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Sammanfattning 
 

Inledning: Mat i kombination med träning är ett ämne som ständigt diskuteras bland aktiva 

personer. Under de senaste åren har även kosttillskott deltagit som en nämnare i diskussionen 

och därmed har även utvecklingen av dessa produkter följt med och blivit en miljardmarknad. 

Är det nödvändigt att använda sig av kosttillskott? Kan det helt enkelt ersätta den vardagliga 

maten? 

 

Bakgrund: För aktiva personer är kosten väldigt viktigt och under hårda träningsperioder är 

kolhydrater och protein extra viktigt. Basfakta förklaras utifrån kolhydrater och protein och 

utvecklas till gainer och proteinpulver, även tidigare forskning förklaras här. För att ge en bild 

kring hur synen är på kosttillskott i Sverige just nu används olika aktörers synpunkter om 

kosttillskott. 

 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att studera elitidrottares respektive hobbybyggares 

uppfattning om kosttillskott. 

 

Metod och material: Uppsatsens bakgrundsdel är främst uppbyggd kring 14 vetenskapliga 

artiklar. Som metod användes i denna studie den kvantitativa metoden enkät. Enkäten 

besvarades av 47 hobbybyggare samt 44 elitidrottare. Data från enkäterna kodades för att 

kunna presenteras som resultat i resultatavsnittet. 

 

Resultat: Användandet av kostillskott var 87 procent av hobbybyggarna samt 55 procent av 

elitidrottarna. Resultaten från enkätundersökningen visar att en fjärdedel av respondenterna 

anser att en måltid kan bestå av kosttillskott. Det visar också att ett fåtal personer som 

använder sig av proteinpulver innehar bra förkunskaper om dess innehåll samt inverkan på 

kroppen. 

 

Slutsats: Det fanns tydliga resultat som visade på att kosttillskott inte bör bytas ut emot 

vardaglig mat utan endast användas som ett komplement. Användandet av kosttillskott var 

stort bland studiens respondenter och kunskapen var bristfällig, likt tidigare utförda studier. 

 

Nyckelord: Gainer, måltid, nutrition, prestation, protein. 
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Förord 

Innan uppstarten av examensarbetet diskuterades det att skriva kring träning och 

träningsdieter kopplat till olika former av kostupplägg. Utifrån detta var tanken att utföra 

olika experiment på personer genom att mäta kroppsfett och muskelmassa under en längre 

period. Med tanke på att studiens omfattning var begränsad ansåg vi att denna idéen var för 

stor och bred, dessutom fanns tvivel kring att ämnet inte skulle hamna inom Måltidskunskap 

och värdskap. Efter diskussioner och samtal mellan författarna och handledaren Marianne 

Pipping Ekström beslöts det att koppla elitidrottares och hobbybyggares syn på kosttillskott i 

relation till en måltid. Utifrån denna plattform skapades det en rad frågeställningar som 

förändrades under studiens gång. 

 

Genom hela studien har uppsatsförfattarna haft en hjälpande hand av universitetets personal 

samt av de övriga studenterna vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Handledaren 

till denna uppsats har Marianne Pipping Ekström varit, vi vill tacka henne för hennes 

handledningsförmåga samt ansträngningar för att göra studien bättre. Vi vill även tacka de 

föreningar som tog sig tid under pågående fotbollssäsong och lät oss genomföra studien på 

deras A-lag. Även gymmet i Örebro vill vi tillägna ett tack då vi fick utföra vår 

enkätundersökning på deras gymmedlemmar. Slutligen riktar vi ett tack till Erik Hellmén som 

gjorde oss intresserade av ämnet samt att han var villig att ta sig tid att bidra med sina 

synpunkter kring kosttillskott. 

 

Grythyttan, 06/06-2013 

 

Robin Larsson 

Richard Prahl 
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Definitioner 

Aminosyror  Aminosyror är små kemiska föreningar som protein 

  består av. Aminosyror finns oftast i proteinpulver men också i 

  renad form. 

 

Elitidrottare  Med elitidrottare avses i denna studie personer som har 

  idrott som heltidsyrke. 

 

Hobbybyggare  Med hobbybyggare avses i denna studie personer som på sin fritid 

tränar på gym. 

 

Gainer   Med gainer menas ett pulver där näringsinnehållet består av 60-75 

procent kolhydrater. Pulvret blandas ut med vatten alternativt 

mjölk. 

 

Kreatin  Kreatin är en kvävehaltig organisk syra som förser musklerna med 

energi, kreatin finns i mindre mängd i vår människokropp. 

 

Proteinpulver  Med proteinpulver menas ett pulver där näringsinnehållet består av 

80-95 procent protein. Pulvret blandas ut med vatten alternativt 

mjölk.  

 

Pre-WorkOut (PWO)   Pre-Workout är en produkt som tas före träning för att 

  öka presentationsförmågan under träningspasset. 
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Introduktion 

Mat och träning har länge varit en kombination som förbryllat, intresserat och skapat 

diskussion bland människor. Under de senaste åren har även kosttillskott blandats in i denna 

diskussion. I dagens medier påpekas ofta hur vi ska äta och träna för att må så bra som 

möjligt. Det kommer dagligen nya diettips och mängder av rekommendationer för hur vi som 

människor ska äta för att nå de mål vi sätter upp. Rekommendationerna kan i vissa fall 

innehålla någon form av kosttillskott. Smala kvinnor och muskulösa män är idag ingen 

ovanlig syn på reklam av dessa produkter. Försäljarna menar i vissa fall att detta kan ersätta 

den vardagliga maten för att nå sitt resultat snabbare. Är detta en bra lösning? Kan en måltid 

bestå av mat i pulverform? Vad tycker egentligen elitidrottare och hobbybyggare på gym om 

kosttillskott? 

 

 

Ämnets relevans i relation till måltidskunskap och värdskap 

Enligt Örebro Universitet (2012) ska utbildning, forskning och estetisk gestaltning inom 

ämnet måltidskunskap och värdskap på Restaurang- och hotellhögskolan präglas av ”Five 

Aspects Meal Model” (FAMM). FAMM står för rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 

stämningen (Örebro Universitet, 2012). Forskningen inom måltidskunskap ska handla om 

måltiden och tre olika programområden som har definierats av Örebro Universitet (2012). Ett; 

måltiden som upplevelse och estetisk gestaltning, två; hälsosam, säker och hållbar måltid, tre; 

måltiden i samtalsrummet. 

 

Vad är en måltid? Den frågan ställer sig Gustafsson (2004a) i avsnittet Måltidskunskap – 

kunskap som förenar vetenskap, praktik och estetik. Hon förklarar att en måltid äts som 

frukost, lunch och middag dessutom nämner hon att tidpunkten för frukost, lunch och middag 

kan variera beroende på kultur, tro, geografisk plats eller människors allmänna matvanor. Till 

exempel så äter inte befolkningen på landsbygden vid samma tid som människorna i staden 

(Gustafsson, 2004a). I SAOB (2010) står det att en måltid består av föda som tas in vid en 

speciell tidpunkt. Även i det engelska lexikonet Dictionary (2009) definieras ordet måltid 

”meal” som den föda människan äter vid ett bestämt tillfälle. Fjellström (2004) förklarar att 

tidpunkten i relation till maten är betydande till vad en måltid är för något. Vad maten består 

av är väldigt olika beroende på vilken kultur människor lever i, vilken levnadsstandard och 

syftet med att äta (Fjellström, 2004). Hon nämner också att det finns ett problem med att 
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definitionen av måltiden är tidsbestämd till frukost, lunch och middag då 

samhällsutvecklingen har påverkat människors måltidsvanor. Utvecklingen har gjort att 

många inte har fasta måltidsmönster utan äter när de är hungriga (Fjellström, 2004). Graaf 

(2000) nämner att en måltid bidrar med mer kalorier än ett mellanmål och Fjellström (2004) 

menar att detta kan i sin tur definiera om vi äter en måltid eller ett mellanmål oberoende 

vilken tid maten äts. 

 

Alsne (2004) skriver om vad områdena inom FAMM ska beröra och i produkten ska bland 

annat näringslära tas upp. I boken Tid för måltidskunskap förklarar både Gustafsson (2004b) 

och Klein (2004) betydelsen av att måltiden är väl anpassad angående dess näringsinnehåll. 

De börjar båda med att förklara hur en måltid förr på restaurang ofta bestod av stora mängder 

smör och grädde. Inga-Britt Gustafsson forskade i ämnet mat och hälsa och kämpade 

tillsammans med Örjan Klein för att förbättra måltidernas näringsinnehåll utan att sänka 

standarden. Gustafsson (2004b) skriver om hur maten kan påverka hälsan både positivt och 

negativt, bland annat nämner hon att fet kost ofta leder till sjukdomar som fetma, hjärt- och 

kärlsjukdomar men även depression. Vid en mer medveten syn på måltiden i kombination 

med motion kan detta förebyggas och få människor att leva längre (Gustafsson, 2004b). Både 

Gustafsson (2004b) och Klein (2004) belyser dock att det krävs kunskap, finess, kloka val av 

råvaror och erfarenhet för att laga en mer medveten måltid. Klein (2004) förklarar att hans 

uppgift från början var att bevisa hur hälsosam mat kunde vara god, vilket folk förr inte 

trodde på. Detta gjorde han med bravur och han nämner att gäster ofta sade att de kände sig 

mer lagom mätta efter att har ätit hans komponerade menyer. För att föra detta framåt menar 

Klein (2004) att Hotell- och restauranghögskolan i Grythyttan har ett stort ansvar att lära ut 

hur mat lagas som påverkar hälsan positivt. 

 

För att vi på Hotell- och Restauranghögskolan ska uppfylla det kravet Örjan Klein ställer på 

oss, krävs forskning i ämnet. Ett examensarbete är en möjlighet att dels svara på frågor men 

också skapa nya frågor. Ett relativt nytt sätt att förtära en måltid på, som framförallt 

människor som tränar använder sig av, är att äta olika sorters kosttillskott för att nå sina mål 

snabbare. Det går att ställa en rad frågor på detta tema. Är det en måltid att äta mat i 

pulverform? Kan kosttillskott inverka negativt på människans hälsa? Är det en genväg till att 

äta medveten mat? Nås målen snabbare? Vad tycker personerna själva som använder sig av 

dessa kosttillskott? 
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För att svara på dessa frågor krävs forskning och detta examensarbete är tänkt att ge en 

förhandsvisning vad tidigare studier kommit fram till. Arbetet kommer också ge ny fakta vad 

elitidrottare och hobbybyggare på gym anser om kosttillskott. 

