagarnas träningsfrekvens visade det sig att 41% av 

dem motionerade tre till fyra gånger i veckan, 30% motionerade fem till sex gånger i veckan 

och 27% motionerade en till två gånger i veckan. Endast 2% av deltagarna motionerade sju 

gånger i veckan eller mer.  

5.2 Konsumtionen av vitamin- och mineraltillskott  

Av de 105 deltagarna som deltog i studien var det 51st (49%) som inte använde sig av någon 

form av vitamin- och/eller mineraltillskott och 54st (51%) som gjorde det. Av kvinnorna 

använde 56% vitamin- och/eller mineraltillskott medan motsvarande siffra hos männen var 

44%. Sammantaget visar detta resultat att lite mer än hälften av deltagarna intog något slags 

vitamin- och/eller mineraltillskott.  

5.2.1 Intag av vitamintillskott  

29 personer uppgav att de intog ett eller flera tillskott av enskilda vitaminer. Som man kan 

utläsa av figur 1 så var intag av vitamin-D vanligast följt av vitamin-C och vitamin-B. Övriga 

vitaminer var vitamin-A, E och K.  
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Figur 1. Intag av vitamintillskott (n=29). 

 

Vitamin-D och vitamin-C var således de populäraste vitamintillskotten i denna 

undersökningsgrupp. 

 

5.2.2 Intag av mineraltillskott 

23 deltagare uppgav att de intog ett eller flera tillskott av enskilda mineraler. I figur 2 kan 

man se att tillskott av magnesium, järn, zink och kalcium förekom mest. Övriga mineraler 

innefattade krom, selen, jod och svavel. 
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Figur 2. Intag av mineraltillskott (n=23). 

 

Magnesium följt av järn och zink var således de populäraste mineraltillskotten i denna 

undersökningsgrupp. 

 

5.2.3 Intag av kombinationer av vitamin- och mineraltillskott 

28 personer angav att de intog någon kombination av vitamin- och mineraltillskott. Här 

uppgavs flera olika märken av kosttillskott innehållandes både vitaminer och mineraler. Alla 

dessa märken hade liknande innehåll och ingen stack direkt ut. Namnen på dessa märken 

nämns inte vid namn i detta arbete med anledning av att försöka hålla en neutral ståndpunkt.  

5.2.4 Intagsfrekvens och dosering 

I figur 3 nedan redovisas deltagarnas intagsfrekvens av vitamin- och mineraltillskott. Nästan 

två tredjedelar (59%) svarade att de intog vitamin- och/eller mineraltillskott dagligen. Utöver 

detta var resterande svar jämt fördelade över de andra svarsalternativen.  
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Figur 3. Hur ofta deltagarna intog vitamin- och/eller mineraltillskott (n=54). 

 

Gällande doseringen av dessa tillskott visade det sig att 80% av användarna intog den 

rekommenderade dosen. 11% intog mindre än rekommenderat och 9% mer än det som 

rekommenderas. Några anledningar till intag av lägre dos än rekommenderat kunde vara att 

man “får i sig mycket i kost, tycker därför det räcker med mindre än rekommenderat” samt 

“för att järntabletter påverkar min kropp ganska mycket”. Vidare kunde motiveringar till 

högre intag än rekommenderat vara “för att D-vitaminnivåerna som rekommenderas är till för 

att inte ha brist. Mer kan ha fördelar och med en fettlöslig vitamin så lagras det också i 

kroppen” eller att det är “dåligt med vitaminer och mineraler i dagens mat, väldigt 

urspjälkat”. 

5.3. Önskade och upplevda effekter av vitamin- och mineraltillskott  

Fem personer räknades som bortfall då de inte angett huruvida de fått effekt av sitt intag. 

Detta innebär att 49 svar räknades in i frågan. Här kunde dock varje deltagare skriva flera 

olika orsaker till sitt intag vilket innebär att svaren kan överstiga 49 i totalt antal.  

 

43 personer angav att de intog vitamin- och/eller mineraltillskott för att motverka brist, 

motverka sjukdom av något slag eller förbättra hälsan. Vidare visade det sig att 17 personer 

intog tillskott med syfte att minska trötthet/bli mer pigg. Slutligen intog 10 personer tillskott 
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för att öka prestationen vid träning eller påskynda återhämtningen. Av de 49 deltagarna ansåg 

24st att de förväntade effekterna uppnåtts, 21 deltagare var tveksamma till om de fått någon 

effekt och fyra deltagare upplevde inte att de fått önskad effekt.   

5.4 Informationskällor 

Här fanns ett bortfall på fem personer som inte svarade på frågan. Som man kan utläsa av 

figur 4 visade det sig att deltagarna främst fått sin information om vitamin- och 

mineraltillskott från internet och bekanta följt av hälsorådgivare och skolan/jobbet. De andra 

svarsalternativen angavs inte lika frekvent.  

 

 

Figur 4. Deltagarnas informationskällor för vitamin- och mineraltillskott (n=100). 

