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Sammanfattning 

Bakgrund 

Prestationshöjande preparat, så kallade ergogena kosttillskott, har visat sig vara problematiska 

på flera sätt, bland annat eftersom de kan utgöra en inkörsport till doping. Då tidigare studier 

främst har fokuserat på elitidrottare undersöker denna studie attityderna till ergogena 

kosttillskott och doping hos föreningsidrottande ungdomar. 

Syfte 

Syftet var undersöka om det finns något samband mellan attityder till och användning av 

ergogena kosttillskott och attityder till doping hos föreningsidrottande ungdomar mellan 15-

25 år. 

Metoder 

Studien är en tvärsnittsstudie med konstruktion av egen webbenkät som skickades ut till olika 

föreningar i Örebro under våren 2019.  

Resultat  

Totalt 136 svar anhölls från målgruppen. 79% av männen och 73% av kvinnorna svarade att 

de är neutralt eller positivt inställda till ergogena kosttillskott. 43% av männen och 7% av 

kvinnorna visade sig regelbundet konsumera någon form av ergogena kosttillskott. 

Majoriteten av respondenterna hade en negativ inställning till doping. Studien fann en positiv 

koppling mellan attityder till och användning av ergogena kosttillskott och attityder till 

doping. 

Slutsats 

Det positiva samband som fanns mellan attityder till och användning av ergogena kosttillskott 

och attityder till doping bekräftar vikten av att tidigt informera om effekter och bieffekter av 

ergogena kosttillskott och doping. 

  



 
 

Förkortningslista  

AAS = anabola androgena steroider  

PWO-produkter = pre-workout-produkter 

NOS = kväveoxidsyntas 

NO = kväveoxid 

BCAA = grenade aminosyror 
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Bakgrund 

Problem med ergogena kosttillskott 

Ergogena kosttillskott definieras enligt Riksidrottsförbundet som prestationshöjande preparat 

[1] och den nuvarande forskningen visar på framförallt tre problem med dessa: risk för 

överdosering/felaktig kombination av olika ergogena kosttillskott, att ergogena kosttillskott 

kan innehålla dopingsubstanser, samt att ergogena kosttillskott kan utgöra en inkörsport till 

doping [2]. 

Risk för överdosering/felaktig kombination av olika ergogena kosttillskott. Forskning 

visar att idrottare tenderar att missbruka kosttillskott genom överdosering eller kombination 

av olika kosttillskott och att de ofta inte har tillräckligt med kunskap om tillskottens effekter 

[2–4]. Vissa kosttillskott kan ha livshotande effekter vid överkonsumtion eller felaktig 

kombination [5]. 

Ergogena kosttillskott kan innehålla dopingsubstanser. Kosttillskott har också visat sig 

innehålla förbjudna substanser utan märkning på produkten [2,6,7]. Flera undersökningar 

både i Sverige och internationellt visar att ca 15% av alla undersökta kosttillskott innehåller 

dopingklassade substanser. Detta kan enligt Riksidrottsförbundet bero dels på slarv vid 

tillverkning och paketering, men också att tillverkarna medvetet tillsätter dessa [8]. 

Ergogena kosttillskott kan utgöra en inkörsport till doping. Tidigare studier visar ett 

tydligt samband mellan användning av ergogena kosttillskott och positiva attityder till och 

användning av dopingpreparat [2,9–12]. Detta samband är tydligast vid intag av tillskott som 

används för att öka kroppsmassa och styrka [13]. En metaanalys visar att användning av 

lagliga kosttillskott, sociala normer och positiva attityder till doping har starkast korrelation 

till dopingintention och dopingbeteende [14]. I en studie på unga idrottare i Storbritannien 

rapporterade 35% att de använder ergogena kosttillskott. 22,9% av dem som använde 

ergogena kosttillskott rapporterade även användning av dopingpreparat, att jämföra med en 

användning av dopingpreparat på 6% hos icke-användare av ergogena kosttillskott i studien 

[10].  

Typer av prestationshöjande substanser 

Det finns två huvudkategorier av prestationshöjande substanser teoretiskt tillgängliga för 

dagens idrottare: ergogena kosttillskott och dopingpreparat såsom anabola androgena 

steroider (AAS). Många av dessa har till syfte att öka testosteronnivåerna i kroppen och 
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därmed öka idrottarens förmåga att bygga muskelmassa. Andra varianter används för att öka 

mängden tillgänglig energi vid träning eller tävling [15].  

Dopingpreparat 

Begreppet dopingpreparat i denna studie inkluderar alla typer av dopingpreparat, där anabola 

androgena steroider är en av de mest frekvent upptäckta inom sporten [16]. 

Anabola androgena steroider är syntetiska derivat av hormonet testosteron som ökar 

proteinsyntesen i kroppens celler. De eftersträvansvärda effekterna av AAS inkluderar ökad 

styrka och muskelmassa, både genom muskelhypertrofi och bildning av nya muskelfibrer. 

AAS har visat sig ha många biverkningar inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, leversjukdomar, 

sämre bentillväxt, infertilitet, depression, mani och aggression [17]. Det finns en association 

mellan användning av dopingpreparat och förtidig död [18]. 

Ergogena kosttillskott 

Begreppet ergogena kosttillskott i denna studie begränsas till kreatin, beta-alanin, citrullin-

malat, koffein i form av tabletter eller drycker, pre-workout-produkter (pwo-produkter) och 

testosteronhöjare.  