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera elitidrottares respektive hobbybyggares 

uppfattning om kosttillskott. 

 

Frågeställningar 

- Anser elitidrottare och hobbybyggare att en måltid kan bestå av kosttillskott, 

exempelvis proteinpulver eller gainer? 

- Hur mycket värderar elitidrottare kontra hobbybyggare innehållet i en måltid? 

- Vad prioriteras i samband med träning, gällande mat och kosttillskott?  

 

Teoretisk bakgrund 

I följande stycke förklaras begrepp och tidigare forskning som är relevanta för denna studie. 

Under rubriken kosttillskott kommer generella definitioner tas upp och vad som räknas som 

kosttillskott. För att ge en ytterligare förståelse av vad proteinpulver och gainer är, beskrivs 

grundläggande fakta om protein och kolhydrater. Tidigare forskning om kosttillskott i form av 

proteinpulver och gainer tas upp under de rubrikerna. Till sist sammanfattas bakgrunden med 

olika aktörers syn på kosttillskott. 

 

Kosttillskott 

Enligt Livsmedelsverket (2012) består kosttillskott av vitaminer, mineraler, aminosyror, 

essentiella fettsyror, fibrer och växtextrakt som säljs i koncentrerad form. Kosttillskott ska 

vara avsedda att tas i små mängder i form av kapslar, tabletter eller pulver (Livsmedelsverket, 

2012). Kosttillskott avser livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost 

(Livsmedelsverket, 2010). Det är just detta som gör att kreatin, proteinpulver och gainer 

hamnar inom genren kosttillskott (Abrahamsson; Andersson; Becker & Nilsson, 2006; 

Roslund, 2008; Sundin, 2009). Proteinpulver och gainer klassificeras som kosttillskott enligt 

livsmedelsverket (2010) sedan 2005 då det skapades en lagstiftning angående kosttillskott i 

livsmedelslagen, där finns det även gemensamma regler med EU kring kosttillskott. 
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Gemensamt för dessa fyra källor är att kosttillskott ska ses om ett komplement till den 

vardagliga maten. Det som skiljer kosttillskott från mat är att kosttillskott innehåller en hög 

koncentration av ett specifikt näringsämne medan mat innehåller en låg koncentration av 

många näringsämnen (Roslund, 2008). I kommande stycken förklaras protein och kolhydrater 

generellt och kopplas sedan till avsnitten proteinpulver och gainer. 

 

Protein 

Protein är en molekyl som är uppbyggd av aminosyror, antalet kan variera mellan tjugo till 

flera tusen (Abrahamsson m.fl. 2006). Det finns 20 olika aminosyror och dessa delas upp i två 

grupper, essentiella aminosyror som intas via kosten och icke-essentiella aminosyror som 

kroppen själv producerar. För att kvävebalansen i kroppen ska vara i balans behövs rätt 

mängd av protein (Abrahamsson m.fl. 2006). En aktiv vuxen person behöver 1.2–1.4 g 

protein/kilo kroppsvikt om dagen för att behålla denna balans (Sundin, 2009). För en icke 

aktiv person behövs det endast 0,6-0,65 g protein/kilokroppsvikt om dagen (Abrahamsson 

m.fl. 2006). Då den genomsnittliga svensken får i sig 100 g protein per dag, menar de att detta 

är alldeles för mycket protein per person. Kvaliteten på de olika proteinerna i kosten bestäms 

utifrån mängden essentiella aminosyror (Sundin, 2009). Proteinrika livsmedel delas upp i två 

olika grupper. Animaliska produkter såsom mjölk, ägg, kött, fisk och fågel, den andra 

gruppen är vegetabiliska proteinkällor såsom olika sorters bönor och linser (Abrahamsson 

m.fl. 2006). I dagsläget går det inte att säga om ett proteinpulver är bättre eller sämre än mat i 

samband med träning, vad det gäller att öka i muskelmassa (Tang & Phillips 2009). Dock 

menar de att det finns tecken på att proteinpulver kan vara mer effektivt då kroppen lättare ta 

upp aminosyrorna. 

 

Proteinpulver 

Proteinpulver är det vanligaste och populäraste tillskottet bland människor som utför fysisk 

aktivitet. Anledningen är troligtvis att protein står för den muskelbyggande effekten i 

samband med träning (Roslund, 2008). En vetenskaplig studie gjord på 207 personer i Italien 

visar på att proteinpulver är ett vanligt kosttillskott för muskelbyggare (Bianco m.fl. 2011). 

Flera vetenskapliga studier (Carlsohn, Cassel, Linné och Mayer, 201l; Maughan, Depiesse & 

Gayer, 2007) instämmer och refererar till att proteinpulver används flitigt av personer som 

tränar på gym. Studien av Carlsohn, Cassel, Linné och Mayer (2011) visar att 67 procent av 

elitidrottarna använde sig av kosttillskott i form av proteinpulver. I studien gjord av 
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Maughans, Depiesses och Gayers (2007) svarade 85 procent av respondenterna att de 

använder sig av proteinpulver. Det finns en mängd olika syften till att använda proteinpulver, 

dels för att aktiva idrottare vill bygga muskler på ett snabbare sätt, öka prestandan inom 

idrotten, få i sig näring på ett snabbt och enkelt sätt samt att förhindra framtida sjukdomar 

(Bianco m.fl. 2011). Dock menar Maughan, Depiesse och Gayer (2007) att människor ofta 

använder sig av proteinpulver utan att veta vilka fördelar och nackdelar detta innebär. De 

nämner också att proteinpulvret bör användas på ett kontrollerat sätt och inte ersätta mat. 

 

Det finns en rad olika sorters proteinpulver där kasein- och vassleprotein är de mest använda 

bland aktiva personer (Roslund, 2008). Båda produkterna finns naturligt i mjölk men utvinns 

på kemisk väg. Kaseinpulvret består av långsamma proteiner medan vasslepulvret består av 

snabbare proteiner, kroppen tar därför upp dessa fortare (Roslund, 2008). Han fortsätter och 

nämner att kasein oftast används för att förhindra proteinnedbrytning och vassle för att 

påverka proteinsyntesen positivt efter träning. Även Childs, Thompson, Lillard, Berry och 

Drake (2008) skriver om vassleprotein, de förklarar att proteinet består av aminosyran 

”BCAA” som bidrar till att blodsockernivån hålls jämn, vilket i sin tur hjälper till att minska 

kroppsfettet. Ett annat slags protein som kallas sojaprotein visade sig i studien ha en 

bidragande påverkan för att förhindra högt blodtryck, samt att risken för att få prostatacancer 

minskade (Child m.fl. 2008). I studien tar också Childs m.fl (2008) upp att majoriteten av 

respondenterna inte hade något större kännedom om vassleproteints innehåll jämfört med 

sojaprotein. Dessutom svarade majoriteten av de tillfrågade i fokusgrupperna att proteinpulver 

kan vara ett viktigt komplement vid muskelbyggning. Vid valet av vilket protein som skulle 

köpas spelade pris, smak och näringsinnehåll stor roll. 

 

Studien gjord av Cermak, Res, De Groot, Saris och Van Loon (2012) visar att alla 

respondenter som tränar minst fem gånger i veckan använder sig av mjölkprotein. Både vassle 

och kasein används under och efter träningspasset. De nämner också att skillnader i resultat 

syntes då de undersökt i hur hög grad proteintillskott påverkar prestationen på en viss 

gymövning (Cermak m.fl, 2012). Det visade sig att personer som tagit proteintillskott i 

samband med träning fick ett bättre resultat än de som inte tagit proteintillskott vid övningen 

benpress. Utifrån detta förklarar de i slutsatsen att proteinpulver ger en ökad muskelmassa och 

styrka för både yngre och äldre aktiva personer då de använde sig av proteinpulvret under en 

längre period. 



12 

 

 

Maughan, Depiesse och Gayer (2007) kommer i sin vetenskapliga studie fram till att 

proteinpulver kan vara ett bra komplement till den vardagliga maten för att höja proteinintaget 

under en period av hård träning. Dock menar de att en vardaglig mat är att föredra framför all 

form av kosttillskott. De nämner också att proteinpulver kan vara ett bra hjälpmedel under 

dietperioder då kolhydrater bör undvikas, vilket inte är lika lätt om vardaglig mat förtärs. 

 

Studien gjord av Bianco m.fl. (2011) tar upp att personer som använder sig av proteinpulver i 

regel inte vet hur mycket det borde ta, vad proteinets egenskaper i kroppen är eller om det 

finns några risker med proteinpulver. De kom också fram till att de flesta som använder sig av 

proteinpulver har fått informationen om produkten av vänner, via internet eller återförsäljarna 

och inte av utbildade dietister. 

 

Kolhydrater 

Kolhydrater används främst som energi men kan också lagras som glykogen i muskler och i 

levern (Sundin, 2009). Hon nämner också att aktiva människor behöver mer kolhydrater än 

icke aktiva människor. Detta belyser också Abrahamsson m.fl. (2006) och förklarar vidare att 

kosten för en aktiv människa bör bestå av 55-65 procent kolhydrater av den totala 

näringsintaget. Under träning används det lagrade glykogenet från både musklerna och levern 

för att ge musklerna energi på ett snabbt sätt (Haff, Lehmkuhl, McCoy & Stone, 2003). För att 

förhindra att glykogenlagret tar slut bör träningen hålla på i max en timme eller att 

kolhydrater tillförs till kroppen under träningen (Foskett, Williams, Boobis & Tsintzas, 2008). 

Vidare förklarar Foskett m.fl. (2008) vikten av att återställa glykogenlagret i musklerna, detta 

görs för att förhindra muskelnedbrytning samt hjälpa kroppen med återhämtningen. I 

studierna gjorda av Haff m.fl. (2003) och Baty m.fl. (2007) undersöks om ett kolhydratintag 

under styrketräningen ger positiva effekter eller inte. Resultatet från studierna är varierande 

och vissa personer orkar genomföra fler övningar medan andra inte. Kolhydratrika livsmedel 

är bland annat mjöl, pasta, vitt bröd och socker, dock innehåller dessa få näringsämnen och 

lite kostfiber. Fullkorn såsom fulkornspasta, grovt bröd eller knäckebröd är ett bättre 

alternativ än de snabba kolhydraterna, för att undvika näringsbrist (Abrahamsson m.fl. 2006). 
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Gainer 

Roslund (2008) förklarar att gainer är ett kosttillskott som består av 50-70 procent 

kolhydrater, 25-30 procent protein, 5-10 procent fett, aminosyror, mineraler och vitaminer. 