 

Internetkällor och bekanta var de vanligaste informationskällorna gällande vitamin- och 

mineraltillskott.  
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5.5 Betydelsen av vitamin- och mineraltillskott för hälsan och prestationen vid träning 

I figur 7 kan man se att användarna var mer positiva än icke-användarna till intag av 

vitamintillskott för hälsan. Fler icke-användare angav svarsalternativet “stämmer inte alls” 

medan användarna i högre utsträckning svarade “stämmer ganska bra” och “stämmer bra”. 

 

 

Figur 7. Hur viktigt deltagarna ansåg att vitamintillskott var för hälsan (n=105). 

 

När det kommer till hur viktigt mineraltillskott ansågs vara för hälsan blev resultatet 

detsamma som går att utläsa i figur 7, bortsett från två svar. Förutom dessa ansågs 

vitamintillskott och mineraltillskott vara lika viktiga för hälsan hos användare respektive 

icke-användare.  

 

Angående huruvida vitamintillskott var viktigt för prestationen vid träning eller inte var 

användarna generellt sett mer positivt inställda till detta än icke-användarna (figur 8). Detta 

resultat gällde även för samma fråga om mineraltillskott (figur 9). Användarna svarade 

“stämmer ganska bra” samt “stämmer bra” i högre utsträckning än icke-användarna. 

Majoriteten av icke-användarna var generellt sett mer negativt inställda till vitamintillskottens 

betydelse för prestationen vid träning. 
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Figur 8. Hur viktigt deltagarna ansåg att vitamintillskott var för prestationen vid träning 

(n=105).  

 

Figur 9. Hur viktigt deltagarna ansåg att mineraltillskott var för prestationen vid träning 

(n=105).  
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Vid jämförelse hur viktigt deltagarna ansåg att vitamin- kontra mineraltillskott var för 

prestationen så fanns där ingen markant skillnad hos icke-användarna. Användarna däremot 

ansåg att mineraltillskott var något viktigare för prestationen än vitamintillskott. 

5.6 Allmänna uppfattningar om vitamin- och mineraltillskott 

86 deltagare svarade på frågan vilket innebär ett bortfall på 19 personer. Antalet svar kom 

därmed från 46 användare och 40 icke-användare.  

 

Bland användarna hade hälften (23st) positiva uppfattningar om vitamin- och mineraltillskott. 

De svarade bland annat: “Nödvändighet vid vegansk kosthållning” samt “Tror det är 

nödvändigt i det långa loppet om man ser till vilken trend resterande av matindustrin är på 

väg och samhället i stort. Tror vi kan se många hälsoskadligheter som hänger ihop med brist 

på vitaminer och mineraler”. Nästan en tredjedel av användarna (14st) var ambivalenta i sina 

svar och exempel på detta var: “Om man har brist på nån vitamin/mineral så skulle det gynna 

med ett tillskott. Konsumerar man tillräckligt så tycker jag det inte alls är nödvändigt med 

någon sorts tillskott” samt “Det som är bra är att man slipper förse sitt intag via massa olika 

livsmedel. Bra med allt i ett alltså. Dåligt kan vara om man skulle överdosera. Synd att man 

inte får med bipacksedel med eventuella biverkningar”. Ungefär en tiondel (5st) ansåg att 

vitamin- och mineraltillskott hade mer negativa än positiva effekter. Svar som gavs var bland 

annat: “Onödigt, används i allt för stor mängd med alldeles för lite kunskap” samt “Bör om 

man äter sunt och varierat inte behövas annat än på rekommendation av läkare”. Fyra 

personer hade ingen åsikt eller ansåg att de inte var tillräckligt insatta i ämnet för att uttala 

sig. 

 

Av icke-användarna ansåg tre personer att vitamin- och mineraltillskott hade mer positiva än 

negativa effekter och svar som gavs var bland annat: “Det är väl bra med tillskott om man 

känner att man inte får i sig tillräckligt genom sin kost” och “Bra ifall personen i fråga ej får i 

sig tillräckligt under dagen, nödvändigt ifall man vill prestera på topp under fysisk aktivitet”. 

Nästan en tredjedel av icke-användarna (13st) var ambivalenta i sina svar och ett exempel på 

detta var: “Det är både bra och nödvändigt om man har brister. Men har man inte det är det 

både dåligt och onödigt”. Nästan hälften (20st) hade negativa uppfattningar om vitamin- och 

mineraltillskott. De svarade bland annat: “Tillskott är onödigt. Äter man allsidigt med mycket 

grönsaker och frukt så behöver man inte tillskott. Tror att det kan motverka hälsa om det intas 
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i felaktiga mängder och kunskapen hos gemene man är inte tillräckligt” samt “Äter man 

blandad kost behöver man inga tillskott. Dessutom är det roligare att äta än att ta pulver eller 

piller”. Fyra personer hade ingen åsikt eller ansåg att de inte var tillräckligt insatta för att ta 

en viss ställning inom frågan. En av dessa personer svarade: “Svårt att veta om det fungerar, 

har inte orkat leta upp seriösa tester eller rapporter”. Ett genomgående tema hos icke-

användarna var att maten är viktigast men att vitamin- och mineraltillskott kan vara 

fördelaktigt för individer som har eller riskerar att få brist på vissa vitaminer och mineraler. 

 

Sammanfattningsvis hade användarna generellt sett mer positiva uppfattningar om vitamin- 

och mineraltillskott än icke-användarna. Ambivalenta uppfattningar gällande vitamin- och 

mineraltillskott var ungefär lika vanligt förekommande i båda grupperna. 

