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Sammanfattning 
 
Att äta hälsosamt är ett hett ämne i media och evidensbaserade hälsoargument visas ofta i 
marknadsföring som kan upplevas som svåra att förstå, vilket kan leda till förvirring hos 
konsumenten. Användare av kosttillskott betalar stora pengar med en förväntan att förbättra 
sin hälsa men trots detta så finns det få studier om sådana effekter. Det är inte alltid riskfritt 
att konsumera kosttillskott eftersom ett för högt intag kan bli skadligt och det är en 
komplicerad process kring kontrolleringen av kosttillskott som kan leda till svårigheter med 
att garantera säkra produkter.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan deltagarnas attityder till och den 
självrapporterade användningen av kosttillskott. Den aktuella kvantitativa studien är baserad 
på 245 deltagare i åldern 18 år och uppåt som svarat på en webbenkät om deras användning 
av och attityder till kosttillskott. Data analyserades med hjälp av Kruskawallis-test och Chi-
två test.  
 
Resultatet visar att majoriteten av deltagarna (69%) använder kosttillskott och att det totala 
antalet som använder kosttillskott är högre hos kvinnorna (77 %) än männen (45 %). Mellan 
åldersgrupperna framkom ingen signifikant skillnad mellan användare och icke-användare. 
Fördelningen mellan svarsalternativen: Ja, ibland och Ja, varje dag visar en högre 
användning i ålderskategorin 51-70 (47 %) och äldre än 70 (50 %) som använder kosttillskott 
dagligen. Vid fyra av fem attitydfrågor påvisades en signifikant skillnad gällande attityder till 
kosttillskott mellan användare och icke-användare. Undersökningens slutsats uppvisar att 
användarna har en mer positiv attityd till kosttillskott jämfört med icke-användarna.  
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Abstract 
 
Healthy eating is a hot topic in the media and evidence-based health arguments are often 
shown in marketing that can create confusion. The focus has been to find a solution for 
problems such as fatigue, mental illness and cardiovascular disease. Users of dietary 
supplements pay a lot of money with the expectation of improving their health. But despite 
this, there are few studies with such evidence. It is not always without risk to consume 
supplements because too high concentrations can be harmful. The control of supplements is 
sometimes problematic and can lead to difficulties in guaranteeing safe products. 
 
The purpose of this study is to investigate the relationship between the participants self-
reported use and attitudes towards dietary supplements and to study whether there is a 
difference between users and non-users. The present quantitative study is based on 245 
participants 18 years and above, who completed a self-administered questionnaire about their 
self-reported use of and attitudes towards dietary supplements. The results were analyzed 
using Kruskawallis test and Chi-two tests.  
 
The evidence presented in the present study shows that the majority of participants (69%) use 
dietary supplements. The results show that the total number of dietary supplements is higher 
in women (77%) than men (45%). There was no significant difference between users and 
non-users between the age groups. The distribution between the response options: Yes, 
sometimes and Yes, every day shows a higher use in the age group 51-70 (47%) and older 
than 70 years (50%) who use dietary supplements daily. In four of five attitude questions, a 
significant difference regarding attitudes to dietary supplements between users and non-users 
was detected. The study's conclusion shows that users have a more positive attitude towards 
dietary supplements compared to non-users. 
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Begreppsförklaring 
RDI- Recommended daily intake (rekommenderat dagligt intag) 
RI- Rekommenderat intag 
UL- Tolerable upper intake level (det högsta tolerabla intaget) 
Multivitamin - Kosttillskott som innehåller flera kombinerade vitaminer och/eller mineraler 
 
Attityd- Enligt Nationalencyklopedin (20-05-26) definieras attityd som “en varaktig 
inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för 
eller emot något” (ett attitydobjekt). 
 
I den aktuella studien är attitydobjektet kosttillskott. 
 
Kosttillskott- Enligt paragraf 2 i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) definieras 
kosttillskott som följande: 

● används som ett komplement till den normala kosten. 
● består av näringsämnen (vitaminer och/eller mineralämnen) i koncentrerad 

form eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk effekt som kan 
verka tillsammans eller enskilt. 

● förses i avdelade doser, vilket innebär kapslar, pastiller, piller, tabletter, 
portionspåsar med pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller liknande. 