Kreatin är en aminosyra som utgör den primära energikällan de första 10 sekunderna av 

anaerob kort, högintensiv träning. Det agerar även som buffert av mjölksyra, vilket potentiellt 

minskar utmattning av musklerna. 30% av användarna får ingen effekt av kreatin, men de som 

får effekter får det i form av ökad styrka vid kortvarig, anaerob träning. Rapporterade 

biverkningar inkluderar magproblem, muskelkramper och bristande njurfunktion [17,19].  

Beta-alanin är en föregångare till dipeptiden karnosin som finns i skelettmuskulaturen. 

Studier har visat att tillskott av beta-alanin kan öka nivåerna av karnosin i musklerna, vilket 

leder till ökad prestation vid högintensiv träning då karnosin agerar som en pH-buffert, har en 

antioxidativ effekt och tros ge effektivare kontraktilitet i musklerna [20]. Parestesier är den 

vanligaste förekommande biverkningen vid intag av höga doser [21].  

Citrullin-malat har i studier visat sig ha flera fördelaktiga effekter för träningsprestation då 

det agerar som en pH-buffert, ger snabbare energiutvinning och ökar bildningen av 

aminosyran arginin. Arginin är en vasodilator och även en föregångare till kväveoxidsyntas 

(NOS), vilken ökar bildningen av kväveoxid (NO), en vasodilator som i träningssammanhang 

är viktig för att öka blodflödet och energiutvinningen i cellerna. Forskningen är dock inte ense 
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om preparatets effekter på träningsprestation [22,23]. Mer forskning behövs kring 

biverkningarna av citrullin-malat [24]. 

Koffein har visat sig ha effekt i centrala nervsystemet, i fettvävnad och skelettmuskulatur. Det 

ökar fettoxidationen och tillgängligheten av fria fettsyror i blodet samt sparar 

muskelglykogenlagren vid längre tids träning [19]. Koffein har också visat sig orsaka 

viktnedgång, ge ökad uthållighet, anaerob prestation, reaktionstid, vakenhet samt minskade 

trötthetskänslor [25]. Bland de mer allvarliga biverkningarna vid överkonsumtion finns 

leverskada, njursvikt, takykardi, hypertension och hjärtarytmier rapporterade [26]. 

Pre-workout-produkter konsumeras innan träning i syfte att öka prestationen efter intag. 

Dessa innehåller en blandning av prestationshöjande substanser, ofta koffein, grenade 

aminosyror (BCAAs), kreatin och beta-alanin [27]. I dagsläget visar forskning att konsumtion 

av energidrycker är säkert hos friska individer men att det kan vara riskfyllt hos personer med 

högt blodtryck, hos barn, tonåringar och äldre, eftersom dessa kan vara känsligare för 

bieffekterna av koffein [26]. Forskningen är oense om effekterna av pwo-produkter på träning 

då olika studier visar olika resultat av konsumtion [27,28]. 

Testosteronhöjare har visat sig öka muskeltillväxt och aktiveringen av nervsystemet, 

resulterande i ökad muskelstyrka. Det finns ett antal naturligt förekommande substanser, 

exempelvis zink, som kan boosta testosteronnivåerna i kroppen och därmed säljs som 

testosteronhöjare. Rapporterade biverkningar inkluderar njur- och leverproblem, men det 

finns inte tillräckligt med forskning för att bekräfta detta [29].  

Attityder till och användning av ergogena kosttillskott och dopingpreparat 

Positiva attityder till ergogena kosttillskott har visat sig vara en positiv prediktor för 

användning av dessa [5]. Tidigare studier på attityder till ergogena kosttillskott och doping 

hos ungdomar har främst fokuserat på (elit)idrottare. En liten men signifikant del av unga 

idrottare har visat sig använda dopingpreparat, men den generella attityden till 

prestationshöjande substanser hos unga idrottare är negativ [30].  

Konsumtion av koffeininnehållande energidrycker har dramatiskt ökat de senaste åren, 

speciellt inom sporten, och är idag den största källan till koffein i sportsammanhang [26]. I en 

studie på amerikanska studenters användning av kosttillskott rapporterade 31,5% konsumtion 

av energidrycker; 17,3% användning av uppbyggande tillskott såsom proteinpulver, 

aminosyror, gainers och kreatin och 35,1% användning av viktreducerande tillskott såsom 
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fettförbrännare, energidrycker, ephedra och koffeintabletter. 1,6% självrapporterade 

användning av anabola steroider [13]. 

Unga män har visat sig ha en mer positiv attityd och använder ergogena kosttillskott i högre 

utsträckning än unga kvinnor [10,11,13,30–32]. Män uttrycker även en mer positiv attityd till 

doping och en större tilltro till att doping är effektivt än kvinnor [9–11,13]. 

Doping sker inte längre endast på elitnivå utan i alla åldrar och inom alla olika tävlingsnivåer 

inom alla sporter och ergogena tillskott används numera inte bara inom professionella sporter 

utan hos vanliga motionärer [33]. Då tidigare studier på ergogena kosttillskott främst har 

fokuserat på elitidrottare och gymdeltagare fokuserade denna studie på unga 

föreningsidrottare, en viktig grupp eftersom 9/10 barn och ungdomar någon gång under 

uppväxten har deltagit i föreningsidrott [34]. Detta innebär att resultaten kan appliceras på en 

större del av befolkningen. En kartläggning av attityder till och användning av ergogena 

kosttillskott i denna grupp kan utgöra underlag för interventioner i att informera om riskerna 

med ergogena kosttillskott och förebygga framtida dopinganvändning.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns något samband mellan attityder till och 

användning av ergogena kosttillskott och attityder till doping hos ungdomar mellan 15-25 år 

som tränar i en idrottsförening. 