5.7 Sammanfattning av resultatet 

Av de 105 deltagarna som deltog i studien var det lite mer än hälften som konsumerade 

någon form av vitamin- och/eller mineraltillskott. De tillskott som intogs i högst utsträckning 

var vitamin-D, vitamin-C, magnesium, järn, zink samt olika sorters kombinationstillskott av 

vitaminer och mineraler. Nästan två tredjedelar (59%) av användarna intog vitamin- och/eller 

mineraltillskott dagligen. Gällande doseringen av dessa tillskott visade det sig att 80% av 

användarna intog den rekommenderade dosen. De vanligaste anledningarna till intag av 

vitamin- och/eller mineraltillskott var för att motverka brist, förbättra hälsan samt minska 

trötthet/bli mer pigg. Strax över hälften av användarna uppgav att tillskotten gett dem önskad 

effekt. Resterande användare var i hög utsträckning tveksamma till huruvida de fått någon 

effekt av tillskotten.  

 

Deltagarna hade främst fått sin information gällande vitamin- och mineraltillskott från 

internet och bekanta. Användarna ansåg i högre utsträckning än icke-användarna att vitamin- 

och mineraltillskott var viktigt för hälsan. Användarna var även mer positiva än icke-

användarna till att vitamin- och mineraltillskott var viktigt för prestationen vid träning. När 

det gällde allmänna uppfattningar om vitamin- och mineraltillskott fanns det stora skillnader 

mellan användarna och icke-användarna. Bland användarna hade många positiva och få 

negativa uppfattningar om vitamin- och mineraltillskott, medan icke-användarnas 

uppfattningar var det omvända. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Hassmén och Hassmén (2008) menar att det finns stora risker med bekvämlighetsurval då 

urvalet inte skapats med hjälp av slumpen. Då enkäten skickades ut till mina vänner, som till 

stor del utgörs av idrottare samt delades i flera grupper där personerna studerar 

Idrottsvetenskap kan detta ha påverkat resultatet. Det är möjligt att mina vänner tränar något 

mer än vanliga motionär vilket kan vara en förklaring till att så många av deltagarna i studien 

intog vitamin- och/eller mineraltillskott. Hade enkäten skickats ut till mestadels ingenjörer 

eller mekaniker hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut. 

 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008) är risken för bortfall stor i enkätstudier. Det finns två 

olika typer av bortfall, externt och internt. Externt bortfall handlar om att vissa personer inte 

vill eller kan delta i undersökningen. I den aktuella studien skickades enkäten ut via 

Facebook samt till personer som delade enkäten vidare till andra. Detta gör det omöjligt att 

veta hur stort det externa bortfallet slutligen blev då det inte finns någon chans att kontrollera 

hur många som inte kunde eller valde att inte delta i undersökningen. Vidare beskriver 

Hassmén och Hassmén att internt bortfall handlar om bortfall i själva undersökningen, 

exempelvis att vissa deltagare inte svarat på alla frågor. Anledningar till detta kan vara att de 

inte ville eller kunde besvara just den frågan, att de missade den på grund av att enkäten inte 

var optimalt utformad eller att de inte förstod frågan. I den aktuella studien skedde internt 

bortfall på tre av frågorna. På frågan om varifrån deltagarna hade fått sin information 

gällande vitamin- och mineraltillskott var det fem deltagare som inte svarat. På frågan om 

huruvida användarna hade fått önskad effekt av sina tillskott var det även där fem personer 

som inte svarat på frågan. Bortfallet på dessa två frågor var relativt litet. Däremot blev det ett 

större bortfall på 19 personer gällande deltagarnas allmänna uppfattningar om vitamin- och 

mineraltillskott då de inte hade svarat på frågan. Orsakerna till dessa bortfall är oklara. Som 

Hassmén och Hassmén beskriver kan internt bortfall bero på att deltagare valt att inte svara 

på en särskild fråga i enkäten. Jag tror att detta kan vara en anledning till bortfallen i den 

aktuella studien då två av dessa tre frågor var av öppen karaktär och relativt lättolkade. Om 

en fråga är av öppen karaktär krävs mer ansträngning av deltagaren än om det skulle vara en 

stängd fråga med färdiga svarsalternativ vilket sedan leder till att deltagaren kanske inte 

svarar på frågan. Det är enligt Hassmén och Hassmén viktigt att skapa sig en uppfattning om 
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skälen till dessa bortfall, en så kallad bortfallsanalys. En bortfallsanalys ger betydelsefull 

information som sedan kan påverka de slutsatser som man kan dra utifrån studien.  