Utifrån detta näringsinnehåll menar Braun, Currell och Stear (2011) att gainer kan förtäras 

som en måltid då möjligheten för vardaglig mat inte finns. Eftersom gainer finns i pulver, bars 

och färdigblandade drycker är detta ett enkelt sätt att få i sig näring under tiden människor 

reser eller då tiden är begränsad. Likt Roslund (2008) nämner också Braun, Currell och Stear 

(2011) att gainer ofta är anpassade i dess innehåll för att passa aktiva människor som vill gå 

upp i vikt och öka sitt kaloriintag under tyngre träningsperioder. Dessutom nämner O´Connor 

och Slater (2011) att människor som är undernärda eller har svårt att gå upp i vikt kan 

använda gainer som ett kosttillskott till den vardagliga maten. Studien gjord av O´Connor och 

Slater (2011) visar också att gainer har en positiv påverkan på koppens glykogenlager i 

kroppen då gainer förtärs efter träning. Även Tipton, Jeukendrup och Hespel (2007) förklarar 

att gainer är ett populärt tillskott för idrottare inom kraftsporter
1
 eftersom det innehåller 

specifika aminosyror, koffein, kreatin som generellt sätt anses underlätta muskeluppbyggnad. 

Dock avslutar O´Connor och Slater (2011) med att förklarar att kosttillskott inte bör ersätta 

vardaglig mat utan mer ses som ett hjälpmedel mot personens mål. 

 

I studien gjord av Blacker m.fl. (2010) gjordes ett test med tio manliga deltagare som var 28-

37 år och vägde mellan 81,5 till 93 kilo. Deltagarna hade olika kostdieter där de åt olika 

mängder med protein och kolhydrater. Syftet var att se hur återhämtningen efter en 

systematisk träningsform varierade. Blacker m.fl. (2010) kom fram till att en kost med högt 

kolhydratinnehåll hjälpte återhämtning av musklernas funktion. De skriver vidare att 

glykogenlagerna påverkas positivt av kolhydrattillskott. De kom även fram till att det tar 

endast 4-6 timmar efter en tömning av glykogenlagerna tills de är fulla igen om en gainer 

intagits efter passets slut. Denna process tar vanligtsvis 20-48 timmar men kan minskas om 

snabba kolhydrater tillförs direkt efter träning (Abrahamsson m.fl, 2006). De betonar också 

vikten av att äta 1-1,2 g kolhydrater per kilo kroppsvikt inom de närmsta timmarna efter utfört 

pass. 

 

Tipton m.fl. (2001) undersöker i sin studie om kroppen lättare tar upp proteinet från gainer 

före eller efter ett gympass. Sex personer medverkade i två omgångar, där vissa tog gainer 

                                                           

1
 Exempel på kraftsporter är tyngdlyftning, boxning och kampsporter.  
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före och andra tog efter det utförda träningspasset. Proteinhalten mättes i låret i form av 

aminosyror och det visade sig att proteinet ökade två timmar efter intag i båda fallen. Däremot 

nämner Tipton m.fl. (2001) att den första timmen ökade aminosyrorna i benen betydligt 

snabbare när gainern togs före träningen. De menar att resultaten visar på att det är bättre att 

äta gainer före träningen då aminosyrorna finns i kroppen under träningen. Vilket i sin tur ger 

kroppen mer kraft under träningspasset och bättre återhämtning efteråt (Tipton m.fl. 2001). 

 

Olika aktörers syn på kosttillskott 

Det finns många aktörer på den svenska marknaden som har åsikter om kosttillskott, 

Livsmedelsverket (2012) har en central roll i och med att de är den myndighet som bestämt 

vad ett kosttillskott är enligt Livsmedelslagen. Livsmedelsverket (2011) tycker att kosttillskott 

kan ges till barn i form av D-vitaminer och folsyra till gravida kvinnor. Utöver detta anser 

Livsmedelsverket (2010) att den vardagliga maten räcker för att få i sig mineraler och 

vitaminer. Både Sveriges Olympiska Kommitté (2009) och Riksidrottsförbundet (2010) 

avråder generellt sett användandet av kosttillskott då de menar att det inte finns vetenskapliga 

bevis för att det behövs. De hävdar också att risken för att få i sig dopingpreparat ökar då inte 

alla produkter genomgått noggrann forskning. Dock vänder sig Sveriges Olympiska 

Kommitté (2009) positivt till kosttillskott i form av proterinpulver och gainer. De menar att 

dessa tillskott kan vara ett bekvämt sätt att tillföra energi till kroppen före och efter träning. 

De nämner också att energitillskott kan hjälpa personer att få i sig mer kalorier under vissa 

perioder. Andra aktörer såsom återförsäljarna lämnar oftast löften om att kosttillskott gör det 

enklare att uppnå sina mål. Till exempel skriver Sportkost (2013) att rätt kosttillskott kan 

optimera träningsresultaten. De menar också att ett ökat proteinintag genom proteinpulver ger 

tillsammans med träningen de bästa förutsättningarna för en frisk och vältränad kropp. MM 

Sports (2013) och Gymgrossisten (2013) är något försiktigare med löftena, men hävdar båda 

att proteinpulver och gainer är en genväg och ett billigare alternativ för att få i sig rätt mängd 

protein och kolhydrater. Löftena blir oftast ännu tydligare när man läser vad producenterna 

skriver om sina produkter. Gymgrossistens egen producent, Star Nutrition, påstår att deras 

produkter maximerar muskeluppbyggnad, fettförbränning och viktuppgång (Gymgrossisten, 

2013). Både återförsäljarna och producenterna använder sig också av väldigt muskulösa män 

på hemsidan och på produkterna. Evans, Jamal och Foxall (2008) menar att detta leder till att 

människor förknippar produkterna med modeller. De menar också att konsumenter köper 

dessa i tron om att de kommer att nå liknande resultat. 
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En ytterligare syn på kosttillskott ger de artiklar som nyhetstidningarna skriver (Dagens 

Nyheter, 2013; Expressen, 2013; Aftonbladet, 2013). Gemensamt för de ledande 

nyhetstidningarna på internet är att de tar upp om någon person har blivit skadad eller blivit 

ertappad för doping då de använt sig av kosttillskott. Aftonbladet (2013) skriver också en hel 

del om hur kosttillskott ger människor en genväg för att nå sina mål, oberoende om det är att 

må bättre, gå upp i vikt eller gå ner i vikt. 

 

Idrottare har ett visst behov av extra protein beroende på vad för slags träning som utförs. 

Kosttillskott som proteinpulver och gainer bör inte ersätta den dagliga kosten utan ses som ett 

komplement
2
. Erik berättar vidare att kunskapen kring kosttillskott bland idrottsmän för det 

mesta är låg och att det är viktigt för individer att veta varför och hur dessa tillskott påverkar 

deras kroppar. Trotts detta är det ett högt antal idrottare som använder dessa typer av tillskott 

utan att veta varför och hur de ska använda sig av det
1.

 Han säger vidare att det är skillnad på 

protein och protein, och att det viktiga är att proteinet kommer från rätt livsmedel. 

Förr pratades det om att ett högt intag av protein kunde medföra benskörhet men 

i dagsläget finns det forskning som visar att man kan äta väldigt mycket protein 

utan att det medför några risker
1
 

Tillsynen på hur kosttillskott kontrolleras är låg och därför kan det finnas produkter som kan 

innehålla dopingklassade ämnen. Gällande proteinpulver och gainer är det en relativ låg risk 

att köpa produkter som innehåller dessa ämnen, däremot har produkter som PWO en betydligt 

högre risk för att eventuellt innehålla otillåtna hormoner
1.

. Eftersom kosttillskottsbranschen 

har utvecklats och idag är en bransch som drar in miljardbelopp per år görs det yttersta för att 

marknadsföra dessa produkter för att nå ut och locka så många som möjligt
1.

 Det medför att 

produktnamn så som Anabolic förekommer, vilket kan ses som ett opassande namn då det 

signalerar att det skulle vara ett mirakelpulver. Slutligen avslutar han med att en måltid inte 

kan bestå av kosttillskott och att en del kosttillskott kan väljas bort och istället anpassa sin 

kost. 

 

 

 

                                                           

2
 Muntlig källa- Erik Hellmén, Utbildad dietist. Bandinspelningar och utskrifter från intervjuer förvaras hos 

uppsatsens författare Richard Prahl, Prästgatan 21, 712 60 Grythyttan. 
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Metod och material 

I detta stycke förklaras undersökningens tillvägagångssätt och tekniker. Dessa redovisas 

under olika rubriker för att underlätta för läsaren att följa arbetes utförande och se hur 

författarna kommit fram till uppsatsens resultat (Bryman, 2011).  

 

Databaser 

Utifrån databaserna som Örebros universitet rekommendera för ämnet måltidskunskap och 

värdskap har databassökningar gjorts i FSTA, Diva och Summon. Bryman (2011) menar att 

databassökningar är en viktig källa vid insamling av vetenskapliga artiklar. Åtta nyckelord 

användes under sökningarna, dessa var supplements, nutrition, protein, shakes, elite athletes, 

meal, meal replacement och performance. En avgränsning till att endast artiklar publicerade 

efter 2006 gjordes för att få ner antalet träffar. Nyckelorden kombinerades på olika sätt utifrån 

hur sökresultaten blev. Totalt gav databassökningarna tio vetenskapliga artiklar, genom dessa 

artiklarnas bakgrunder hittades ytterligare vetenskapliga artiklar som tillsammans med 

relevant litteratur för ämnet utgjorde den teoretiska bakgrunden. Artiklar hittades i samtliga 

databaser, Summon var den databas som gav flest antalet träffar men minst antal artiklar. Diva 

gav ett fåtal träffar som gav tre artiklar, FSTA bidrog med fem artiklar och gav ett lagom antal 

träffar när kombinationer utfördes (se bilaga 1). 

 

Metodval 

För att besvara uppsatsens syfte krävdes ett större antal individer från två grupper, 

hobbybyggare på gym och elitidrottare. Därför valdes en kvantitativ enkät som metod, Patel 

och Davidson (2011) nämner att kvantitativ forskning ger en mer generell bild på vad olika 

grupper i samhället tycker. Enkäter ger också mer sanningsenliga svar då respondenten inte 

påverkas av någon intervjuare (Patel & Davidson, 2011). Dessutom menar de att 

respondenten oftast är anonym vilket också bidrar till mer sanningsenliga svar. De betonar 

just vikten av att det måste stå på enkäten om den är anonym eller konfidentiell. Bryman 

(2011) förklarar också att enkäter är snabbare att administrera både före, efter och under. 