Frågeställningar: 

- Hur ser attityderna till och användningen av ergogena kosttillskott ut inom 

målgruppen? 

- Hur ser attityderna till doping ut inom målgruppen? 

- Finns det något samband mellan attityderna till och användningen av ergogena 

kosttillskott och attityderna till doping inom målgruppen? 

Metod och material 

Design 

Studien är en tvärsnittsstudie med konstruktion av egen enkät. En kvantitativ enkätstudie 

valdes för att kunna se samband i attityder på gruppnivå.  

Studiepopulation/urval 

Urvalet begränsades till kvinnor och män i åldern 15-25 år som tränar i en idrottsförening i 

Örebro. Målet var att få enkätsvar från 100-200 personer inom målgruppen.  

Utformning av enkät 

Enkäten består av information och definition av ergogena kosttillskott och dopingpreparat, 

bakgrundsfrågor, frågor om användning och attityder till ergogena kosttillskott, frågor om 

attityder till doping, frågor om anledningar till att inte använda ergogena kosttillskott 

respektive doping och frågor om vilka faktorer som är viktiga för träningsprestation (bilaga 

1). Alla frågor i enkäten var obligatoriska att svara på för att skicka in enkäten förutom en 

fråga om vad som påverkat användare av ergogena kosttillskott att börja med dessa samt 

frågor om anledningar till att inte använda ergogena kosttillskott respektive doping. 

Definitionen av ergogena kosttillskott i enkäten: 

- Koffein – i form av tabletter/kapslar som tas för att öka vakenhet och prestation 

- Kreatin – i pulverform eller kapslar som tas i syfte att öka muskelvolym, muskelstyrka 

och prestation 
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- PWO-produkter – en sammansättning av flera ämnen som antingen var för sig eller 

tillsammans syftar till att öka vakenhet och prestation 

- Koffeinrika drycker – färdiga drycker som tas i syfte att öka vakenhet och prestation 

- Testosteronhöjare – i form av kapslar/tabletter som anges kunna öka mängden 

testosteron i kroppen och därmed öka muskelvolym, styrka och prestation 

- Beta-alanin – i pulverform eller kapslar för att höja mjölksyratröskeln 

- Citrullin-malat – i pulverform för att höja prestationsförmågan 

Definitionen av dopingpreparat i enkäten: 

- Anabola steroider 

- Andra dopingpreparat 

Enkäten valdes att göras elektronisk i syfte att effektivisera insamlandet av information från 

så många som möjligt på kort tid.  

Datainsamling 

Enkäten konstruerades med underlag från tidigare enkäter [35–37] samt feedback från 

experter inom kosttillskott och lades in i Google Formulär . En pilotstudie utfördes på tre 

ungdomar inom målgruppen. Efter feedback från deltagarna i pilotstudien lades ett ytterligare 

svarsalternativ till frågan ”vilken är den främsta anledningen till att du tränar?”. 

Därefter kontaktades ett antal idrottsföreningar i Örebro via mail med information och 

förfrågan om att vidarebefordra webbenkäten till idrottande ungdomar inom föreningen. 

Enkäten vidarebefordrades även via personliga kontakter som delade enkäten i 

föreningsgrupper på internet. De idrottsföreningar som kontaktades valdes med hänsyn till att 

det skulle bli ett stort urval, olika idrotter och en jämn könsfördelning. Föreningarna som 

deltog inkluderade sporterna gymnastik, tennis, innebandy, friidrott, boxning, fotboll, 

ishockey, handboll, bandy och badminton. 

Statistiska analyser 

Resultaten från enkätstudien redovisas som procentansatser. Svaren registrerades i Google 

Formulär och överfördes sedan via ett kalkylark till statistikprogrammet SPSS Statistics. 

Resultaten analyserades framförallt med hjälp av korstabeller och Chi2-test gjordes för att 

testa resultatens statistiska signifikans. Statistisk signifikansnivå sattes till p<0,05. Vid analys 

av enkätsvaren i SPSS lades två eller flera svarsalternativ ihop till ett på ett par frågor i syfte 
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att göra resultaten lättare att analysera och få tydligare samband samt för att öka chansen att 

finna statistiskt signifikanta skillnader. Diagram skapades sedan i Microsoft Excel. 

Etik 

Deltagarna i studien informerades via enkäten om studiens syfte, ansvariga för studien, att 

enkäterna är anonyma (utan kodnummer) och att alla enkäterna behandlas konfidentiellt. 

Deltagarnas samtycke till enkäten lämnades i samband med att de valde att besvara den. 

Respondenterna kunde när som helst avsluta sitt deltagande i enkäten. En fråga om 

respondentens användning av dopingpreparat uteslöts då detta kan anses vara etiskt känslig 

information. 
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Resultat 

Deltagare 

Enkäten besvarades av totalt 160 personer, varav 136 svar var inom målgruppen 15-25 år. 

Dessa 136 utgör resultatunderlaget i denna studie och av dessa var 45% män och 55% 

kvinnor. 

Attityder till ergogena kosttillskott 

79% av männen och 73% av kvinnorna var neutralt eller positivt inställda till ergogena 

kosttillskott (p=0,5) (figur 1). 43% av männen och 7% av kvinnorna intog ergogena 

kosttillskott varje dag eller varje vecka (p <0,05).  