 

Det visade sig även att vissa deltagare missförstod fråga sex och efterföljande frågor där man 

skulle fylla i om och vilken sorts vitamin och- mineraltillskott man intog. Använde man inga 

tillskott skulle man hoppa över frågorna gällande vilket/vilka tillskott man intog. Flera icke-

användare skrev dock exempelvis “Inga” där de egentligen skulle lämnat fältet blankt. Vid 

tolkning av resultatet gick det att utläsa att de inte gett något exempel på tillskott vilket 

medförde att de kunde räknas in i gruppen icke-användare och behövde därför inte redovisas 

som bortfall. Då flera deltagare missförstod frågan är detta ett bevis på att den hade kunnat 

formuleras på ett bättre sätt. Eftersom jag inte var på plats när deltagarna svarade på enkäten 

kunde jag heller inte hjälpa dem vid eventuella oklarheter. Vid skapandet av enkätfrågorna 

var målet att formulera tydliga frågor för att undvika missförstånd i så hög utsträckning som 

möjligt. Bevisligen misslyckades detta delvis då flera personer missförstod vissa frågor vilket 

sänker reliabiliteten i studien. Något som sänker reliabiliteten ytterligare var den 

slumpmässigt utvalda målgruppen. Om en mer specifik målgrupp valts hade reliabiliteten 

stärkt då det varit lättare att uppnå samma resultat vid upprepade tillfällen, förutsatt att 

villkoren är desamma. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Konsumtionen av vitamin- och mineraltillskott 

Det var förvånande att användandet av vitamin- och mineraltillskott bland de 105 deltagare 

var så högt som 51% (54st). Detta resultat kan möjligen förklaras av de externa bortfallen. De 

personer som intog tillskott kan ha varit mer benägna att svara på enkäten och redogöra för 

sin konsumtion då detta är ett ämne som intresserar dem. Av kvinnorna använde 56% 

vitamin- och/eller mineraltillskott medan motsvarande siffra hos männen var 44%. Kvinnorna 

i den aktuella undersökningen intog vitamin- och mineraltillskott mer frekvent än männen 

vilket stämmer överens med tidigare forskning som behandlats i bakgrunden (Ellsworth et al., 

2008; Knopf, 2017; McNaughton et al., 2005; Messerer et al., 2001). Detta är betydligt mer 

än vad Messerer et al. (2001) kom fram till i sin studie från 1996-1997. Där visade det sig att 

33% av kvinnorna och 22% av männen använde sig av kosttillskott. Att deltagarna i den här 

studien intog tillskott i högre utsträckning än i studien från 1996-1997 kan möjligtvis bero på 

att undersökningsgruppen utgjordes av motionärer. Flertalet tidigare studier menar att ju mer 
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fysiskt aktiv en individ är desto större chans att kosttillskott intas (Ellsworth et al., 2008; 

McNaughton et al., 2005; Messerer et al., 2001). Man bör dock vara försiktig med att jämföra 

resultaten från den aktuella studien med Messerer et al. (2001) då de i den studien undersökte 

kosttillskott och inte enbart vitamin- och mineraltillskott. Värt att nämna är också att det i 

deras studie deltog 11 561 personer jämfört med min studie där deltagarantalet var 105 

personer. 

6.2.2 Varianter av vitamin- och mineraltillskott 

I denna studie var intag av enskilda vitaminer och olika varianter av multivitamintillskott 

vanligast förekommande medan enskilda mineraltillskott inte användes i lika hög 

utsträckning. De mest förekommande tillskotten av enskilda vitaminer var vitamin-D följt av 

vitamin-C. Detta resultat kan återkopplas till studien av Kim et al. (2003) som visade att 

tillskott av vitamin-C och multivitaminer var vanligast i deras studie utförd i Korea. En 

förklaring till att vitamin-D var vanligare i denna studie kan bero på att undersökningen ägde 

rum i Sverige. Flera av deltagarna som intog tillskott av vitamin-D menade just att Sveriges 

klimat försvårade ett adekvat intag av denna vitamin. Intaget av vitamin-D hade möjligtvis 

inte förekommit i lika hög utsträckning om undersökningen utförts i ett land med varmare 

klimat. 

6.2.3 Intagsfrekvens och dosering 

59% av användarna i den aktuella studien intog vitamin- och/eller mineraltillskott dagligen 

vilket kan anses som högt i jämförelse med Konsumentföreningen Stockholms undersökning 

(2015) där det visade sig att 38% av användarna intog vitamin- och/eller mineraltillskott 

dagligen. Det är förvånande att det skiljer sig så pass mycket mellan dessa studier med tanke 

på att de båda är utförda i Sverige och under ungefär samma tidsperiod. En möjlig faktor som 

kan påverka jämförelsen här är att antalet deltagare i Konsumentföreningen Stockholms 

undersökning var 1215 stycken.  

 

Gällande doseringen av vitamin- och/eller mineraltillskott i den aktuella studien så visade det 

sig att 80% av användarna följde ett rekommenderat intag medan 9% överskred 

rekommendationerna. Intag av högre dos än rekommenderat kan anses som onödigt då 

Livsmedelsverket (2016) menar att friska personer som äter en varierad kost inte är i behov 

av kosttillskott. Det finns dock undantag för vissa grupper i samhället som riskerar att få brist 

på vitaminer och/eller mineraler. I den aktuella studien fanns det endast några få deltagare 
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som enligt Livsmedelsverkets råd faktiskt var i behov av kosttillskott då de var veganer eller 

vegetarianer. Många deltagare som var fria från sjukdomar och inte upplevdes tillhöra någon 

riskgrupp intog vitamin- och/eller mineraltillskott med påstått syfte att förebygga brist. Enligt 

Sveriges Olympiska Kommitté (2009) och Livsmedelsverket (2016) är intag av tillskott 

överflödigt för dessa personer.  