 
I den aktuella studien begränsades definitionen av kosttillskott till endast vitaminer och 
mineraler. 
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Inledning 
Konsumenter är idag villiga att lösa sina hälsoproblem på egen hand genom att bland annat 
följa hälsotrender och använda kosttillskott. Att äta hälsosam mat är ett hett ämne i media och 
evidensbaserade hälsoargument visas ofta i marknadsföring av livsmedel. Den vetenskapliga 
informationen kan upplevas som svår att förstå och kan leda till förvirring hos konsumenterna 
(Aschemann-Witzel & Grunert, 2015). Användningen av kosttillskott ökar trots få bevis för 
dess hälsofördelar och allmänhetens tillit till reklam och marknadsföring kan medföra ett högt 
förtroende för kosttillskott (Karbownik m.fl. 2019). Karbownik m.fl. (2019) upplever en oro 
för den allmänna hälsan gällande nivån av kunskap om kosttillskott och föreslår att problemet 
kan lösas med hjälp av utbildningskampanjer som bygger på evidensbaserad fakta, samt en 
striktare reglering och kontroll av reklam som kan uppmuntra individerna till ett mer 
ansvarsfullt användande. 
 
Människan har länge intresserat sig för att behandla sjukdomssymtom orsakade av 
vitaminbrist. Redan på vikingatiden förstod man att det fanns ett samband mellan kost och 
sjukdom. Vikingarna kände även till att hjortron hade en effekt mot bristsjukdomen 
skörbjugg orsakad av C-vitaminbrist (Populärhistoria, 2001). På 1700-talet var C-vitaminbrist 
bland annat vanligt hos besättningar på ostindiefararna som ofta insjuknade i skörbjugg till 
följd av detta. Läkaren James Lind (1716-1794) var en av de första som upptäckte ett medel 
som verkade mot skörbjugg. Han prövade olika sura ämnen vid behandling av sjukdomen 
som exempelvis vinäger, utspädd svavelsyra, cider och syrliga frukter och det som slutligen 
visade sig ha en god effekt mot bristsjukdomen var apelsiner och citroner, samt cider i viss 
mån (Vårdfokus, 2016).  
 
Idag har det nästan blivit trendigt att leta efter D-vitaminbrist i västvärlden eftersom intresset 
för dess eventuella effekter mot flertalet sjukdomar som trötthet, psykiska sjukdomar, cancer, 
hjärt- kärlsjukdom, diabetes, infektioner, värk och neurologiska sjukdomar har ökat 
(Janusinfo, 2018). Under pandemin 2020, orsakad av sjukdomen covid-19 (coronavirus) har 
rykten spridits om att stora doser av C- och D-vitamin kan förebygga sjukdomen. Både 
svenska (Livsmedelsverket, 2020) och finländska hälsoföretag har i samband med 
coronaviruset gett råd om att höga vitamindoser skapar ett skydd mot viruset. Gemensamt för 
många av dessa råd är att doserna är mycket högre än vad myndigheterna angett som en 
rekommendation för det dagliga intaget. Ruokavirasto, det finska Livsmedelsverket (2020), 
skriver att marknadsföring av livsmedel, när det handlar om att förebygga eller behandla 
coronavirus, omedelbart måste stoppas, eftersom det inte finns några vetenskapliga belägg för 
dessa påståenden (Yle, 2020). 
 
Konsumtion av kosttillskott för sig självt behöver inte vara problematiskt, utan dilemmat 
ligger i att det kan användas på ett felaktigt sätt. Utifrån tidigare litteratur kan man anta att det 
finns olikheter gällande användare och icke-användares attityder till kosttillskott. Därför 
ligger fokus i denna uppsats på att undersöka sambandet mellan attityder till och 
självrapporterad användning av kosttillskott, innehållande vitaminer och mineraler.  
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Bakgrund 

Kosttillskott och risker med överkonsumtion 
Kosttillskott är vitaminer och mineraler i koncentrerad form och finns att köpa som tabletter, 
kapslar och pulver. Normalt sätt får individen i sig de vitaminer och mineraler som kroppen 
behöver via maten, men äter du inte vissa livsmedel eller har en speciell sjukdom kan det 
behövas extra tillägg (Fass, 2019). Det är lättare för kroppen att absorbera näringsämnen från 
mat än kosttillskott och studier visar att människor som äter en balanserad kost får positiva 
hälsofördelar som inte går att kompensera med kosttillskott (Incze, 2019).  
 