 

En majoritet av både kvinnor och män trodde att ergogena kosttillskott leder till en förändring 

på/i kroppen (p=0,09), att ergogena kosttillskott leder till minskad trötthet (p=0,7) och att 

ergogena kosttillskott hjälper till att bygga muskler (p=0,5) (figur 2). Cirka hälften trodde att 

ergogena kosttillskott leder till bättre träningsprestation (p=0,05) och påskyndar återhämtning 

(p=0,05). En minoritet av svaranden trodde att ergogena kosttillskott leder till bättre hälsa (p 

<0,05), att de hjälper till att bränna fett (p=0,1), att de ökar uthålligheten (p=0,9), att de 

hjälper till att öka snabbhet/explosivitet (p=0,5) och att de minskar risken för skador/sjukdom 

(p <0,05). P-värdena i ovan stycke avser skillnad mellan män och kvinnor. 

73%

7%

79%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Jag har ingen åsikt/jag är positiv Jag tar regelbundet någon form
av ergogena kosttillskott

Kvinnor Män

Figur 1. Andel som var neutralt eller positivt inställda till ergogena kosttillskott, respektive andel som 

regelbundet intog någon form av ergogena kosttillskott. n=136 (75 kvinnor, 61 män) 
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En majoritet av respondenterna tog inte ergogena kosttillskott för att de får i sig tillräckligt 

med energi/näring genom vanlig kost (p=0,4) och för att de tyckte att det är för dyrt med 

ergogena kosttillskott (p=0,5) (figur 3). En majoritet av kvinnor men en minoritet av männen 

tog inte ergogena kosttillskott för att de inte har tillräckligt med kunskap om 

fördelar/nackdelar (p <0,05). En minoritet av både män och kvinnor tog inte ergogena 

kosttillskott för att de är rädda för misstagsdoping (p=0,5) och för att de trodde att det inte har 

någon effekt på deras träning (p=0,8). P-värdena ovan avser skillnad mellan män och kvinnor. 

 

73%

86%

61%

43%

41%

40%

91%

55%

41%

35%

Jag har inte tillräckligt med kunskap om
fördelar/nackdelar

Jag får i mig tillräckligt med
energi/näring genom vanlig kost

Jag tycker att det är för dyrt med
kosttillskott

Jag tror inte att kosttillskott har någon
effekt på min träning

Jag är rädd för misstagsdoping

Män Kvinnor

44,00%

88%

7%

17%

61%

33%

33%

57%

44%

3%

68%

77%

28%

28%

67%

34%

40%

61%

61%

18%

Leder till bättre träningsprestation

Leder till en förändring på/i kroppen

Leder till bättre hälsa

Hjälper mig att bränna fett

Hjälper mig att bygga muskler

Hjälper mig att öka min uthållighet

Hjälper mig att öka i snabbhet/explosivitet

Hjälper mig att minska trötthet

Hjälper mig att påskynda återhämtning

Minskar risken för skador/sjukdom

Man Kvinna

Figur 2. Andelen som instämde i olika påståenden om ergogena kosttillskott uppdelat i kön. n=136 (75 

kvinnor, 61 män) 

 

Figur 3. Andelen som instämde i olika påståenden om anledningar till att inte använda ergogena 

kosttillskott uppdelat i kön. 1. Jag är rädd för misstagsdoping: n=106 (63 kvinnor, 43 män); 2. Jag tror inte 

att kosttillskott har någon effekt på min träning: n=107 (63 kvinnor, 44 män); 3. Jag tycker att det är för 

dyrt med kosttillskott: n=108 (64 kvinnor, 44 män); 4. Jag får i mig tillräckligt med energi/näring genom 

vanlig kost, och 5. Jag har inte tillräckligt med kunskap om fördelar/nackdelar: n=109 (64 kvinnor, 45 män) 
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Totalt 31 respondenter, 5 kvinnor och 25 män, rapporterade ett regelbundet intag av ergogena 

kosttillskott. 3% av kvinnorna som tränar i primärt syfte att bli bättre inom sin idrott eller som 

elitsatsar och 11% av kvinnorna som tränar för att hålla igång/må bra/socialisera använde 

ergogena kosttillskott (p=0,2). Totalt 103 respondenter, 55 kvinnor och 48 män, rapporterade 

en positiv eller neutral inställning till ergogena kosttillskott. 66% av kvinnorna som tränar i 

primärt syfte att bli bättre inom sin idrott eller som elitsatsar och 81% av kvinnorna som 

tränar i syfte att hålla igång/må bra/socialisera var neutralt eller positivt inställda till ergogena 

kosttillskott (p=0,1). Hos män skilde sig intag av och attityder till ergogena kosttillskott inte åt 

utifrån primärt syfte med träning. P-värdena ovan avser skillnad utifrån primärt träningssyfte 

hos kvinnor. 

Attityder till doping 

12% av männen och 12% av kvinnorna var neutralt eller är positivt inställda till doping. 

(p=0,9) (figur 4). 