Även Ejvegård (2009) belyser att det är lättare att jämföra personers svar, då ett stort antal 

personer får samma frågor och svarsalternativ. Ett missiv ger intervjuarna chansen att 

motivera, informera och belysa vikten av att just respondenten ska medverka i 

undersökningen (Patel & Davidson, 2011). 
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Enkätutformning 

För att minska bortfall skrevs ett missiv (se bilaga 2) vilket Patel och Davidson (2011) 

rekommenderar. Författarna valde att utföra enkäten under ledning, vilket innebär att 

författarna är närvarande då respondenterna besvara enkäterna, Patel och Davidson (2011) 

menar att detta minskar bortfallet och ger respondenten en chans att ställa frågor om enkäten. 

Layoutmässigt gjordes enkäten enligt det Bryman (2011) förespråkar, enkäten ska vara tunn, 

variera i typsnitt, storlek och stil. Han menar att detta minskar bortfallet då respondenterna 

inte drabbas av enkättrötthet. Enkäten utformades med vertikala svaralternativ då Bryman 

(2011) menar att detta minskar risken för att respondenterna ska missa svaralternativen, men 

också att vertikala svarsalternativ underlätta kodningen av enkäten. Han förklarar också att 

alternativen bör besvaras med ett kryss i en ruta då detta likt de vertikala svarsalternativen 

underlätta kodningen, dessutom syns det tydligare var respondenten ska markera sitt 

svaralternativ. 

 

Enkäten i undersökningen bestod främst av fasta svarsalternativ med en möjlighet att svara 

annat, om de övriga svarsalternativen inte var något som passade in på respondentens åsikt. 

Innebörden av fasta svarsalternativ är att respondenterna får välja ett av flera svarsalternativ 

som författarna formulerar innan enkätundersökningen utförs. Patel och Davidson (2011) 

förklarar vidare att fasta svarsalternativ är förknippat med en enkät som har hög grad av 

standardisering och hög grad strukturering. Standardisering handlar om hur enkäten är 

utformad och strukturering om vilket svarsutrymme som ges till respondenterna (Patel & 

Davidson, 2011). En öppen fråga avslutar enkäten då Bryman (2011) menar att detta ger 

respondenten en chans att svara med egna ord och ge sin syn på ämnet i stort. 

 

Pilotstudie 

Bryman (2011) rekommenderar att en pilotstudie ska utföras innan den slutliga 

enkätundersökningen, detta för att säkerställa att frågorna fungerar samt att undersökningen i 

sin helhet blir som tänkt. Vid undersökning med enkät är det viktigt att göra en pilotstudie då 

misstolkningar lätt kan uppstå, dessa misstolkningar hittas eventuellt med en pilotstudie och 

kan därför åtgärdas på förhand (Bryman, 2011). 

 

Det utfördes en pilotstudie där författarnas enkät testades. Pilotstudien besvarades av tio 

personer som tränar, vissa använder sig av kosttillskott och andra inte. Studien utfördes på en 
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liknande målgrupp som den färdiga enkäten är tänkt att undersöka. Detta menar Patel och 

Davidson (2011) är en viktig förutsättning för att få ett trovärdigt resultat som kan användas 

till att förändra enkäten till det bättre. Pilotstudien gav likt det Bryman (2011) nämner en bild 

på vad som behöver förändras för att minska misstolkningar. Därför förändrades vissa delar 

av enkätens struktur för att förhindra missförstånd. Det lades dessutom till ytterligare fyra 

kunskapsfrågor, detta för att lättare kunna se om den avsedda målgruppen har kunskap om 

kosttillskott eller inte. 

 

Urval 

Studiens urval bestod av A-lagsspelare från elitlagen Larsson SK och Prahl IF samt 

hobbybyggare från ett gym i Örebro. Både Larsson SK och Prahl IF spelade i Superettan, 

vilket är Sveriges näst bästa division i fotboll, då enkätundersökningen utfördes. Två 

medvetna avgränsningar gjordes till män i åldrarna 18 år till 33 år. Då bakgrundsmaterialet 

använder dessa avgränsningar menar de att denna grupp använder sig av kosttillskott i större 

utsträckning än andra målgrupper. Undersökningen omfattade 91 respondenter, varav 47 var 

hobbybyggare och 44 var elitidrottare. Detta är ett så kallat kvoturval, då undersökningen 

består av ett stickprov på två olika kvoter, elitidrottare och hobbybyggare. Kvoturval ger en 

avspegling på vad olika målgrupper tycker och kvoturvalet är lämpligt då forskaren vill nå en 

specifik målgrupp (Bryman, 2011). 

 

Genomförande av undersökningen 

Undersökningen på de två olika kvoterna utfördes vid tre olika tillfällen under två dagar. På 

förmiddagen den 25 april 2013 utfördes enkätundersökningen på Larsson SK i deras 

omklädningsrum. Medan den ena författaren förklarade syftet och att enkäten var anonym, 

delade den andra författaren ut enkäterna till respondenterna. Enkäten utfördes under ledning 

och respondenterna hade möjlighet att ställa frågor om det fanns oklarheter. Efter tio minuter 

var samtliga respondenter klara och författarna tackade både spelarna och tränarna. 

 

Innan genomförandet skickades ett missiv ut till ett gym i Örebro, där de godkände 

genomförandet. Efter mailkontakt med gymmet kring datum och tid då enkätundersökningen 

skulle äga rum bestämdes datumet då undersökningen på Larsson SK skulle utföras. På 

eftermiddagen den 25 april 2013 mellan klockan 12:00-16:00 utfördes enkätundersökningen 

på hobbybyggare vid gymmet. Flödet på personer var vid middagstid betydligt längre än på 
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eftermiddagen, personerna tillfrågades om de ville medverka i en enkätundersökning om 

kosttillskott efter att de tränat klart. Ungefär 75 procent var villiga att medverka medan de 

övriga på gymmet den dagen sa nej på grund av tidsbrist. Om respondenten ville skriva 

enkäten fick den slå sig ner vid ett bord och besvara enkäten i lugn och ro. Även här var 

författarna nära tillhands och respondenten hade möjligheten att ställa frågor vid oklarheter. 

 

A-lagspelarna i Prahl IF besvarade enkäten den 30 maj 2013 innan deras eftermiddagsträning 

började. Spelarna kom ut i mindre grupper från omklädningsrummet och svarade på enkäten 

sittandes på läktaren. Författarna förklarade syftet och var närvarande om eventuella 

oklarheter skulle uppstå, därefter tackades spelarna och tränaren. 

 

Dataanalys 

Rådata från enkätundersökningarna sammanställdes i programmet Microsoft Excel. Enkäterna 

numrerades i tre grupper, 1-48 var hobbybyggare, 51-74 Larsson SK och 101-120 Prahl IF. 

Informationen i enkäterna byttes ut till siffror så kallad kodning, detta för att underlätta den 

kvantitativa analysen av materialet (Bryman, 2011). Utifrån rådata skapades diagram som gav 

grunden till resultat. 

 

Forskningsetisk planering 

Patel och Davidson (2011) belyser vikten av att forskningen är etiskt korrekt, de menar att ett 

forskningsetiskt synsätt bidrar till att utvecklingen i samhället förs framåt på ett trovärdigt 

sätt. Individer får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkningar eller förödmjukelse 

vid, före eller efter undersökningen. Den svenska myndigheten Vetenskapsrådet har 

formulerat fyra övergripande etiska regler, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). 

 

Enligt Bryman (2011) är det ur ett etiskt perspektiv väldigt viktigt att informera 

respondenterna om undersökningens syfte samt att de deltar frivilligt och har rätten att hoppa 

av undersökningen om de önskar. Detta perspektiv benämns som informationskravet och 

Bryman (2011) nämner att ett missiv är ett lämpligt hjälpmedel för att informera 

respondenterna. Ett missiv skrevs (se bilaga 2) och skickades ut till de aktörer som studien 

berörde. Informationsbrevet innehöll arbetets syfte, en kort förklaring om ämnet samt varför 
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det skulle vara viktigt att medverka. Dessutom bestämde författarna att de skulle förklarar för 

de medverkande vad undersökningens syfte var innan de besvarade enkäten. 

 

Det andra etiska perspektivet är samtyckeskravet, med samtyckskravet menas att 

respondenterna inte ska känna sig tvingad att delta i en undersökning (Bryman, 2011). Det är 

därför forskarens uppgift att formulera sig på ett korrekt sätt, detta för att respondenterna ska 

känna sig manade att delta i undersökningen. För att respondenterna ska bli inspirerade inför 

enkätundersökningen bestämde sig författarna att betona att undersökningen handlade om 

kosttillskott, vilket de flesta som är aktiva har flera synpunkter kring. 

 

Konfidentialitetskravet är det tredje etiska perspektivet (Vetenskapsrådet, 2013). Detta krav 

berör konfidentialitet gentemot respondenterna och föreningarna, genom att behandla 

respondenternas och föreningarnas personliga uppgifter och intervjumaterial med försiktighet 

och respekt (Bryman, 2011). Författarnas mening är att numrera enkäterna från ett och uppåt, 

därmed behövs inte personuppgifter vilket underlätta konfidentialiteten gentemot 

respondenterna. För att behålla konfidentalitet gentemot de föreningar byttes namnen ut till 

Larsson SK och Prahl IF samt att gymmet endast benämns som gymmet i Örebro.  

 

Det fjärde kravet, nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas 

för forskningsändamål (Bryman, 2011). Informationen från enkäterna används enbart till detta 

examensarbete, men kan även vara en förstudie till vidare forskning inom måltidskunskap och 

värdskap. 

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras den data som framkommit i enkätundersökningen i form av resultat. 

Resultaten presenteras och jämförs mellan hobbybyggare och elitidrottare. För att tydliggöra 

de mest relevanta frågorna för syftet presenteras dessa frågor i ett stapeldiagram, som även 

förklaras djupgående i en löpande text. De övriga frågorna presenteras endast i löpande text. 

Antalet svarande respondenter varierar då de haft möjligheten att kryssa i flera alternativ på 

samma fråga, samt att vissa val påverkat antalet frågor respondenten ska besvara i enkäten. 
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Ett aktivt val gjordes att utesluta resultaten från kunskapsfrågorna (9,10 och 11) angående 

gainer, då enbart 11 av respondenterna använde sig av energitillskottet, gainer. Detta ansågs 

av författarna vara ett för litet antal personer för att får ett säkerställt resultat. 