Svår brist på vitaminer och mineraler leder ofta till specifika sjukdomssymtom som är möjligt 
att bota med kosttillskott, samtidigt som ett för högt intag kan bli skadligt. Det är svårt att 
överdosera vitaminer och mineraler genom kosten men däremot är det möjligt att få i sig 
enstaka ämnen i för höga koncentrationer via kosttillskott. Vitaminerna A, D och E kan 
uppnå skadliga koncentrationer vid överdosering eftersom dessa tillhör de fettlösliga 
vitaminerna som lagras i kroppen (Läkemedelsboken, 2018). Risken för överdosering ökar 
vid användning av flera kombinerade kosttillskott och det finns en större osäkerhet för att 
oönskade samverkanseffekter kan uppstå (Livsmedelsverket, 2020). Vattenlösliga vitaminer 
kan inte uppnå för höga koncentrationer, förutom C-vitamin, eftersom dessa utsöndras via 
urinen när kroppen uppnått en tillräcklig mängd (Läkemedelsboken, 2018). Det finns inga 
gemensamma maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott inom EU men för 
flertalet mineralämnen är marginalen mellan det rekommenderade intaget (RI) och tolerable 
upper intake level (UL) relativt snäv (Becker, 2014). För exempelvis koppar, jod och selen är 
marginalen mellan ett hälsosamt intag och skadligt intag relativt begränsad 
(Livsmedelsverket, 2020). Vid sjukdom eller läkemedelsbehandling kan bristsymtom 
förekomma, men i annat fall är det ovanligt med symtom orsakade av vitamin- och 
mineralbrist i Sverige. Genom stora kontrollerade studier har man inte kunnat se några 
positiva effekter på hälsan för människor med en normal näringsstatus som tar extra tillskott 
av vitaminer och mineraler (Läkemedelsboken, 2018).  

Kontrollering av kosttillskott 
I Europa styrs påståenden som handlar om hälsa i samband med livsmedel av förordningen 
EC 1923/2006. För att kunna garantera en hög nivå av säkra och korrekt märkta livsmedel 
måste märkningen innehålla vetenskapliga belägg. Information utan vetenskaplig evidens 
som konsumenter kopplar till hälsa kan bli vilseledande (EU, 2006). I Sverige finns det en 
stor andel kosttillskott på marknaden samt nya som ständigt tillkommer, och det i sin tur 
medför svårigheter för kontroller av produkterna på ett produktivt sätt. En stor del av 
försäljningen sker även över internet, vilket dessutom medför att kontrolleringen av dessa blir 
mer komplicerad (Livsmedelsverket, 2012). Samtliga enheter som i dagsläget säljer, 
tillverkar eller importerar kosttillskott behöver registrera sig hos kontrollmyndigheten i 
respektive kommun där verksamheten bedrivs. Däremot behövs det inget tillstånd från 
Livsmedelsverket vid försäljning av kosttillskott i Sverige (Livsmedelsverket, 2019). 
Livsmedelsverket har under de senaste åren upptäckt flertalet vitamin och mineral produkter 
på marknaden som överstiger UL-värdet (Livsmedelsverket, 2017). 
 
Samtliga UL-värden är framtagna av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
(EFSA). UL-värdet inbegriper både den mängd man får i sig via kosten, kosttillskott samt 
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andra näringskällor (Livsmedelsverket, 2019). I bilaga 1 visas de vitaminer och mineraler 
som kan leda till sjukdomssymtom vid överdosering. Under våren har Livsmedelsverket tagit 
fram förslag på maximivärden eller gränsvärden för vitaminer och mineraler i Sverige. 
Förslaget har skickats ut på remiss för ett beslut om att ändra den nuvarande lagstiftningen. 
Anledningen till detta är att det ska vara säkrare för konsumenter att nyttja kosttillskott och 
att de inte ska få sig för höga halter av vitaminer och mineraler. Det ska även finnas tydliga 
riktlinjer för företag som tillverkar och säljer kosttillskott (Livsmedelsverket, 2020). 