 

 

En majoritet av både kvinnor och män trodde att doping leder till en förändring på/i kroppen 

(p=0,5), ökar snabbhet/explosivitet (p=0,5), ökar uthållighet (p=0,5), hjälper till att bygga 

muskler (p=0,2) och leder till bättre träningsprestation (p=0,9) (figur 5). Cirka hälften tror att 

doping påskyndar återhämtning (p=0,2). En minoritet trodde att doping leder till bättre hälsa 

(p=0,5), hjälper till att bränna fett (p=0,2), hjälper till att minska trötthet (p=0,6) och minskar 

risken för skador/sjukdom (p <0,05). P-värdena avser skillnad mellan män och kvinnor. 
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Figur 4. Generell åsikt om doping uppdelat i kön. n=136 (75 kvinnor, 61 män) 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ca 90% av både män och kvinnor använde inte dopingpreparat eftersom det är förbjudet 

(p=0,4) och ansåg sig få i sig tillräckligt med energi/näring genom vanlig kost (p <0,05) (figur 

6). Cirka hälften av respondenterna tyckte att det är för dyrt med dopingpreparat (p=0,4) och 

tyckte inte att de har tillräckligt med kunskap om fördelar/nackdelar (p=0,3). En minoritet 

använde inte dopingpreparat eftersom de ansåg att det inte har någon effekt på deras träning 

(p=0,6). P-värdena ovan avser skillnad mellan män och kvinnor. 
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Figur 5. Andelen som instämde i olika påståenden om doping uppdelat i kön. n=136 (75 kvinnor, 61 män) 

 

Figur 6. Andelen som instämde i olika påståenden om anledningar till att inte använda dopingpreparat 

uppdelat i kön. 1. Jag använder inte dopingpreparat eftersom det är förbjudet: n=127 (71 kvinnor, 56 män); 2. 

Jag tror inte att det har någon effekt på min träning, och 3. Jag tycker att det är för dyrt med dopingpreparat: 

n=128 (72 kvinnor, 56 män); 4. Jag får i mig tillräckligt med energi/näring genom vanlig kost: n=129 (72 

kvinnor, 57 män); 5. Jag har inte tillräckligt med kunskap om fördelar/nackdelar: n=131 (73 kvinnor, 58 män) 
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Totalt 16 respondenter, 9 kvinnor och 7 män, rapporterade en neutral eller positiv inställning 

till doping. 16% av kvinnorna som tränar för att bli bättre inom sin idrott eller som elitsatsar 

och 8% av kvinnorna som tränar för att hålla igång/må bra/socialisera var neutralt eller 

positivt inställda till doping (p=0,3). 10% av männen som tränar för att bli bättre inom sin 

idrott eller som elitsatsar och 16% av männen som tränar för att hålla igång/må bra/socialisera 

var neutralt eller positivt inställda till doping (p=0,5). P-värdena ovan avser skillnader utifrån 

primärt träningssyfte hos kvinnor respektive män. 

Sambandet mellan attityder till ergogena kosttillskott och doping 

16% av kvinnorna som var neutralt eller positivt inställda till ergogena kosttillskott och 0% av 

kvinnorna som var negativt inställda till ergogena kosttillskott var neutralt eller positivt 

inställda till doping (p=0,05) (figur 7). 15% av männen som var neutralt eller positivt inställda 

till ergogena kosttillskott och 0% av männen som var negativt inställda till ergogena 

kosttillskott var neutralt eller positivt inställda till doping (p=0,15). P-värdena ovan avser 

skillnad utifrån generell åsikt om ergogena kosttillskott hos kvinnor respektive män. 

  

20% av kvinnorna som regelbundet intog någon form av ergogena kosttillskott och 11% av 

kvinnorna som inte regelbundet intog någon form av ergogena kosttillskott var neutralt eller 

positivt inställda till doping (p=0,6) (figur 8). 23% av männen som regelbundet intog någon 

form av ergogena kosttillskott var neutralt eller positivt inställda till doping, medan 3% av 

männen som inte intog ergogena kosttillskott var neutralt eller positivt inställda till doping (p 

<0,05). P-värdena ovan avser skillnad utifrån generell åsikt om ergogena kosttillskott hos 

kvinnor respektive män. 
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Jag har ingen åsikt/jag är positiv till ergogena kosttillskott
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Figur 7. Andelen som var neutralt eller positivt inställda till doping inom en grupp baserad på deras generella 

åsikt om ergogena kosttillskott, uppdelat i kön. n=16 (9 kvinnor, 7 män) 
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användning av ergogena kosttillskott, uppdelat i kön. n=16 (9 kvinnor, 7 män) 
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Diskussion och slutsats 

Användningen av ergogena kosttillskott har blivit allt vanligare inom alla typer av träning och 

tävling vilket kan vara problematiskt då ergogena kosttillskott bland annat har visat sig utgöra 

en inkörsport till doping [2,9–12,33]. Syftet med den aktuella studien var att undersöka om 

det fanns något samband mellan positiva attityder till och användning av ergogena 

kosttillskott och positiva attityder till doping hos föreningsidrottande ungdomar i Örebro.  

Huvudfynden i denna studie är:  