 

Deltagarna och deras träning 

Deltagarna i undersökningen fick börja med att svara på tre inledande frågor angående deras 

ålder samt deras träningsmängd uppdelat i styrketräning och konditionsträning. Åldern i båda 

grupperna var liknande, då de två yngre åldersgrupperna 18-21 och 22-25 innehöll 

tillsammans 64 procent av respondenterna, såväl hobbybyggare som elitidrottare. Antalet 

svarande i de olika grupperna var också liknande, 47 respondenter för hobbybyggare och 43 

respondenter i gruppen elitidrottare. 

 

Det totala antalet träningstillfällen var liknande då 78 procent av hobbybyggaren tränar 

mellan 4-8 gånger i veckan medan 66 procent av elitidrottarna tränar mellan 4-8 gånger i 

veckan. Utifrån antalet totala träningstillfällen går det att urskilja att ett fåtal personer inom 

elitidrotten i regel tränar mer än hobbybyggaren. Vid en uppdelning i styrketräning och 

konditonsträning finns det en markant skillnad mellan de båda grupperna. 6 procent av 

hobbybyggarna styrketränar 1-2 gånger i veckan kontra 68 procent av elitidrottarna. Vid 

konditionsträning är det förhållandet det motsatta, 68 procent av hobbybyggarna 

konditionstränar 1-2 gånger i veckan medan däremot enbart 25 procent av elitidrottarna gör 

det. Undersökningen består främst av yngre personer som tränar mellan 4-8 gånger i vecka, 

hobbybyggaren tränar i regel mer än elitidrottaren. 

 

Deltagarnas användande av kosttillskott 

I figur 1 nedan presenteras hur stort användandet av kosttillskott var hos hobbybyggaren 

respektive elitidrottaren. Tilläggas bör att denna fråga berör alla sorters kosttillskott som 

marknaden erbjuder, exempelvis vitaminer, mineraler etc. 
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Figur 1. Andelen elitidrottare respektive hobbybyggare (uttryckt i procent) som använder kosttillskott (n=91). 

 

Resultatet från figur 1 ger en förhandsvisning hur de olika grupperna använder sig av 

kosttillskott. Fakta är att 32 procentenheter fler hobbybyggare använder kosttillskott än vad 

elitidrottarna gör. En djupgående analys (ej i figur) av resultatet visar att 83 procent av 

hobbybyggarna i åldrarna 18-25 använder sig av kosttillskott i samband med träning medan 

53 procent av elitidrottarna i motsvarande ålder använder sig av kosttillskott. Dessa siffror 

visar att yngre personer använder kosttillskott i lika stor grad som de äldre respondenterna i 

enkätundersökningen. Det ska belysas att de som svarade nej angående om de använder sig av 

kosttillskott, hoppade över kommande frågor som var anpassade till de som använder sig av 

kosttillskott. 

 

I figur 2 visas vilka sorters av kosttillskott som användes av respondenterna i de två 

grupperna hobbybyggare och elitidrottare. Respondenterna hade möjlighet att välja ett eller 

flera svarsalternativ. Antalet svarande respondenter var 24 elitidrottare och 41 hobbybyggare. 
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Figur 2. Vilket kosttillskott hobbybyggare respektive elitidrottare använder (uttryckt i procent) sig av (n=103). 
 

Resultatet visar att proteintillskott är det vanligaste kosttillskottet bland aktiva personer 

oberoende om man är hobbybyggare på gym eller en elitidrottsman. Användandet av 

energitillskott/gainer var endast 17 procent i de båda grupperna och de respondenter som 

valde annat, använde främst kreatin men också aminosyror och PWO. Gruppen elitidrottarna 

valde främst aminosyror framför kreatin. Utifrån att respondenten hade möjligheten att välja 

mer än ett alternativ fick författarna också fram resultatet att hobbybyggare använder i större 

utsträckning flera kosttillskott än elitidrottare. 

 

Deltagarnas kunskap kring kosttillskott 

Resultaten som visar om respondenterna innehar kunskap kring det kosttillskott som de 

använder skaffades genom att ställa frågor där ett påstående var rätt. Två kunskapsfrågor med 

fem svarsalternativ där ett alternativ var vet ej, fyra var påstående om proteinpulver, av dessa 

var ett alternativ var korrekt. Resultaten från enkäterna visar att 66 procent på första 

kunskapsfrågan och 53 procent på andra kunskapsfrågan svarade rätt alternativ av 

hobbybyggarna. Siffrorna för elitidrottarna var 50 procent på första kunskapsfrågan och 30 

procent på andra kunskapsfrågan som svarade rätt alternativ. Elitidrottarna fick främst sin 

information från tränaren vilket borde innebära en bredare kunskap. Det var en större andel 

som svarade vet ej än fel om man bortser från de som svarade rätt på frågorna, detta tyder på 

att respondenterna i större utsträckning vet om de har kunskap eller inte. På frågan varför de 

använder sig av proteinpulver svarade 62 procent av hobbybyggarna att de var för att 

underlätta uppbyggnaden av muskler, denna siffra var 35 procent för elitidrottarna. Lika 
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många elitidrottare valde att de tog proteinpulvret för att de gav en presentationshöjande 

effekt. Denna siffra var 15 procent för hobbybyggarna, 18 respektive 13 procent valde att ta 

proteintillskott för att ersätta måltider. 

  

Omkring 80 procent av hobbybyggarna tycker näringsinnehållet är viktigast både vad gäller 

kosttillskott och mat. Näringsinnehållet toppar också för elitidrottarna men där är siffran 

något lägre, 66 procent, vad det gäller kosttillskott och mat. En del elitidrottsmän anser 

däremot att kalorimängden är viktigare i samband med träning, omkring 18 procent i båda 

frågorna, siffran är endast 4 procent hos hobbybyggaren. Resultaten visar alltså att 

näringsinnehållet har betydelse då idrottsmän väljer kosttillskott och mat. Värt att notera är att 

det bara är en respondent som angett att priset har en störst betydelse vid köp av kosttillskott. 

 

Figur 3 nedan presentera hur hobbybyggare respektive elitidrottare fått information kring de 

kosttillskott de använder sig av. Respondenterna hade möjligheten att välja ett eller flera 

alternativ vid denna fråga. Syftet med frågan var att få ett resultat som visar om det finns 

skillnader mellan hobbybyggare och elitidrottare angående vem de fått informationen av. 

 
Figur 3. Ifrån vem hobbybyggare respektive elitidrottare (uttryckt i procent) fått information av angående de 

kosttillskott de använder (n=99). 
 

På denna fråga svarade, 41 hobbybyggare och 24 elitidrottare. Resultaten från figur 3 visar att 

elitidrottare främst får informationen från tränaren. Nämnas bör att Larsson SKs spelare i 

större grad angav att de fick sin information av tränarna än Prahl IF. Detta kan tyda på att 

Larsson SK arbetar mer regelbundet med kosttillskott än Prahl IF. Hobbybyggarna hade 
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främst fått informationen från vänner och internet. Detta kan tyda på att det diskuteras en hel 

del om kosttillskott i forum på internet och bland vänner. Endast 12 respektive 17 procent 

väljer att de fått informationen från en utbildad dietist. Några respondenter svarade att de lärt 

sig själva om kosttillskott och haft en neutral syn på vad andra personer och aktörer sagt. 

 

Deltagarnas synpunkter kring kosttillskott 

I figur 4 nedan presenteras hur många av respondenterna som anser att proteinpulver eller 

gainer har en negativ inverkan på kroppen. 

 

 
Figur 4. Hobbybyggares respektive elitidrottare syn (uttryckt i procent) på kosttillskotts inverkan på kroppen 

(n=91). 
 

Återigen besvarades frågorna av alla medverkande respondenter, fördelningen var således 44 

elitidrottare och 47 hobbybyggare. Resultatet visar att de flesta ansåg att kroppen inte 

påverkades negativt av proteinpulver eller gainer. Av hobbybyggarna tyckte 38 procent att det 

fanns risker med kosttillskott. 87 procent av hobbybyggarna använder kosttillskott, alltså tar 

omkring en fjärdedel av respondenterna kosttillskott trots att de anser att det medför risker för 

sin egen kropp. Av de som anser att kosttillskott påverkar kroppen negativt, tyckte 70 procent 

att kosttillskotten ger lättare biverkningar, som magproblem, huvudvärk eller utmattning. Ett 

återkommande svar då respondenterna valt annat var att det kan vara farligt för personer som 

har nedsatt njur- och leverfunktion. 
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Av samtliga respondenter åt 91 procent mellan 3-6 gånger i veckan. Fördelningen var: 59 

procent 3-4 gånger och 32 procent 5-6 gånger i veckan. 

 

En fråga ställdes om en måltid kan bestå av kosttillskott? I stapeldiagrammet nedan redovisas 

resultaten. 

 
Figur 5. Hobbybyggare respektive elitidrottare svar (uttryckt i procent) om kosttillskott kan vara en måltid 

(n=91). 
 

Resultaten visar att i denna fråga var respondenterna eniga, en fjärdedel tyckte att en måltid 

kan bestå av kosttillskott. Av denna fjärdedel tar 78 procent kosttillskott och endast en anser 

att kosttillskott kan påverka kroppen negativt. 

 

Den sista frågan i enkätundersökningen var en öppen fråga där respondenten hade 

möjligheten att uttrycka sin syn om kosttillskott. Hobbybyggarna var mer villiga att formulera 

sig på denna fråga medan bortfallet var betydligt större bland elitidrottarna, 45 av 47 

hobbybyggare och 27 av 44 elitidrottare besvarade frågan. De flesta elitidrottarna svarade kort 

och koncist, deras synpunkter kan delas upp i positivt respektive negativ syn på kosttillskott. 

De som hade en negativ syn på kosttillskott skrev att det inte ska ersätta vardaglig mat och att 

det inte är bra. De som skrev med en positiv infallsvinkel menade att kosttillskott är ett bra 

komplement till vardaglig mat och betonade att det är ett hjälpmedel efter träning. Som sagt 

var hobbybyggarnas svar betydligt mer välformulerade och de flesta var också betydligt mer 

positiva, dock med vissa restriktioner. Överlag skriver hobbybyggarna att kosttillskott ska 

kombineras med vardaglig mat, bra att använda sig av efter träning och att de kan vara bra att 

26% 

74% 

23% 

77% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nej

En måltid kan bestå utav 
kosttillskott  

Hobbybyggare (n=47)

Elitidrottare (n=44)



27 

 

använda om tidsbrist uppstår. En del nämner också att man bör vara vaksam så att 

produkterna inte innehåller otillåtna medel. Ett fåtal personer har en negativ syn och nämner 

bland annat att kosttillskott inte hjälper och att återförsäljarna lurar folk på pengar. En av 

respondenterna menar att det är synd att yngre personer använder sig av kosttillskott då de i 

regel inte har någon kunskap om dem. 