Tidigare forskning om användning av kosttillskott 
Användare betalar stora pengar med en förväntan att förbättra sin hälsa, trots detta finns det 
få studier som stödjer sådana effekter (Messerer, Håkansson, Wolk & Åkesson, 2008). Under 
1980- och 1990 talet ökade användningen av kosttillskott markant bland den vuxna svenska 
befolkningen (Messerer, Johansson, & Wolk, 2001). Riksmaten 2010-11 visade att totalt 21 
procent av deltagarna konsumerade kosttillskott. Det var en högre användning bland kvinnor 
än män (Riksmaten, 2012). Försäljningen av vitaminer i Sverige ökade från 604,5 till 707,9 
miljoner kronor mellan åren 2014 och 2018 (Svensk egenvård, 2018). Användningen av 
vitaminer och mineraler har även ökat i Europa och USA. En femtedel av befolkningen i 
Schweiz använder kosttillskott (Marques-Vidal, Vollenweider & Waeber, 2017) och i 
England, Danmark, Sverige, Norge och Holland använder över 30 procent något slags 
kosttillskott regelbundet (Pajor, Eggers, Curfs, Oenema & De Vries, 2017). Mellan hälften 
och tre fjärdedelar av den amerikanska vuxna befolkningen nyttjar kosttillskott, mestadels 
vitaminer och mineraler (Dickinson & MacKay 2014).  
 
I en undersökning utförd av National Health and Nutrition Examination Surveys visade 
resultatet att vuxna amerikaner inte når upp till det rekommenderade intaget av vissa 
näringsämnen. Det är dock oklart om huruvida en rutinmässig användning av multivitaminer 
skulle vara lämplig i befolkningen. Enligt en studie utförd i USA var vårdpersonalen oroliga 
för att människor använder kosttillskott som ett substitut för en hälsosam kost- och livsstil. 
Det främsta skälet för användning av kosttillskott ska vara för att förbättra näringsintaget och 
inte för att ersätta en hälsosam kost (Dickinson, MacKay & Wong, 2015). Enligt Riksmaten 
(2012) får de allra flesta i Sverige i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler, däremot har 
man sett att intaget av D-vitamin, järn och folat är för lågt, speciellt hos unga kvinnor. 
 
Individer som använder vitamin- och mineraltillskott äter en hälsosammare kost i större 
utsträckning än personer som inte konsumerar dessa kosttillskott (Horst & Siegrist, 2011). 
Det vanligaste kosttillskottet som används är multivitamin och motiveringen till varför 
individer använder kosttillskott är oftare kopplat till den allmänna hälsan snarare än ett 
komplement till kosten (Baliey, Gahche, Miller, Thomas & Dwyer, 2013). Det är ännu inte 
fastställt om individer med ett redan tillräckligt intag av vitaminer och mineraler erhåller 
några hälsofördelar genom tillskott av vitaminer och mineraler. Flera studier har rapporterat 
potentiellt negativa effekter från kosttillskott med höga doser av bland annat E-vitamin, vilket 
skapar en oro för kosttillskott med mycket högre koncentrationer än RDI (Rautiainen, 
Manson, Lichtenstein, & Sesso, 2016). Det finns inga studier som stödjer den omfattande 
användningen av kosttillskott i västerländska populationer, med de eventuella undantagen för 
D-vitamin och omega-3-fettsyror (Marik & Flemmer, 2012).  
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Attityder till kosttillskott 
Flertalet teorier om hälsobeteenden stödjer hypotesen om att attityder, normer och 
själveffektivitet är viktiga faktorer för intentioner och beteenden (Sheeran m.fl., 2016). En 
teori som behandlar attityder och står i fokus inom socialpsykologin är Teorin om planerat 
beteende (TPB). Människans attityd, subjektiva normer och den självuppfattande 
beteendekontrollen över situationen är det som påverkar intentionen till att utföra en viss 
handling. Individen behöver ha en positiv attityd gentemot det aktuella fenomenet för att 
utföra en handling. Attityden bestäms bland annat av individens tidigare erfarenheter samt 
om handlingen anses vara god eller inte för en själv. Den subjektiva normen behandlar den 
enskilda individen tolkning om vad samhället anser som socialt accepterat och vad som 
upplevs som positivt av samhället. Den självuppfattade beteendekontrollen innebär att 
individen upplever att den har en känsla av kontroll över situationen (Nyberg, 2019). 
 