• Att män i högre utsträckning än kvinnor konsumerade ergogena kosttillskott 

• Att kvinnor i högre utsträckning än män valde bort ergogena kosttillskott eftersom de 

ansåg sig ha otillräckligt med information om fördelar/nackdelar 

• Att män som regelbundet intog någon form av ergogena kosttillskott hade en mer 

neutral eller positiv inställning till dopingpreparat än män som inte regelbundet intog 

någon form av ergogena kosttillskott 

• Att kvinnor som var neutralt eller positivt inställda till ergogena kosttillskott i högre 

utsträckning var neutralt eller positivt inställda till doping än kvinnor som var negativt 

inställda till ergogena kosttillskott 

Resultatdiskussion  

Attityder till och användning av ergogena kosttillskott 

Att män rapporterade en betydligt högre användning av ergogena kosttillskott än kvinnor 

stämmer överens med tidigare studier [10,11,13,30–32]. Mäns högre användning av ergogena 

kosttillskott och att majoriteten av männen visade sig ha en neutral eller positiv inställning till 

ergogena kosttillskott bekräftar tidigare studier som visar att det finns en positiv koppling 

mellan attityder till och användning av ergogena kosttillskott [5]. Anledningen till mäns större 

användning av ergogena kosttillskott skulle kunna bero på samhällsidealet där män 

uppmuntras att vara muskulösa och kvinnor smala och män därför i högre utsträckning tar 

ergogena, muskeluppbyggande tillskott, såsom kreatin. I en studie på kroppsbyggare 

rapporterade män oftare användning av ergogena kosttillskott för att bygga muskelmassa och 

kvinnor för att bränna fett [38]. Tidigare studier på unga idrottare visar att män i högre grad 

använder kosttillskott för att öka prestationen och bygga muskelmassa och därmed har en 

större användning av ergogena kosttillskott, medan kvinnor använder kosttillskott för att 

förbättra hälsan och därmed i större utsträckning använder sig av andra typer av kosttillskott 

såsom vitamin-/mineraltillskott [39].  
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Den generella inställningen till ergogena kosttillskott hos både män och kvinnor var positiv 

eller neutral och majoriteten av båda könen instämde med att ergogena kosttillskott hjälper till 

att förändra kroppen och bygga muskler. Merparten av männen, i större utsträckning än 

kvinnorna, instämde med att användning av ergogena kosttillskott leder till bättre 

träningsprestation. Däremot var det endast en minoritet av båda könen som instämde med att 

ergogena kosttillskott ger bättre hälsa, minskar risken för skador/sjukdom eller bränner fett. 

Dessa uppfattningar om ergogena kosttillskott hos män och kvinnor kan förklara den högre 

användningen hos män och bekräfta de tidigare studierna om mäns och kvinnors anledningar 

till intag av kosttillskott. 

73% av kvinnorna som inte använde ergogena kosttillskott rapporterade att de har för lite 

kunskap om dessa som anledning, att jämföra med att endast 40% av männen som inte 

använde ergogena kosttillskott svarade likadant. Detta är ett intressant fynd som också skulle 

kunna förklara att kvinnor i lägre utsträckning än män använde sig av ergogena kosttillskott. 

Det vore intressant att fortsätta undersöka hur män och kvinnor inhämtar kunskap om 

kosttillskott och hur detta påverkar deras attityder till kosttillskott. 

Anledningen till att de flesta väljer bort ergogena kosttillskott var hos båda könen för att de 

inte ansåg sig behöva det, men cirka 40% svarade att de väljer bort det för att de är rädda för 

misstagsdoping. Detta visar att det till viss grad finns kunskap om att ergogena kosttillskott 

kan innehålla dopingsubstanser, men att det behöver informeras om i högre utsträckning.  

Studien fann inga signifikanta skillnader i attityder till och användning av ergogena 

kosttillskott respektive attityder till doping utifrån primärt träningssyfte. En tidigare studie 

visade att elitidrottare i större utsträckning använder sig av kosttillskott än icke-elitidrottare 

[40]. För att urskilja eventuella skillnader i attityder och användning i denna studie hade ett 

större svarsunderlag troligen krävts. 

Attityder till doping 

88% av respondenterna rapporterade en negativ inställning till doping, vilket skiljer sig från 

tidigare forskning som visar att män generellt är mer positivt inställda till doping än kvinnor 

[9–11,13]. Den allmänna attityden till doping var, precis som till ergogena kosttillskott, att 

doping förbättrar träningsprestationen, leder till en förändring på kroppen och hjälper till att 

bygga muskler, men att det inte leder till bättre hälsa eller minskar risken för skada/sjukdom. 
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Finns det något samband mellan attityder till ergogena kosttillskott och doping? 

Medan 88% av respondenterna var negativt inställda till doping var endast 21% av männen 

och 27% av kvinnorna negativt inställda till ergogena kosttillskott. Detta speglar antagligen 

vetskapen om att doping är farligt och förbjudet, vilket också bekräftas av att 90% angav 

förbudet mot användning av dopingpreparat som anledning till att inte använda dessa. 

Ergogena kosttillskott och dess effekter/bieffekter är däremot mindre välkända. 

Det visade sig finnas ett positivt samband mellan attityder och användning av ergogena 

kosttillskott och attityder till doping hos både kvinnor och män. Kvinnor som hade en positiv 

eller neutral inställning till ergogena kosttillskott hade även en mer positiv eller neutral 

inställning till doping än de kvinnor som hade en negativ attityd till ergogena kosttillskott. 

Män som regelbundet använde någon form av ergogena kosttillskott var i högre utsträckning 

neutralt eller positivt inställda till doping än män som inte använde ergogena kosttillskott. 

Dessa samband mellan attityder till och användning av ergogena kosttillskott och attityder till 

doping är i enlighet med tidigare studier inom området [2,9–13]. 

Metoddiskussion 

En kvantitativ enkätstudie valdes då studien vill undersöka den generella attityden till 

kosttillskott och doping hos föreningsidrottande ungdomar på en gruppnivå och inte 

undersöka enskilda individers attityder. En webbaserad enkät är relativt enkel att göra och att 

distribuera ut till många föreningar på kort tid. Enkäten bekräftades fungera av experter inom 

kosttillskott samt genom en pilotstudie på ungdomar. Relativt många svar tillhandahölls. 