 

Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i resultatdiskussion och metod- och materialdiskussion. 

 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussion förs resonemang och diskussioner kring den teoretiska bakgrunden i 

relation till enkätundersökningens resultat. Även författarnas antagande och förväntningar 

redogörs nedan 

 

Användandet av kosttillskott 

Enkätundersökningen visade att männen i åldrarna 18 till 33 i regel tränade fyra till åtta 

gånger i veckan. Av elitidrottarna tog 55 procent kosttillskott medan siffran var 87 procent av 

hobbybyggarna. Liknande siffror beskriv också i bakgrunden då 67 procent elitidrottare och 

85 procent hobbybyggare använde sig av proteinpulver (Carlsohn, Cassel, Linné och Mayer, 

2011; Maughan, Depiesse & Gayer, 2007). Just proteinpulver var det vanligaste tillskottet i 

den utförda enkätundersökningen, 85 procent av de som tog kosttillskott använde 

proteinpulver. Då både Bianco m.fl. (2011) och studiens enkätundersökning får liknande 

resultat angående hur många personer som använder kosttillskott av hobbybyggare och 

elitidrottare blir resultatet säkrare i denna studie. Tydliga resultat finns också att proteinpulver 

är det allra vanligaste kosttillskottet bland aktiva personer. Däremot är användandet av gainer 

lägre än förväntat i studien, det finns dock en parameter som bör tars i beaktning, nämligen att 

gainer används för att gå upp i vikt. I regel försöker personer under höst- och vinterhalvåret 

att gå upp i vikt medan de vill gå ner i vikt inför sommaren. Därför anser författarna att 

resultatet skulle vara något annorlunda om studien genomförts under hösten eller vintern. Då 

användandet av kosttillskott var så pass stort ger detta en fingervisning om att aktiva personer 

anser att en måltid kan bestå av kosttillskott. 

 



28 

 

Kosttillskott som en måltid? 

I studiens ämnesrelevans tas olika personers syn upp om vad en måltid är för något. Samtliga 

personer är enade om att en måltid består av mat, i vilken form maten äts är dock inte lika 

självklar. Fjellström (2004) menar att en måltid bidrar med mer kalorier än ett mellanmål, 

utifrån denna teori skulle kosttillskott i form av proteinpulver och gainer vara en måltid. En 

måltid är också kopplad till den tidpunkt på dagen som maten äts, detta menar Gustafsson 

(2004a) håller på att suddas ut då personer numera äter när de är hungriga. För att besvara 

uppsatsens syfte, om en måltid kan bestå av kosttillskottssorterna proteinpulver och gainer, 

valdes två olika grupper ut som ansågs använda kosttillskott mer än andra personer, 

elitidrottare och hobbybyggare. 

 

Kosttillskott ska endast användas som ett komplement till den vardagliga maten (Roslund, 

2008; Sundin, 2009; Abrahamsson m.fl. 2006 & Livsmedelsverket, 2012). Även i 

vetenskapligt förankrade artiklar nämns att kosttillskott inte ska ersätta den vanliga kosten 

utan användas som ett komplement (Maughan, Depiesse & Gayer, 2007). En annan artikel 

gjord av Braun, Currell och Stear (2011) menar på att gainer kan förtäras som en måltid då det 

inte finns möjlighet att äta riktigt mat, till exempel vid tidsbrist eller under långa transporter. 

De nämner också att proteinpulver kan vara bra under dieter då personer vill undvika ett 

specifikt näringsämne, exempelvis kolhydrater. Vid problem att gå upp i vikt kan gainer vara 

en bra måltid då det är enklare att få i sig mycket kalorier (O´Connor & Slater, 2011). Utifrån 

den utförda enkätundersökningen ansåg 25 procent av respondenterna att en måltid kan bestå 

av proteinpulver eller gainer. Då urvalet endast bestod av aktiva personer som använder 

kosttillskott tror författarna att denna siffra hade minskat markant om icke aktiva personer 

hade undersökts. Det blir alltså svårt att bevisa att en måltid kan bestå av kosttillskott, då ett 

flertal studier i den teoretiska bakgrunden samt den utförda enkätundersökningen menar på att 

kosttillskott ska vara ett hjälpmedel och inte en väsentlig del av det totala näringsintaget på en 

dag. Detta stärks i sin tur av respondenterna i enkätundersökningen, där 80 procent menar att 

näringsinnehållet är det viktigaste både vad det gäller mat och kosttillskott. 

Enkätundersökningen avslutades med en öppen fråga där respondenterna hade möjligheten att 

uttrycka sin allmänna syn kring kosttillskott, genom dessa synpunkter kunde två grupper 

urskiljas, för och emot kosttillskott. Eftersom att de finns två tydliga grupperingar tyder detta 

på att samhällsbilden på vad kosttillskott bidrar med är splitrad. Detta kan i sin tur leda till att 

ena gruppen missbrukar mängden kosttillskott de använder sig av. 



29 

 

 

Om man bortser ifrån att kosttillskott skulle kunna vara en måltid finns det en rad studier som 

visar på att ett proteinpulver är det mest optimala för kroppens återhämtning efter ett hårt 

träningspass (Childs m.fl. 2008; Tipton m.fl. 2001; Baty m.fl. 2007 & Cermak m.fl. 2013) . 

Tang och Phillips (2009) skriver att det finns tydliga tecken på att proteinpulver kan vara mer 

effektivt än mat då aminosyrorna tas upp lättare av kroppen. Även resultaten ifrån 

enkätundersökningens öppna fråga visar att respondenterna använder proteinpulver efter 

utfört träningspass för att få i sig aminosyror. Det finns också ett flertal personer som nämner 

att de tar proteinpulver efter träningen som ett komplement. Författarna i denna studie menar 

att dessa respondenter tar proteinpulver för att de har hört av någon att det ska vara bra men 

varför det skulle vara bra kan respondenterna inte svara på. Varför det är bra förklarar Blacker 

m.fl. (2010) anledningen till att förtära proteinpulver eller gainer direkt efter träning är för att 

återställa glykogenlagerna då dessa töms under ett träningspass. Genom att använda ett 

tillskott som innehåller framförallt protein, fylls glykogenlagerna på snabbare. Det är precis 

därför proteinpulver och gainer är ett viktigt tillskott för aktiva personer, om inte 

glykogenlagerna fylls på skapar kroppen glykogenet på egen hand genom att bryta ner 

proteiner i form av muskler. Alltså ger inte träningen samma resultat. Såklart kan också 

vanliga livsmedel såsom mjölk förhindra muskelnedbrytning, dock krävs det en oerhörd 

mängd mjölk för att komma upp i rätt mängd protein. 

 

Kunskap kring kosttillskott 

Genom att respondenterna skulle inneha mer kunskap om kosttillskott skulle de som är 

positiva respektive negativa gentemot kosttillskott få en likvärdig syn på kosttillskott. Bianco 

m.fl. (2011) förklarar i sin studie att personer i regel inte vet hur mycket de borde ta, vilka 

egenskaper proteiner har i kroppen eller om det finns risker att använda sig av proteinpulver. 

Personer vet inte fördelarna eller nackdelarna med att använda sig av proteinpulver 

(Maughan, Depiesse & Gayer, 2007). Utifrån bakgrundsavsnitten om protein och kolhydrater 

skapades fyra påståendefrågor i enkätundersökningen, frågorna undersökte om 

respondenterna hade kunskap kring de kosttillskott som de använde. Eftersom frågorna 

skapades utifrån vad vetenskapliga artiklar kommit fram till, var det rätta svarsalternativet 

vetenskapligt förankrat (Haff m.fl. 2003; Baty m.fl. 2007). Resultaten från frågorna visade att 

elitidrottare hade något mindre kunskap om proteinpulver än hobbybyggare, ungefär 40 

procent av elitidrottarna visade sig ha kännedom om detta medan 50 procent av 
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hobbybyggarna hade kännedom. Det är anmärkningsvärt att elitidrottarna har mindre kunskap 

än hobbybyggarna då de har idrotten som jobb. Författarna tror också att hobbybyggarna är så 

måna om deras resultat så de ägnar något mer tid till att läsa om de olika kosttillskotten de 

använder för att nå bättre resultat. Dock är det anmärkningsvärt att fler än hälften av 

respondenterna inte har bättre kunskap om vad proteinpulver har för egenskaper. Tillägas bör 

att fyra frågor endast ger en fingervisning och inte ett säkerställt resultat kring idrottarnas 

kunskap om kosttillskott. 

 

Då kunskapen om de kosttillskotten som används av idrottare är relativ låg, tyder detta också 

på att de inte vet om de risker som finns med kosttillskott. Utifrån intervjun med Erik 

Hellmén framkom att personer i regel inte vet vad de tar för risker när de använder vissa 

sorters kosttillskott. Helmén menar att vissa produkter ökar chansen för att få i sig 

dopingsklassade medel, då de som ska kontrollera produkterna inte hinner med, det finns 

därför icke testade produkter på den svenska marknaden. Även Riksidrottsförbundet (2010) 

och Sveriges Olympiska Kommitté (2009) menar att risken för att få i sig otillåtna medel ökar 

om olika sorters kosttillskott används av aktiva personer. Utöver risker för att bli ertappad för 

doping, finns det även positiva och negativa hälsorisker med kosttillskott (Maughan, Depiesse 

& Gayer, 2007 & Childs m.fl. 2008). Utifrån enkätundersökningens resultat svarade omkring 

20 procent av respondenterna att kosttillskott i form av proteinpulver och gainer kunde 

påverka kroppen negativt. Av dessa menade 70 procent att de gav lättare biverkningar som 

magont, huvudvärk och utmattning, gemensamt för de övriga 27 procenten som valde annat, 

var att personer med nedsatt lever- och njurfunktion ska undvika kosttillskott. Ett fåtal 

respondenter skrev i den öppna frågan att man bör vara observant över de produkterna som 

används, för vissa produkter kan innehålla dopingspreparat. En gemensam synpunkt är att 

kontrollen av produkterna inte håller en tillräckligt hög standard vilket gör att ansvaret lämnas 

över till användarna av produkterna, för att kunna urskilja om det finns dopingspreparat i en 

produkt krävs en stor kunskap vilket endast ett fåtal personer innehar. För att undvika att få i 

sig dopingpreparat borde alla produkter som säljs vara kontrollerade av svenska myndigheter. 