 

Vidare beskriver Svenska Näringsrekommendationer (2005) att ett långvarigt högt intag av 

mikronäringsämnen såsom vitamin-D, retinol, jod och järn kan leda till ökad risk för toxiska 

effekter. Abrahamsson et al. (2013) menar även att överdosering av vitamin-D kan ge 

njurskador. I min studie var intag av vitamin-D och järn vanligt förekommande. Många 

tillskott idag överstiger det rekommenderade dagliga intaget vilket kan leda till att man får i 

sig mer än detta trots att man följer förpackningens anvisningar. Det är oklart hur mycket 

större dos än det rekommenderade som deltagarna intog och därför svårt att avgöra om det 

kan framkalla toxiska effekter. Man bör även ha i åtanke att det endast var 9% som intog 

högre dos än rekommenderat. Det var också vanligt att många deltagare intog vitamin-C, 

vitamin-B, kalcium och zink vilket kan ge lindrigare negativa effekter vid överdosering enligt 

Svenska Näringsrekommendationerna (2005). Childs et al. (2001) menar även att höga doser 

av vitamin-C kan bidra till produktionen av fria radikaler vilket sedan kan resultera i ökad 

oxidativ stress i kroppen. Bjelakovic et al. (2007) studie visade att personer som intagit 

tillskott av vitamin A, E samt betakaroten dog i större utsträckning till följd av hjärt-

kärlsjukdom eller cancer till skillnad från de som fått placebopiller. Bjelakovic et al. avråder 

därför självmedicinering av dessa vitaminer utan att ha fått läkares utlåtande. I den aktuella 

studien förekom endast enstaka fall av dessa tillskott vilket kan ses som positivt. 

6.2.4 Anledningar till intag av vitamin- och mineraltillskott samt upplevda effekter 

I den aktuella studien uppgav deltagarna att de främst intog vitamin- och mineraltillskott för 

att motverka brist, förbättra hälsan eller minska trötthet/bli mer pigg. Dessa anledningar är ett 

återkommande tema i tidigare forskning som redovisats i bakgrunden (Kim et al., 2003; 

Konsumentföreningen Stockholm, 2015; Messerer et al., 2001). Vidare upplevde drygt 

hälften av användarna en skillnad efter intag av vitamin- och/eller mineraltillskott. De flesta 

var dock inte helt övertygade om detta berodde på tillskotten eller andra faktorer. Den andra 

hälften av användarna var mer tveksamt inställda gentemot dess effekt. Den naturliga 

följdfrågan är då varför de fortfarande intar tillskotten om de inte är säkra på att det ger 

önskad effekt. Att så många har ett högt intag är förvånande med tanke på att det dessutom 
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saknas vetenskapliga belägg i hög utsträckning som stärker effekten av dessa tillskott. En av 

orsakerna till att de ändå fortsätter konsumera i så hög grad kan vara att de i allmänhet mår 

bra och befarar att de inte kommer må lika bra om de slutar inta tillskott. Vissa deltagare tror 

alltså att det är det uteblivna intaget som ger en negativ effekt snarare än att själva intaget i 

sig ger en positiv effekt. En av deltagarna skrev följande på frågan huruvida man fått någon 

effekt av sina tillskott: “Ingen aning, vet inte hur jag skulle må om jag inte tagit”. 

6.2.5 Vitamin- och mineraltillskott för hälsan och prestationen vid träning 

Enligt Kim et al. (2003) var de vanligaste anledningarna till intag av kosttillskott bland annat 

för att bibehålla eller förbättra hälsan, undvika brist samt få mer energi. Messerer et al. (2001) 

studie visade att de som är mer benägna att inta kosttillskott också har högre tilltro till de 

önskade hälsoeffekterna som Kim et al. nämner. Resultatet i den aktuella studien stämmer 

således överens med tidigare forskning då användarna generellt sett hade högre tilltro till 

potentiella hälsoeffekter av vitamin- och/eller mineraltillskott än icke-användarna. Detta kan 

bero på att icke-användarna hade svårt att se någon fördel med vitamin- och mineraltillskott 

då flera förespråkade att en varierad kost skulle vara tillräckligt för att bibehålla hälsan. 

Andra potentiella orsaker kan förklaras med att vissa icke-användare inte ansåg sig vara 

tillräckligt pålästa inom ämnet och därför inte upplevde att det fanns några väsentliga fördelar 

vid intag av vitamin- och mineraltillskott. Vidare kanske vissa icke-användare med negativ 

inställning syftade till sig själva angående tillskottens betydelse för hälsan. De själva ansåg 

sig inte vara i behov av tillskott och reflekterade därmed heller inte över andras eventuella 

behov. 

 

Användarna ansåg även i högre utsträckning än icke-användarna att vitamin- och 

mineraltillskott var viktigt för prestationen vid träning. Sveriges Olympiska Kommitté (2009) 

menar dock att en varierad kost samt ett adekvat energiintag uppfyller behovet av vitaminer 

och mineraler även för personer som tränar väldigt hårt. Sundin (2013) bekräftar detta och 

påstår även hon att fysiskt aktiva personer oftast har ett högre energiintag vilket leder till att 

de tillgodoser sitt dagliga behov av vitaminer och mineraler utan hjälp från tillskott. 