De föreningar som fick ta del av enkäten var inom sporterna gymnastik, tennis, innebandy, 

friidrott, boxning, fotboll, ishockey, handboll, bandy och badminton. Föreningar inom 

skridskor och simning kontaktades men svarade inte. 

Styrkor 

Styrkor med denna studie är att den gav en översiktsbild över ungdomars attityder till och 

användning av ergogena kosttillskott och attityder till doping inom flera olika 

föreningsidrotter i Örebro.  

Svagheter 

Från början var tanken att åka ut till föreningar och informera om enkäten muntligt och vara 

med under tiden som deltagarna svarade på enkäten i sina mobiltelefoner. De flesta större 

föreningarna ville dock ha enkäten som länk och skicka ut den själva och det visade sig vara 

för tidskrävande att åka ut till alla föreningar och få ihop 100-200 svar. Fördelen med att åka 
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ut till föreningar hade varit att deltagarna kunde ställa frågor under tiden de svarade, vilket 

skulle minska risken att deltagarna missförstod frågorna, att fler troligen hade svarat, ledande 

till ett mindre bortfall, samt att jag hade haft bättre koll på vilka föreningar och sporter som 

deltog i enkäten och hur stort bortfallet var.  

Bortfallet är dels de föreningar som inte svarade på mailen som skickades ut, dels de idrottare 

som uppmärksammades på enkäten men valde att inte svara på den samt de eventuella 

respondenter som inte svarade på frågor som var riktade till dem. Felaktiga svar kan också ha 

anhållits om en respondent svarade på en fråga som inte var riktad till denna, exempelvis 

frågorna riktade till dem som inte använder ergogena kosttillskott.  

För att få en tydligare bild av vilka sporter som denna studie är applicerbar på och för att få en 

bild av huruvida attityder och användning skiljer sig mellan olika sporter borde enkäten ha 

innehållit en fråga om vilken sport respondenten tränar. Det hade också varit intressant att 

veta av vilka anledningar respondenterna konsumerade kosttillskott, detta kunde ha klargjort 

varför attityderna till och användningen av kosttillskott såg annorlunda ut hos män och 

kvinnor. Definitionen av androgena steroider i enkäten kunde ha förtydligats med en kort 

förklaring av deras effekter och beredningsform och fler vanligt förekommande 

dopingpreparat kunde ha namngivits. 

Eftersom den stora majoriteten av respondenterna uppgav sig ha en negativ attityd till doping 

blev underlaget litet för att jämföra och se samband mellan positiva attityder till doping och 

olika variabler såsom kön, primärt träningssyfte och attityder till ergogena kosttillskott. Detta 

kan ha påverkat chansen att hitta signifikanta skillnader. P-värdena för de flesta av resultaten i 

studien visade att skillnaderna inte var signifikanta, trots att svarsalternativ till en del frågor 

lades ihop i syfte att öka signifikansen. Anledningen till detta är troligen att denna typ av 

studie hade krävt ett större svarsunderlag. 

Att svarsalternativen “jag är positiv” och “jag har ingen åsikt” lades ihop gav en bild av 

andelen som var negativa, men berättar inte hur många som faktiskt var positiva, vilket också 

är en svaghet.  

Slutsats 

Att det visade sig finnas ett samband mellan positiva attityder till och användning av ergogena 

kosttillskott och positiva attityder till doping bekräftar vikten av att informera om effekter och 

risker med både ergogena kosttillskott och doping för att förhindra att ergogena kosttillskott 

missbrukas eller blir en inkörsport till framtida dopinganvändande. Denna studie på 
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föreningsidrottande ungdomar bekräftar att ergogena kosttillskott används redan i unga åldrar 

och på flera olika nivåer av träning och eftersom en stor del av befolkningen någon gång i 

livet engagerar sig i föreningsidrott är detta ett viktigt forum för framtida interventioner.  
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Bilaga 1 

ENKÄT 

Hej! 

Vi är två läkarstudenter som skriver våra C-uppsatser vid Örebro Universitet. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i vår pilotstudie som med hjälp av denna enkät vill 

undersöka ungdomars attityder till kosttillskott och doping. I nuläget saknas studier på 

området riktade mot ungdomar inom föreningsidrotten. 

Ansvarig för projektet och enkäten är Susanna Geidne, Docent i Folkhälsovetenskap och 

universitetslektor i Idrott. Insamling och bearbetning av data kommer att utföras av Amanda 

Norell och Fredrika Wernerson, läkarstudenter vid Örebro Universitet, i samråd med 

projektansvarig. 

Ditt deltagande i enkäten är frivilligt och helt anonymt (utan kodnummer). Resultaten 

kommer att redovisas på gruppnivå. 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Norell & Fredrika Wernerson 

Vår definition av ergogena kosttillskott 

Koffein  

- i form av tabletter/kapslar som tas för att öka vakenhet och prestation, ex. 

koffeintabletter 

Kreatin 

- i pulverform eller kapslar som tas i syfte att öka muskelvolym, muskelstyrka och 

prestation, ex. kreatinmonohydrat 

PWO-produkter 

- en sammansättning av flera olika ämnen som antingen var för sig eller tillsammans 

syftar till att öka vakenhet och prestation, ex. The Butcher, Aldrig Vila, PWO rush, 

Jacked pump’d m.fl. 