 

De aktörer som har ett stort ansvar över de kosttillskott som säljs i Sverige är återförsäljarna 

själva och Livsmedelsverket. Vår uppfattning är att dessa aktörer arbetar mot varandra och 

inte med varandra. Erik Hellmén nämnde i intervjun att kosttillskottsbranschen drar in 

miljardbelopp varje år. Han tog även upp att produkterna oftast har namn som är kopplade till 
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dopingspreparat t.ex. Anabolic, och modellerna som förknippas med produkterna är väldigt 

muskolös. Detta medför en snedvriden syn då kosttillskottsbranschen inte borde vilja 

förknippa sig med dopingspreparat (Evans, Jamal och Foxall, 2008). Oftast har de som köper 

kosttillskott fått information av vänner, via internet eller av återförsäljarna och inte av 

utbildade dietister (Bianco m.fl. 2011). Även denna studie har framkommit till att 

hobbybyggare främst får informationen från vänner och internet medan elitidrottarna fått 

informationen av sin tränare. Informationen från vänner och internet kan vara väldigt 

varierande i kvalitet, dock visar resultaten att hobbybyggare har mer kunskap än elitidrottarna. 

Författarna tolkar detta som att tränarna i fotbollslagen antagligen inte berättar varför 

elitidrottarna ska använda sig av kosttillskotten utan bara säger att det ger ett bättre resultat. 

Denna studie visar också att ungefär 15 procent av de respondenter som tar kosttillskott fått 

informationen av en utbildad dietist. Författarna anser att det är för få personer som använder 

sig av en dietist, då kvaliteten likt Erik Hellmén nämner är väldigt varierande mellan de 

kosttillskott som säljs. Så för att få ett så bra resultat som möjligt av sin träning bör personer 

skaffa sig mer kunskap, använda sig av utbildade dietister i val av kosttillskott och använda 

kosttillskott som ett komplement till den vardagliga maten. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Metod- och materialdiskussion tar upp fördelar och nackdelar kring de metoder som använts 

under uppsatsen. Dessutom diskuteras de referenser som lagt grund till den teoretiska 

bakgrunden. 

 

Databaser 

Författarna till studien ansåg att de tre databaser som Örebros universitet rekommenderade 

var tillräckligt bra för att hitta artiklar med relevans till arbetet. Däremot skulle databaser som 

var mer inriktade på sport och nutrition kunna användas, men dem ansågs av författarna vara 

för långt ifrån ämnet måltidskunskap och värdskap, och inte behövligt eftersom artiklar redan 

hittats. En avgränsning bestämdes till att uppsatsens artiklar endast skulle vara publicerade 

från 2006 och framåt, detta medförde att antalet träffar minskade. Författarna ansåg detta 

nödvändigt på grund av att utvecklingen ständigt går framåt och att forskare kommer fram till 

nya resultat. Det beslutades även att sökord som gav 100 eller mer träffar inte skulle läsas 

eller gå igenom eftersom detta inte ger ett tillräckligt precist resultat. Författarna menar att det 
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hade varit svårt eller rent av omöjligt för en tredje part att hitta samma artikel om ett 

sökresultat hade för många träffar. 

 

Utformning av enkäten 

Då syftet i denna studie krävde ett större antal individers synpunkter kring kosttillskott, var en 

kvalitativ enkät ett naturligt val. Genom att använda0 sig av en enkät skulle detta underlätta 

att jämföra respondenternas svar gentemot varandra (Ejvegård, 2009). Det var just detta 

författarna ville göra, jämföra elitidrottares kontra hobbybyggares syn på kosttillskott. Efter 

enkätundersökningen var känslan hos författarna att metoden enkät var den rätta för denna 

studie. Framförallt för den var relativt lättarbetad, gav bra resultat samt att det gav just 

möjligheten att jämföra de två grupperna gentemot varandra. 

 

Vid en enkätundersökning finns risken att ett stort antal enkäter alternativt vissa frågor inte 

blir besvarade, de vill säga bortfall (Bryman, 2011). Bortfall sker främst då respondenten inte 

förstå frågan, eller att utformningen av enkäten visleder respondenten. Då studien 

genomfördes under ledning, minskade enkäternas bortfall markant. Detta märktes framförallt 

då respondenterna ställde frågor kring uppsatsen när de inte förstod frågan, därför uppstod 

inte ett bortfall vilket det gjort om författarna inte var närvarande. Ännu en positiv aspekt som 

författarna upptäckte var att intressanta diskussioner uppstod efter att respondenterna lämnat 

in enkäten. En annan faktor som Bryman (2011) förklarar spela en stor roll för att minska 

bortfallet är att utforma en luftig enkät. Detta tog författarna till sig och skapade en enkät som 

såg luftig ut men ändå med många frågor. Genom att svarsalternativen i enkäten var vertikala, 

underlättade detta kodningen av enkäten och därmed gick det snabbare att föra in rådata i 

Excel. Detta skriver även Ejvegård (2009) och Bryman (2011) är ett bra sätt för att underlätta 

datainsamlingen. Eftersom enkätens utformning var utformad enligt de riktlinjer som 

litteraturen rekommenderade, gav detta ett väldigt lågt bortfall vilket leder till att resultaten i 

enkäten är mer säkerställda än om ett större bortfall skulle infinna sig. Ytterligare en 

anledning till att enkätutformningen var så pass lyckad som den var berodde i stor del på den 

utförda pilotstudien. Efter den utförda pilotstudien analyserade författarna vad de tio 

personerna tyckte om enkäten, därifrån utvecklades enkäten genom att tillsätta två frågor som 

relaterades till respondentens kunskap samt att frågorna överlag förtydligades ytterligare. 
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Urval 

Urvalet i studien kan betraktas som avskalad och för liten, eftersom undersökning utfördes på 

fotbollslagen Larsson SK och Prahl IF. Då lagen spelar i den näst bästa fotbollsdivisionen i 

Sverige kan det anses vara på gränsen för att få definieras som elitidrottare. För att få ett så 

korrekt och gediget resultat som möjligt hade det varit bättre om urvalet bestod av elitidrottare 

på en högre nivå. Det bästa scenariot skulle vara om landslag undersökts. Åldersgrupperna 

valdes till män mellan 18-33 år, detta på grund av att författarna ansåg att de flesta 

elitidrottare och hobbybyggare som använder sig av kosttillskott var inom denna åldersgrupp. 

Det visade sig vara helt korrekt, men då vissa personer var över 33 år gav detta en konstig 

stämning som skulle kunna undvikas om åldern satts till 40 år. För att få en bredare syn på 

resultat av hobbybyggare på gym hade en större målgrupp varit lämplig då antalet personer i 

respektive åldersgrupp hade kunnat öka, detta skulle i sin tur leda till ett mer jämförbart 

resultat. Dessutom skulle det vara intressant att använda sig av flera olika gym i en och 

samma stad, vilket också skulle gett ett bredare resultat. Bryman, (2011) menar på att det inte 

går att fastställa vad som är ett tillräckligt urval utan att det är tid och pengar som styr hur 

stort urval författaren kan använda sig av. Vilket märktes i denna studie, då 91 respondenter 

ger en fingervisning och därmed kan inga signifikanta slutsatser dras. 

 

Genomförande av undersökningen 

Till en början gjordes sökning på potentiella idrottsföreningar runt om i Örebroregionen, 

författarna valde att begränsa sig till större lag som spelade på en högre nivå inom Sverige. 

Totalt valdes fem föreningar från fyra olika städer i mellersta Sverige (tre hockeylag och två 

fotbollslag), ett missiv skickades ut till de valda föreningarnas kansli. Detta är ett bra sätt att 

ge information och öka intresset för att medverka på en enkät (Patel & Davidson, 2011). 

Tvärtemot det Patel och Davidsson (2011) förklarar så gav missiven inget svar från 

klubbarna. Eftersom mailen inte besvarades den närmsta veckan efter utskicket, inleddes 

kommunikation över telefon. Utifrån detta menar författarna att ett missiv inte är så bra som 

det påstås vara, eventuellt kunde det varit att tiden mellan då det skickades ut till att 

telefonsamtal inleddes var för kort. Det kunde även beror på att missivet skickades till fel 

person, alternativet kunde även vara att det inte var tillräckligt intressant för föreningen. 

Genom telefonsamtalen framkom det att hockeylagen hade semester och inte kunde medverka 

förrän två veckor senare. Då detta ansågs ligga för långt fram i tiden och därför uteslöts 
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hockeylagen och fotbollslagen valdes till studien. För att få bättre resultat och kunna jämföra 

två idrotter emot varandra skulle det varit bättre med ett fotbollslag och ett hockeylag. 

 

Genomförandet med de två fotbollslagen skiljde sig åt en hel del, när undersökningen utfördes 

på Larsson SK infann sig ett större lugn då tränaren gav oss 15 minuter med spelarna. 

Tvärtemot undersökningen med Larsson SK var tiden knapp med Prahl IF då spelarna 

plockades upp utomhus precis innan deras träning började. Detta kan medföra att resultaten 

blev olika, dels då vädret utomhus kunde påverkat att spelarna inte formulerade sig lika 

noggrant. Framförallt anser vi att då inte tränarna nämnt för spelarna att de skulle medverka i 

en enkätundersökning, ledde detta till att spelarna inte var redo mentalt för att vara med i 

undersökningen 

 

Efter mailkontakt med gymmet då fakta kring hur stort gymmet var samt hur många som 

tränade på gymmet beslutades det att det gymmet var tillräckligt stort för att enbart utföra 

undersökningen där. Utförandet på gymmet skedde vid lunchtid då flödet av personer var 

omkring tio personer i timmen. Efter ett tag såg vi att flödet med folk ökade markant längre in 

på eftermiddagen och förstod då att det hade varit bättre att börja enkätundersökningen 

senare. Valet av att fråga respondenterna efter att de hade tränat färdigt istället för innan, var 

dels för att ha koll på vilka som hade tillfrågats. Det var också ett aktivt val då författarna av 

egen erfarenhet visste att det oftast inte finns tid innan träning, då respondenterna vill sätta 

igång och träningen. 