Litteraturen pekar på att vitamin- och/eller mineraltillskott inte behövs även om man tränar 

hårt då den ökade förlusten av vitaminer och mineraler oftast vägs upp på ett eller annat sätt. 

Utifrån dessa källor kan man tolka det som att vitamin- och/eller mineraltillskott inte är 

nödvändigt för prestationen vid träning förutsatt att personen i fråga inte lider av någon form 

av brist. 
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Lukaski (2004) menar att vitamin- och mineraltillskott inte har en prestationshöjande effekt 

förutsatt att man redan tillgodoser det rekommenderade behovet. Detta påstående stöds av 

Nielsen et al. (2008) och Petersen et al. (2001). I deras studier visade det sig att ett extra intag 

av vitamin-C och vitamin-E inte kunde kopplas till förbättrad fysisk prestation eller lindrigare 

träningsvärk. Vidare fann Peake (2003) inte heller något samband mellan ökad 

prestationsförmåga och ett högre intag av vitamin-C. En femtedel av användarna i den 

aktuella studien gav ett direkt svar att de intog vitamin- och/eller mineraltillskott för att 

förbättra prestationen eller underlätta återhämtning. Det fanns även ytterligare användare som 

ansåg att vitamin- och/eller mineraltillskott var viktigt för prestationen vid träning genom att 

svara “stämmer ganska bra” och “stämmer bra” på dessa frågor. Det var dock få deltagare i 

min studie som upplevde ökad prestationsförmåga till följd av tillskotten. Flertalet deltagare 

upplevde förbättrade hälsoeffekter men få nämnde att deras prestation blev till det bättre. 

 

Enligt Abrahamsson et al. (2013) är brist på järn det som tydligast kan påverka den fysiska 

prestationen på ett negativt sätt. Vidare beskriver Jeukendrup och Gleeson (2014) att kvinnor 

är den grupp som löper störst risk för att få järnbrist. Ett exempel på detta är Sandström et al. 

(2012) studie där fler än hälften av de kvinnliga elitidrottarna led av järnbrist vilket i sin tur 

kan leda till försämrad prestationsförmåga om det lämnas obehandlat. I dessa fall kan intag 

av järntillskott vara fördelaktigt. I min studie var det vanligare att kvinnorna intog tillskott av 

vitaminer och mineraler än männen. Kvinnorna intog även järntillskott i högre utsträckning 

än männen vilket kan ses som positivt med tanke på tidigare forskning som pekar på att 

kvinnor är en utsatt grupp. Huruvida dessa kvinnor hade brist eller inte är svårt att säga, men 

det krävs en hög dos under lång period för att framkalla toxiska effekter. 

6.2.6 Allmänna uppfattningar om användandet av vitamin- och mineraltillskott  

I den aktuella studien hade användarna inte helt oväntat mer positiva uppfattningar gällande 

användandet av vitamin- och mineraltillskott än icke-användarna. Endast fem användare hade 

negativa uppfattningar gällande denna fråga. Detta resultat stämmer överens med Messerer et 

al. (2001) studie där det visade sig att de som hade högre tilltro till de önskade 

hälsoeffekterna från kosttillskott var mer benägna att inta dem. Vid tolkning av resultaten 

från den aktuella studien kan det upplevas förvånande att endast ett fåtal deltagare nämnde 

skaderisker vid ett för högt intag av vitaminer och mineraler. Många icke-användare ansåg att 

tillskott av vitaminer och mineraler kunde vara onödigt men få nämnde skaderisken. Jag tror 
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likt Renwick (2006) att detta kan grunda sig i att konsumenterna inte får tillräckligt med 

information gällande skaderiskerna vid intag av kosttillskott. En deltagare skrev exempelvis: 

“Dåligt kan vara om man skulle överdosera. Synd att man inte får med bipacksedel med 

eventuella biverkningar”. Det är allmänt känt att rökning associeras med negativa 

hälsoeffekter eftersom det marknadsförs tydligare medan de effekter som kan uppkomma vid 

ett för högt intag av vissa vitaminer och mineraler inte är lika välkänt.  

 

En tredjedel av användarna och en tredjedel av icke-användarna var ambivalenta i sina svar. 

Även om det var få deltagare som nämnde skaderisker vid överdosering så visade båda 

grupperna att de kunde se både fördelar och nackdelar med vitamin- och/eller 

mineraltillskott. Användarna tyckte generellt sett att vitamin- och/eller mineraltillskott var 

bra men många hade ändå någon form av invändning. Ett vanligt svar bland icke-användarna 

var att riktig mat är viktigast men om man har brist på vitaminer och/eller mineraler så kan 

tillskott vara fördelaktigt. Utöver denna förutsättning skulle alltså tillskott inte ha någon 

effekt. Användarna menade å andra sidan att de inte såg någon anledning till att inte ta 

tillskott om de ändå blev “piggare och kryare” på köpet. Användare respektive icke-

användare hade således olika uppfattningar gällande vitamin- och mineraltillskott. 