Tidigare forskning har undersökt vilka faktorer som är associerade med användning av och 
attityder till kosttillskott. Resultaten visar att det är faktorer som kvinnligt kön, högre ålder,  
högre utbildningsnivå (Kofoed, Christensen, Dragsted, Tjonneland & Roswall, 2015), sociala 
normer och strävan efter en känsla av kontroll (Noor, Yap, Liew & Rajah, 2014). Faktorer 
som påverkar människors avsikt att använda kosttillskott är bland annat marknadsföring, 
påverkan av andra som nyttjar kosttillskott och en tro på att de själva har en högre risk att 
drabbas av sjukdom. Personer som inte använder kosttillskott har generellt en mer negativ 
attityd till tillskott och uppfattar hälsa och sjukdom som något som står utanför deras kontroll 
medan användare har en mer positiv attityd till kosttillskott och tror att de har en högre risk 
att drabbas av sjukdom (Pajor, Eggers, Curfs, Oenema & De Vries, 2017). Två 
tvärsnittsstudier som utfördes i USA undersökte konsumenters attityder till multivitaminer 
och andra kosttillskott. Resultatet visade att närmare 90% av respondenterna (n= 2159) hade 
en uppfattning om att multivitaminer och andra kosttillskott kan bidra till att näringsbehovet 
tillgodoses, men att det däremot inte kan ersätta en hälsosam kost. Av respondenterna 
uttryckte 75 % att multivitamin inte kan bota sjukdomar och 67 % ansåg att multivitamin inte 
är ett läkemedel (Dickinson, MacKay & Wong, 2015). Resultatet från den andra studien 
visade att 42 % (n= 637) ansåg att kosttillskott är viktigt för hälsan (Rozga, Stern, Stanhope, 
Havel & Kazaks, 2013). 
 
Andra faktorer har visat sig vara kulturella skillnader samt vilket land man bor i. En 
jämförande experimentell studie genomfördes på totalt 626 respondenter, 335 från Danmark 
och 291 från USA. I studien undersöktes hur attityder skiljer sig till hälsopåståenden för en 
produkt. Påståendena presenterades i form av en vetenskaplig kontext och en mer försiktigare 
(“soft”) hälsorelaterad information. Resultatet visade att de danska respondenterna var mer 
positiva till den mer försiktiga informationen, medan de amerikanska respondenterna 
föredrog den vetenskapliga informationen (Aschemann-Witzel & Grunert, 2015).  
 
Individens utbildning har även visat sig vara en faktor som påverkar attityder till kosttillskott. 
I en tvärsnittsstudie genomförd i Kroatien deltog 506 tandläkar-, läkar- och apotekarstudenter 
och man undersökte om deras utbildning påverkar studenternas attityder till och 
användningen av kosttillskott. Resultatet visade att studerande inom apotekarprogrammet har 
en positivare attityd till kosttillskott jämfört med tandläkar- och läkarstudenter (Bukic m.fl. 
2018). En annan kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes på 8752 studenter i Kina, där 4252 
var medicinstudenter och 4500 inte var medicinstudenter. Resultatet visade att 
medicinstudenternas attityder till kosttillskott var mer positivt (Lui m.fl. 2018). 
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Vi lyckades inte identifiera några nutida studier utförda i Sverige som undersöker användning 
av och attityder till kosttillskott utöver den kartläggning av användningen som Riksmaten 
vuxna 2010-11 (2012) genomfört. I och med att Livsmedelsverket skickat in en remiss för att 
ändra lagstiftningen angående maxvärden på kosttillskott är det aktuellt att undersöka 
attityder till kosttillskott. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan deltagarnas användning av och 
attityder till kosttillskott.  
 
Frågeställningar: 

● Hur ser den självrapporterade användningen av kosttillskott ut bland respondenterna? 
● Hur ser attityderna gentemot kosttillskott ut?  

 
I den aktuella studien har en uppdelning mellan användare och icke-användare av kosttillskott 
utförts för att studera ett eventuellt samband mellan användning och attityder. Hypotesen om 
att det finns en skillnad mellan grupperna kommer att prövas, eftersom det förväntas att 
användarna har en mer positiv attityd till kosttillskott jämfört med icke-användarna.   

Avgränsning 
I denna uppsats begränsades definitionen av kosttillskott till endast vitaminer och mineraler 
medan andra typer av kosttillskott exkluderades. De vitaminer och mineraler som valdes ut 
till studien är: A, B6, C, D, E, jod, järn, selen, magnesium och zink. Dessa valdes ut för att de 
kan bli giftiga vid överdosering eller att det är ovanligt med ett otillräckligt intag som kan 
leda bristsymtom (Läkemedelsverket, 2018: Livsmedelsverket, 2020). 