 

Forskningsetisk uppföljning 

De fyra kraven som Vetenskapsrådet (2013) bestämt togs i stor beaktning under utförandet av 

enkätundersökningarna. Då informationskravet belyser att det är viktigt för respondenterna att 

veta vad undersökningen handlar om förklarade författarna examensarbetets syfte och vad 

studien handlade om. Då personer inte ville vara med i undersökningen, försöktes inte dessa 

övertalas då det är viktigt att respondenten själv bestämmer, detta benämns som 

samtyckeskravet. Detta var extra viktigt att ta hänsyn till då enkäten utfördes under en relativ 

stressad miljö. Då författarna valde att lägga enkäterna i en låda och därefter numera de gavs 

ingen möjlighet att identifiera vilken enkät som tillhörde vem. Detta var viktigt för att behålla 

enkäterna konfidentiella, vilket också konfidentialitetskravet står för. För att nyttjandekravet 

skulle föra sitt syfte i denna studie valdes det att förstöra alla de ifyllda enkäterna efter att all 
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rådata från enkäterna fastställts. Detta gjordes för att försäkra sig om att enkäterna inte ska 

användas i något annat syfte än till denna studie. 

 

Slutsats 

Denna studie har svarat på elitidrottares respektive hobbybyggares uppfattning om och kring 

kosttillskott. Utifrån resultaten från studiens genomförda enkätundersökning tillsammans med 

tidigare forskning kan en rad slutsatser dras. Likt tidigare studier visar är användandet av 

kosttillskott högt bland personer som tränar på gym, denna studie visar utöver detta också 

användandet bland elitidrottare är högt, dock något lägre än hobbybyggarna. 

 

En måltid bör inte bestå av kosttillskott i form av proteinpulver och gainer, dock visar denna 

studie att vid speciella tillfällen där tidsbrist eller tillgången till mat är begränsad kan detta 

vara ett bra alternativ. Studien visar att proteinpulver och gainer främst ska användas som ett 

komplement till den vardagliga maten och främst under hårda träningsperioder då kroppen är 

i behov av extra protein. 

 

Kunskapen kring de kosttillskott som respondenterna i denna studie har är bristfällig, främst 

för elitidrottarna men också för hobbybyggarna. Detta har även belysts i tidigare vilket i sin 

tur stärks i denna studie. Då kunskapen är låg ökar också risken för att få i sig otillåtna medel 

av kosttillskott som ligger på gränsen till dopingspreparat.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Författarna anser att denna studie har lagt en grund för att vidare undersöka huruvida 

kosttillskott kan användas som en måltid vid speciella situationer. Förslag på dessa situationer 

skulle kunna vara: vid långa flygresor, militära aktioner och i samband med situationer där tid 

och pengar är en brist, exempelvis i samband med naturkatastrofer. Med en kvalitativ studie 

skulle kostillskotts inverkan på kroppen kunna undersökas, då respondenterna utersluter mat 

och använder kostillskott under en viss period. 

 

Då denna studies slutsats menar att kunskapen är bristfällig bland både hobbybyggare och 

elitidrottare, skulle vidare studie kunna fastsälla ett mer säkerställt resultat genom att utföra en 

studie enbart om kunskap kopplat till kosttillskott.  
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Kosttillskottsbranschen drar idag in flera miljarder kronor i Sverige varje år, en stor del av 

inkomsten kommer från ungdomar. Författarna menar att vid större/bredare kunskap om kost 

och dess innehåll bland ungdomar, skulle detta medföra att en lägre konsumtion av 

kosttillskott skulle uppstå och onödiga preparat minska avsevärt. 
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0 

  
- - - 

  
8. Performance 118 

  
- - - 

    
1+2 - - - - 
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1+3 - - - - 

    
1+8 - - - - 

    
2+3 3 - - - 

    
2+6 3 - - - 

    
2+8 2 2 - - 

    
3+6 - - - - 

    
3+8 - - - - 
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Bilaga 2 - Informationsblad om uppsatsprojektet 

Hej! 

Vi är två studenter från Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan som just nu skriver vårt 

examensarbete i ämnet Måltidskunskap och värdskap. Vi gör en undersökning om olika 

idrottares syn på kost i samband med träning. Examensarbetets syfte är att studera 

elitidrottares respektive hobbybyggares uppfattning om kosttillskott? Undersökningen är 

kvantitativt uppbyggd i form av en enkät med 19 frågor om kost och kosttillskott.  

 

Varför ska ni bidra med ert engagemang? 

För att utvecklas som idrottare så krävs inte bara träning och sömn, framförallt krävs det rätt 

kost vid rätt tillfälle. Genom att vara med på denna studie skapar vi tillsammans en möjlighet 

för vidare forskning att komma fram till nya saker kring kost och kosttillskott. Dels är vårt 

mål är att kunna skapa en grund för vidare forskning, som i sin tur kan ta fram den optimala 

kosten för en idrottare. Denna studie kommer dessutom vara ett hjälpmedel för elitidrottare 

och hobbybyggare att skaffa sig bättre kunskap om kostens alla regler i samband med träning. 

 

Vid funderingar eller frågor, kontakta gärna någon av nedstående: 

 

Restaurang- och hotellhögskolan 

Åsa Öström 

E-post: Asa.ostrom@oru.se 

Tel: 019-302011 

 

Författare 

Richard Prahl   Robin Larsson 

E-post: Richard.prahl2013@gmail.com   E-post: Robi_n_@hotmail.com 

Tel: (+46) 70 950 49 57   Tel: (+46) 73 020 87 88 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Richard Prahl & Robin Larsson 

mailto:Asa.ostrom@oru.se
mailto:Richard.prahl2013@gmail.com
mailto:Robi_n_@hotmail.com
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 Bilaga 3 - Enkät  

Kosttillskott – En måltidsform? 

Enkätsvaren kommer att ligga till grund för vårt examensarbete på Hotell och Restauranghögskolan i 

Grythyttan. Svara gärna ärligt - alla enkäter behandlas naturligtvis anonymt! 

 

1. Ålder? 

 18-21 

 22-25 

 26-29 
 30-33 

 

2. Hur många gånger i veckan tränar du styrketräning? 

 0 gånger 

 1-2 gånger 

 3-4 gånger 

 5-6 gånger 

 7< gånger 

 

3. Hur många gånger i veckan tränar du konditionsträning? 

 0 gånger 

 1-2 gånger 

 3-4 gånger 

 5-6 gånger 

 7< gånger 

 

4. Använder du något kosttillskott? (Om nej fortsätt till fråga 14) 

 Ja 

 Nej  

 

5. Om Ja, kryssa för vilket/vilka kostilskott? 

 Proteintillskott (Om Ja, fortsätt till fråga 6) 

 Energitillskott/Gainer (Om ja, fortsätt till fråga 9) 

 Vitamin-/mineraltillskott 

 Annat, i så fall vilket/vilka:   (tex. kreatin, PWO, Aminosyror osv.) 
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6. Om proteintillskott valts, av vilken/vilka anledning tar du kosttillskottetet? 

 Prestationshöjande (orkar mer, bättre resultat) 

 Uppbyggande (går upp i vikt, öka i muskelmassa) 

 Ersättning av måltid (Tidsbrist, öka kaloriintag) 

 Annat, i så fall vilket/vilka:     

 

7. Om proteintillskott valts, Vilket påstående stämmer? 

 Pasta är ett proteinrikt livsmedel 

 Protein består av aminosyror 

 Det dagliga intaget av protein bör vara under 1g per kilokroppsvikt för en aktiv person 

 Protein består endast av essentiella aminosyror  

 Vet ej 

 

8. Om proteintillskott valts, Vilket påstående stämmer? 

 Vassleprotein tas saktare upp av kroppen än kaseinprotein 

 Vassleprotein kommer från mjölk medan kaseinprotein är animaliskt framställt 

 Vassleprotein tas upp snabbare än kaseinprotein 

 Både vassle- och kaseinprotein kommer från sojabönan 

 Vet ej 

 

9. Om energitillskott/Gainer valts, av vilken/vilka anledning tar du kosttillskottetet? 

 Prestationshöjande (orkar mer, bättre resultat) 

 Uppbyggande (går upp i vikt, öka i muskelmassa) 

 Ersättning av måltid (Tidsbrist, öka kaloriintag) 

 Annat, i så fall vilket/vilka:     

 

10. Om energitillskott/Gainer valts, Vilket påstående stämmer? 

 Kolhydrater bygger muskler 

 Kolhydrater finns i två former, sockerater och kostfibrer 

 Kolhydrater lagras i levern i form av glykos 

 Kolhydrater kommer främst från animaliska produkter 

 Vet ej 

 

11. Om energitillskott/Gainer valts, Vilket livsmedel innehåller mest kolhydrater? 

 100 g kalaspuffar 

 100 g kokt ljus pasta 

 100 g banan 

 100 g gainer  

 Vet ej 
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12. Vad anser du är viktigast (välj endast en) med de kosttillskotten du äter i samband 

träning? 

 Smaken 

 Konsistensen 

 Kalorimängden 

 Näringsinnehållet 

 Pris 

 Annat, i så fall vilket:     

 

13. Av vem/vilka har du fått information ifrån angående det kosttillskott du använder? 

 Vänner 

 Internet 

 Tränare 

 Återförsäljarna 

 Utbildad dietist 

 Annan, i så fall av vem:     

 

14. Tror du att proteinpulver eller gainer kan ha en negativ inverkan på kroppen? (Om nej 

fortsätt till fråga 16) 

 Ja 

 Nej 

 

15. Om Ja, vilken grad av risker tror du medför det? 

 Lätta men (Magproblem, Huvudvärk, Utmattning eller liknade) 

 Medium men (Ledvärk, Migrän, Magsmärtor eller liknade)  

 Svåra men (Hjärt- och kärlsjukdomar, Yrsel eller liknade) 

 Annat, i så fall vilket/vilka:     

 

16. Hur många mål om dagen äter du? (Inklusive mellanmål, ej kosttillskott) 

 1-2 gånger 

 3-4 gånger 

 5-6 gånger 

 7< gånger 
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17. Vad anser du är viktigast (välj endast en) med den maten du äter i samband träning? 

 Smaken 

 Konsistensen 

 Kalorimängden 

 Näringsinnehållet 

 Pris 

 Annat, i så fall vilket:     

 

18. Anser du en måltid kan bestå av kosttillskott i form av proteinpulver eller gainer? 

 Ja 

 Nej 

 

19.  Vad är din syn på kosttillskott? 

        

        

        

        

        

        

 

  

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning Robin Larsson och Richard Prahl. 

 

 