6.2.7 Banduras teori om social inlärning 

Bandura och Walters (1977) beskriver att människan drar lärdom genom att iaktta andra 

människors attityder, beteenden och resultaten av dessa beteenden. Människor observerar 

varandras sätt att agera i olika situationer, analyserar beteendet och tar till sig metoden om 

den verkar fördelaktig. 

 

Detta utgör grunden för social inlärning och resultatet från den aktuella studien kan delvis 

appliceras till Banduras teori. Det visade sig att deltagarna främst hade fått sin information 

angående vitamin- och mineraltillskott från internet och bekanta. Detta resultat ligger i linje 

med flera tidigare studier där det visade sig att undersökningsdeltagarna fått sin information 

gällande kosttillskott i högst utsträckning från vänner, familjemedlemmar och internetkällor. 

Vidare kan internet och bekanta anses som förhållandevis opålitliga informationskällor 

jämfört med exempelvis sjukvårdspersonal och skolan/jobbet som inte alls angavs lika 

frekvent av deltagarna. När den aktuella studien utfördes var internet världens största 

informationskälla där vem som helst kan sprida sanningar eller lögner. Då det inte finns något 

filter för den information som sprids via internet kan detta resultera i att befolkningen får det 
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svårt att urskilja om informationen de tar del av är sann eller ej. Risken för att påverkas av 

dessa källor är ännu större om det råder bristande kunskap hos gemene man. Internet och 

bekanta kan vara stora inflytelserika informationskällor som individen ser upp till. 

Befolkningen matas hela tiden med information från exempelvis bekanta, nyheter, bloggar, 

experter, kändisar etc. Många av dessa informationskällor marknadsför produkter som enligt 

dem fungerar utmärkt men där syftet egentligen är att tjäna pengar på konsumenternas 

bekostnad.  

 

Enligt Banduras teori anammar människor beteenden som verkar fördelaktiga. Det är inte helt 

osannolikt att många individer tar efter de beteenden som informationskällor förespråkar. 

Informationskällor kan mycket väl påverka befolkningen i högre utsträckning än vad man tror 

och då mer än hälften av deltagarna i studien intog vitamin- och/eller mineraltillskott kan 

detta fenomen vara en bidragande orsak till att konsumtionen var så hög.  

6.2.8 Framtida forskning 

Då deltagarna i studien intog vitamin- och/eller mineraltillskott i så hög utsträckning kan det 

vara av intresse att följa upp detta med vidare forskning. Den här studien skrapade endast på 

ytan och det finns långt mycket mer att undersöka. För att ta forskningen vidare är en mer 

djupgående intervjustudie ett alternativ där deltagarna får utveckla sina svar ytterligare vilket 

i sin tur leder till utökad förståelse. Med tanke på att mer än hälften av deltagarna intog 

vitamin- och/eller mineraltillskott bör man belysa människors uppfattningar om överdosering 

och dess efterföljande effekter. Det skulle även vara möjligt att smalna av urvalet, till 

exempel uteslutande undersöka kvinnor eller män alternativt skillnader mellan könen, en 

specifik åldersgrupp eller aktiva personer inom en viss idrott. Väljer man att undersöka 

exempelvis fotbollsspelare skulle man kunna be deltagarna föra matdagbok. Vid tolkning av 

resultatet kan man sedan jämföra vitamin- och mineralintaget i förhållande till 

näringsrekommendationerna för att avgöra om ett intag av tillskott är nödvändigt eller inte. 

6.2.9 Slutord 

Slutsatserna som dras i denna studie bör endast betraktas som riktlinjer då det fanns en del 

brister i studien. Trots dessa brister kan man se många likheter mellan resultatet och tidigare 

forskning inom detta område.  
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Att hela 54% av deltagarna intog ett eller flera tillskott av vitaminer och/eller mineraler var 

förvånansvärt då detta är mer än vad tidigare forskning visar. Detta kan dock bero på vissa 

brister i studien samt att undersökningsgruppen endast utgjordes av 105 personer. Att 

användarna generellt sett hade en mer positiv uppfattning om användandet av vitamin- 

och/eller mineraltillskott var föga förvånande. Anmärkningsvärt var att endast ett fåtal av 

deltagarna faktiskt var i behov av tillskott då de var vegetarianer, veganer eller intog tillskott 

på grund av sjukdom. Resterande deltagare uppfattades inte tillhöra någon av de grupper som 

Livsmedelsverket (2016) anser vara i behov av tillskott. Då kosttillskott blir allt vanligare i 

dagens samhälle krävs mer forskning för att kartlägga samt förebygga de negativa 

hälsoeffekter som kan uppkomma vid för höga intag. 
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Bilaga 1 

Hej! Användandet av kosttillskott har blivit allt vanligare bland motionsidrottare i Sverige 

vilket kan konstateras när man studerar hur mycket pengar som omsätts för dessa produkter.  

Vid närmare betraktande kan man dra slutsatsen att vitamin- och mineraltillskott är mycket 

populärt. Jag är en student som läser sista terminen på det Idrottsvetenskapliga programmet 

med inriktning idrottscoaching på Karlstads universitet och i mitt examensarbete har jag valt 

att undersöka konsumtionen samt uppfattningar om vitamin- och mineraltillskott hos 

motionärer. Jag hoppas att du vill svara på de frågor som finns i den bifogade enkäten. 