Koffeinrika drycker 
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- färdiga drycker som tas i syfte att öka vakenhet och prestation, ex. NOCCO, Celsius, 

Redbull, Monster 

Testosteronhöjare 

- i form av kapslar/tabletter som anges kunna öka mängden testosteron i kroppen och 

därmed öka muskelvolym, styrka och prestation, ex. Testo 4-HD, ZMA 

Beta-alanin 

- i pulverform eller kapslar för att höja mjölksyretröskeln, ex. Beta-Alanine 

Citrullin-malat 

- i pulverform för att höja prestationsförmågan, ex. Citrulline Malate 

Vår definition av dopingpreparat 

Anabola steroider 

Andra dopingpreparat 

Bakgrundsfrågor 

Ålder 

o Under 15 år 

o 15-25 år 

o 25 år eller äldre 

Kön 

o Kvinna 

o Man 

o Definierar mig varken som man eller kvinna 

Hur många dagar i veckan tränar du? 

o 0-1 

o 2-3 

o 4 eller fler 

Vilket är det främsta skälet till att du tränar? 

o För att hålla igång 
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o För att det är socialt 

o För att må bra 

o För att bli bättre inom min idrott 

o Jag elitsatsar  

o Av utseendeskäl 

Frågor om kosttillskott 

Vad har du för generell åsikt om ergogena kosttillskott? 

o Jag är positiv  

o Jag har ingen åsikt 

o Jag är negativ 

Tar du regelbundet någon form av ergogena kosttillskott?  

o Nej, har aldrig testat 

o Nej, har bara testat enstaka gång(er) 

o Ja, varje vecka 

o Ja, varje dag 

Om du tar ergogena kosttillskott, vilka av följande har påverkat dig mest att börja? 

(välj max 3 alternativ) 

o Tränare eller ledare 

o Butik 

o Media, reklam, tidningar, webb 

o Gym 

o Forum på nätet 

o Förälder 

o Kompis 

o Annan källa  

Här följer några påståenden om ergogena kosttillskott. Håller du med om dessa? (svara 

oavsett om du använder ergogena kosttillskott eller ej) 

Jag tror att kosttillskott leder till bättre träningsprestation 

o Ja 

o Nej 
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Jag tror att kosttillskott leder till en förändring på/i kroppen 

o Ja  

o Nej 

Jag tror att kosttillskott leder till bättre hälsa 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att kosttillskott hjälper mig att bränna fett 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att kosttillskott hjälper mig att bygga muskler 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att kosttillskott hjälper mig att öka min uthållighet 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att kosttillskott hjälper mig att öka i snabbhet/explosivitet  

o Ja 

o Nej 

Jag tror att kosttillskott hjälper mig att minska trötthet 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att kosttillskott påskyndar återhämtning efter träning/match 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att kosttillskott minskar risken för skador/sjukdom 

o Ja 

o Nej 
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Om du inte tar ergogena kosttillskott, stämmer dessa påståenden in på dig? 

Jag har inte tillräckligt med kunskap om fördelar/nackdelar 

o Stämmer 

o Stämmer inte 

Jag får i mig tillräckligt med energi och näring genom vanlig kost 

o Stämmer 

o Stämmer inte 

Jag tycker att det för dyrt med kosttillskott 

o Stämmer 

o Stämmer inte 

Jag tror inte att det har någon effekt på min träning 

o Stämmer 

o Stämmer inte 

Jag är rädd för misstagsdoping 

o Stämmer 

o Stämmer inte 

Frågor om doping 

Vad har du för generell åsikt om doping? 

o Jag är positiv 

o Jag har ingen åsikt 

o Jag är negativ 

Här följer några påståenden om doping, håller du med om dessa? (svara oavsett om du 

använder dopingpreparat eller ej) 

Jag tror att doping leder till bättre träningsprestation 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att doping leder till en förändring på/i kroppen 
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o Ja 

o Nej 

Jag tror att doping leder till bättre hälsa 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att doping hjälper mig att bränna fett 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att doping hjälper mig att bygga muskler 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att doping hjälper mig att öka min uthållighet 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att doping hjälper mig att öka i snabbhet/explosivitet  

o Ja 

o Nej 

Jag tror att doping hjälper mig att minska trötthet 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att doping påskyndar återhämtning efter träning/match 

o Ja 

o Nej 

Jag tror att doping minskar risken för skador/sjukdom 

o Ja 

o Nej 

Om du inte tar dopingpreparat, stämmer dessa påståenden in på dig? 
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Jag har inte tillräckligt med kunskap om fördelar/nackdelar 

o Stämmer 

o Stämmer inte 

Jag får i mig tillräckligt med energi och näring genom vanlig kost 

o Stämmer 

o Stämmer inte 

Jag tycker att det för dyrt med dopingpreparat 

o Stämmer 

o Stämmer inte 

Jag tror inte att det har någon effekt på min träning 

o Stämmer 

o Stämmer inte 

Jag använder inte dopingpreparat eftersom det är förbjudet  

o Stämmer 

o Stämmer inte 

Vad påverkar din träning? 

Vilken betydelse anser du att mat och dryck har för din träning?  

o 1 – ingen betydelse 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 – mycket stor betydelse 

Vilken betydelse anser du att vila har för din träning? 

o 1 – ingen betydelse 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 – mycket stor betydelse 
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Vilken betydelse anser du att kosttillskott har för din träning? 

o 1 – ingen betydelse 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 – mycket stor betydelse 

Vilken betydelse anser du att dopingpreparat har för din träning?  

o 1 – ingen betydelse 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 – mycket stor betydelse 