Metod 

Studiedesign 
För att undersöka den självrapporterade användningen av samt attityderna till kosttillskott 
utfördes en kvantitativ studie med en webbenkät för insamling av data.  
 
En tvärsnittsdesign är en forskningsdesign där man samlar data från mer än ett fall vid en 
specifik tidpunkt. Syftet är att samla in data med koppling till två eller fler variabler för att 
sedan undersöka om det finns något mönster eller samband mellan dessa. Datainsamlingen 
kan genomföras med hjälp av en webbenkät, vilket innebär att respondenterna får en inbjudan 
till att fylla i en enkät online. Frågorna besvaras genom att markera en cirkel i samband med 
en sluten fråga, eller genom en öppen fråga där respondenten skriver in ett svar på frågan i en 
angiven rektangel (Bryman, 2008). 

Litteraturgenomgång 
Efter att forskningsfrågorna formulerats utfördes en litteratursökning genom Uppsala 
universitets, DiVas och Pubmeds databaser. Sökord som: Dietary Supplements, Literature 
review, Health, Knowledge och Attitudes användes vid sökningen och samtliga sökord 
användes även i kombinationer med varandra. Vidare sammanställdes samtliga funna studier 
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som var relevanta för den aktuella studien i en litteraturöversikt. Samtliga databaser användes 
även under uppsatsens gång.  

Urval 
För att delta i studien skulle respondenten förstå svenska och vara minst 18 år. Respondenter 
exkluderades om de inte hade tillgång till internet och därför inte hade möjlighet att svara på 
webbenkäten. Enkäter som var ofullständiga eller ej korrekt besvarade exkluderades. Även 
gravida och ammande exkluderades från studien med anledning att de har andra 
rekommendationer gällande vitaminer och mineraler (Livsmedelsverket, 2020). Deltagarna 
valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, ett icke-slumpmässigt urval. Valet av 
bekvämlighetsurval medför att respondenterna kommer vara personer som för tillfället fanns 
tillgängliga för forskaren och kan leda till att resultatet inte blir lika tillförlitligt som vid ett 
slumpmässigt urval (Bryman, 2008).  
 

 
Figur 1: Flödesschema av datainsamlingen 

Enkätutformning 
Utformningen av enkäterna genomfördes i Google formulär (bilaga 2). Frågorna grundades 
på redan existerande artiklar och enkäter och dessa modifierades för att passa 
undersökningens syfte. Enkäten bestod av totalt tre delar med olika teman. Den första delen 
innehöll bakgrundsfrågor, den andra delen behandlade användning av vitaminer och 
mineraler och den tredje delen bestod av frågor om attityder till vitaminer och mineraler. 
Frågor angående bakgrundsvariabler som ålder, kön och utbildning erhölls från Sveriges 
nationella folkhälsoenkät för år 2018 (Folkhälsomyndigheten 2018). Åldersspannet i den 
aktuella studien fastställdes med stöd av tidigare forskning inom området. Delen med frågor 
om attityder till kosttillskott modifierades från en befintlig studie om attityder till och 
användning av kosttillskott (Khoury1, Ramadan & Zeeni 2016). Sammantaget bestod enkäten 
av totalt 15 frågor: fyra bakgrundsfrågor som var utformade som slutna frågor, fyra 
flervalsfrågor om användning av kosttillskott och fem frågor om attityder till kosttillskott där 
respondenten kunde markera ett svar på en femgradig likertskala (Bryman, 2008) med 
svarsalternativen: håller inte alls med, håller inte med, neutral, håller med och håller 
fullständigt med. Två frågor som behandlade läkemedel och kosttillskott var utformade med 
öppna svarsalternativ.  
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Pilotstudie 
För att säkerställa kvaliteten på enkäten testades frågorna genom två pilotstudier i form av 
totalt sex kognitiva intervjuer. Efter den första pilotstudien utfördes mindre justeringar i form 
av omformulering och förtydligande av frågor. Efter genomförandet av den andra pilotstudien 
skickades enkäten ut. En kognitiv intervju handlar om att undersöka testpersonernas åsikter 
rörande frågorna. Syftet är att förbättra frågorna genom att upptäcka eventuella fel och få 
ideer om lösningar. Genom metoden “tänka högt” så beskriver testpersonen sina tankar 
samtidigt som frågorna besvaras (Persson, 2016). Pilotstudier är önskvärt vid 
enkätundersökningar eftersom ingen intervjuare är närvarande vid genomförandet av enkäten 
för att kunna besvara eventuella oklarheter som kan uppstå. För att undersöka om frågorna är 
svåra att förstå eller ta reda på hur lämpliga och fullständiga instruktionerna till 
respondenterna är, kan det därför vara bra att utföra en pilotstudie innan enkäten skickas ut 
till respondenterna (Bryman, 2008).  