 

Frivillighet  

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att det 

får några konsekvenser 

 

Anonymitet  

Dina svar kommer behandlas konfidentiellt vilket betyder att de inte kan kopplas tillbaka till 

dig. Ingen obehörig kommer ha tillgång till dina svar och de kommer endast användas som 

underlag för den slutgiltiga rapporten. När du fyller i enkäten uppskattar jag om du läser 

igenom varje fråga noggrant samt svarar ärligt och uppriktigt. 

 

Tidsåtgång  

Ca 5-10 minuter 

 

Om du har några frågor får du gärna kontakta mig 

  

Max Ehrén: Tel: 0722483065 

Mailadress: max.ehren@gmail.com 

 

1. Jag är...  

    Man 

    Kvinna 

 

2. Hur gammal är du? (T.ex. 25). 

 

 

3. Min högsta utbildning är...  

   Grundskoleutbildning  

   Gymnasieutbildning  

   Universitets- eller högskoleutbildning  

   Annat 

 

4. Hur många gånger i veckan motionerar du 30 minuter eller mer? (Med motion 

menas fysisk aktivitet där man bytt om till träningskläder, t.ex. styrketräning 

/konditionsträning/gruppass/bollsporter etc).  

mailto:max.ehren@gmail.com
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   1-2 ggr/vecka  

   3-4 ggr/vecka  

   5-6 ggr/vecka  

   7 ggr/vecka eller mer 

 

5. Vilken/vilka fysiska aktiviteter utövar du? (T.ex. styrketräning/kondition/bollsport 

etc). 

 

 

6. Intar du vitamin- och/eller mineraltillskott? Kryssa i ett eller flera alternativ. Om du 

fyller i svarsalternativet "Nej", gå vidare till fråga 14.  

   Vitaminer  

   Mineraler   

   Kombination av vitaminer och mineraler  

   Nej 

 

7. Vilket/vilka vitamintillskott intar du? (T.ex. C-vitamin, D-vitamin etc). 

 

 

8. Vilket/vilka mineraltillskott intar du? (T.ex. järntabletter, kalciumtabletter etc). 

 

 

9. Vilka/vilken kombination av vitamin- och mineraltillskott intar du? (T.ex. MittVal, 

Berocca etc). 

 

 

10. Hur ofta intar du vitamin- och/eller mineraltillskott? 

     Mer sällan  

     1-2 ggr/vecka  

     3-4 ggr/vecka  

     5-6 ggr/vecka  

     Dagligen 

 

11. Hur stor dos av vitamin- och/eller mineraltillskott intar du?  

     Mindre än rekommenderat  

     Rekommenderat  

     Mer än rekommenderat  

 

Om du kryssat i alternativet mindre än rekommenderat/mer än rekommenderat motivera 

gärna varför  

 

 

12. Vilken/vilka effekter hoppas du få ut av vitamin- och/eller mineraltillskotten? 
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13. Har du upplevt några av de effekter som du nämnt i föregående fråga eller har de 

uteblivit? Förklara med egna ord. 

 

 

14. Från vilken/vilka källor har du fått din information angående vitamin- och/eller 

mineraltillskott?  

     Bekanta  

     Internet  

     Reklam  

     Skolan/jobbet  

     Sjukvårdspersonal  

     Hälsorådgivare (T.ex. personlig tränare, kostrådgivare etc)  

     Annat  

     Vet ej 

 

15. Ungefär hur många gånger äter du grönsaker per dag? (T.ex sallad till maten).  

     Mer sällan  

     1-2 ggr/dag  

     3-4 ggr/dag  

     5-6 ggr/dag  

     Mer ofta 

 

16. Ungefär hur många frukter äter du per dag?  

     Inga  

     1-2  

     3-4  

     5-6  

     Fler 

 

17. Vilka effekter anser du att grönsaker har för hälsan? 

     Negativa  

     Tveksamma  

     Positiva 

 

18. Vilka effekter anser du att frukt har för hälsan? 

     Negativa  

     Tveksamma  

     Positiva 

 

 

19. Jag anser att ett intag av vitamintillskott är viktigt för hälsan...  

     Stämmer inte alls   

     Stämmer delvis  
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     Stämmer ganska bra  

     Stämmer bra 

 

20. Jag anser att ett intag av mineraltillskott är viktigt för hälsan...  

     Stämmer inte alls   

     Stämmer delvis  

     Stämmer ganska bra  

     Stämmer bra 

 

21. Jag anser att ett intag av vitamintillskott är viktigt för prestationen vid träning...  

     Stämmer inte alls   

     Stämmer delvis  

     Stämmer ganska bra  

     Stämmer bra 

 

22. Jag anser att ett intag av mineraltillskott är viktigt för prestationen vid träning...  

     Stämmer inte alls   

     Stämmer delvis  

     Stämmer ganska bra  

     Stämmer bra 

 

23. Beskriv med egna ord vad du har för uppfattningar och tankar gällande 

användandet av vitamin- och/eller mineraltillskott (T.ex. bra, nödvändigt, dåligt, 

onödigt, skadligt etc.) Motivera gärna ditt svar så utförligt som möjligt. 
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