Datainsamling 
Webbenkäterna delades på Facebook genom det egna nätverket under en vecka i april år 
2020. Deltagarna hade även möjlighet att dela enkäten inom sina respektive nätverk. Efter att 
enkäten stängdes exkluderades 13 kvinnor eftersom de var ammande eller var gravida. Det 
totala antalet svar som samlades in var 245 stycken, varav 187 var kvinnor och 58 var män.  

Bearbetning och statistisk analys av data 
I linje med studiens frågeställningar och för att testa hypotesen om att det finns ett samband 
mellan den självrapporterade användningen och attityder till kosttillskott genomfördes ett 
flertal dataanalyser med en signifikansnivå på 5%. Dataanalyserna utfördes i mjukvaran 
SPSS, Statistics Subscription. Två Chi-två-test (oberoendetest) utfördes för att undersöka om 
det finns ett samband mellan användning av och attityder till kosttillskott samt mellan kön 
och användning av kosttillskott. Chi-två-test används när det finns en indelning av grupper 
eller klasser, när det inte finns något numeriskt mätvärde (Ejlertsson, 2019), med detta test 
undersöks det om det finns ett samband mellan de två kategoriska variablerna (Fowler, 2020). 
Vidare utfördes ett Kruskal-Wallis test (oberoendetest) för att undersöka om det finns 
skillnader mellan åldersgrupperna och användning av kosttillskott. Ett Kruskal-Wallis test är 
en icke-parametriskt motsvarighet till en envägs anova och används när det inte finns 
kunskap om variabelns fördelning (Ejlertsson, 2019). Eftersom åldern var indelad i flera 
grupper (18-30, 31-50, 51-70 samt <70 år) valdes ett Kruskal-Wallis test istället för att göra 
ytterligare ett Chi-två-test där man enligt P. Fowler (Program F4 statistik, 8 juni 2020) enbart 
kan undersöka variabler med två grupper.  

Forskningsetiska grundprinciper 
Deltagarna erhöll i samband med utskicket av enkäterna information om de fyra 
forskningsetiska principerna i ett följebrev (se bilaga 1). Det var inte möjligt att påbörja 
enkäten innan man tagit del av följebrevet. I linje med samtyckeskravet kunde deltagarna 
själv avgöra om de ville delta i studien. Enligt informationskravet fick deltagarna även 
information om studiens syfte och att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande utan 
någon vidare motivering. Deltagarna informerades om att deras personuppgifter och övriga 
uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, och att svaren i enkäterna skulle vara anonyma 
enligt konfidentialitetskravet. I enlighet med nyttjandekravet fick deltagarna även information 
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om att obehöriga individer inte kommer kunna ta del av känsliga uppgifter, eftersom all data 
som samlas in under studiens gång endast kommer att användas för den aktuella studien 
(Bryman, 2008).  

Resultat 

Beskrivning av urvalet
I figur 1 visas urvalets demografiska fördelning med variabler för ålder och högsta 
utbildningsnivå. Deltagarna i den föreliggande studien består av totalt 245 personer, varav 58  
män och 187 kvinnor. Av respondenterna är 60 stycken i ålder 18-30, 77 i åldern 31-50, 98 i 
åldern 51-70 och 10 är äldre än 70 år. Majoriteten av deltagarna har en högsta utbildningsnivå 
från universitet eller högskola längre än 3 år.  
 
Totalt 79 av deltagarna använder läkemedel. Av samtliga deltagare nyttjar 12 stycken 
läkemedel för allergi och astma, 25 för hjärt- och kärlsjukdomar, 8 för andra specifika 
sjukdomar, 21 stycken använder hormonpreparat, såsom p-piller samt mot 
sköldkörtelproblem, 10 stycken använder antidepressiva och 3 stycken nyttjar läkemedel i 
samband med behandling mot cancer.
 

 
 
Figur 1: Beskrivning av urvalets demografiska fördelning med variabler ålder och högsta 
utbildningsnivå (n=245)

Självrapporterade användningen av kosttillskott 

Tabell 1 visar den självrapporterade användningen av kosttillskott för samtliga deltagare i den 
aktuella studien. Majoriteten av deltagarna (69%) uppger att de använder kosttillskott. 
Resultatet visar att det totala antalet som använder kosttillskott är högre hos kvinnorna (77 %) 
än männen (45 %). Mellan åldersgrupperna framkom ingen signifikant skillnad mellan 
användare och icke-användare. Fördelningen mellan svarsalternativen: Ja, ibland och Ja, 
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varje dag visar en högre användning i ålderskategorin 51-70 (47 %) och äldre än 70 (50 %) 
som använder kosttillskott dagligen.  
 
Tabell 1: Självrapporterade användningen av kosttillskott, fördelat på ålder, kön och 
utbildning (n=245). 

 Icke-användare 
n=75 

Användare 
Ja, ibland 

n=76 

Användare 
Ja, varje dag 

n=94 

Total 
n=245 

 Ålder     

    18-30  
 

19 (32 %) 21 (35%) 20 (33%) 60 

31-50 
 

24 (31 %) 30 (39%) 23 (30%) 77 

51-70 
 

29 (30 %) 23 (24%) 46 (47%) 98 

70 > 
 

3 (30 %) 2 (20%) 5 (50%) 10 

Totalt 75 76 94 245 

Kön     

      Man 
 

32 (55 %)* 16 (28 %)* 10 (17 %)* 58 

Kvinna 
 

43 (23 %)* 60 (32 %)* 84 (45 %)* 187 

Totalt 75 76 94 245 

Högsta 
utbildningsnivå 

    

Förgymnasial 
utbildning  

5 (31 %)  5 (31 %) 6 (38 %) 16 

Gymnasial 
utbildning 

16 (22 %) 25 (35 %) 31 (43 %) 72 

Universitet eller 
högskola kortare 

än 3 år  

14 (37 %) 10 (26 %) 14 (37 %) 38 

Universitet eller 
högskola, 3 år 

eller längre  

40 (34  %) 36 (30 %)  43 (36 %) 119 

Total 75 76 94 245 

 
* Chi-två test p<0,05  
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Av samtliga respondenter uppgav 64 (38 %) att de använder multivitamin, varav 28 (17 %) 
respondenter använder enbart multivitamin och 36 (21 %) respondenter nyttjar enstaka 
vitaminer och mineraler i kombination med multivitamin. I figur 2 visas fördelningen av den 
självrapporterade användningen av kosttillskott. D-vitamin, Magnesium och C-vitamin är de 
vanligaste kosttillskotten som nyttjas. 
 
 
 

 
Figur 2: Fördelningen av de olika typer av kosttillskott som deltagarna (n=170) rapporterat. 
 

Attityder till kosttillskott 
Figur 3 visar respondenternas svar på frågorna om attityder till kosttillskott. På fråga 1, 
(Kosttillskott kan bli giftiga vid överdosering) svarade majoriteten (70 %) av respondenterna 
att de håller med om påståendet i mer eller mindre utsträckning. Vidare finns det inte någon 
signifikant skillnad mellan användare och icke-användare.  
 
På fråga 2, (Kosttillskott är kontrollerade och pålitliga) svarade flest antal respondenter att de 
var neutrala till frågan. Trots detta så visar fördelningen en signifikant skillnad mellan 
användare och icke-användare (bilaga 3), varav flertalet som svarade håller inte med är icke-
användare, medan de som svarat att de håller med eller håller fullständigt med är användare.  
 
På fråga 3, (Många lider av vitamin- och mineralbrist i Sverige) är fördelningen av svaren  
relativt jämn: håller med/håller med fullständigt (40 %), neutral (31 %) och håller inte 
med/håller inte alls med (29 %). Det är en signifikant skillnad mellan användare och icke-
användare. Majoriteten av respondenterna som använder kosttillskott svarade i högre 
utsträckning håller med än icke-användarna. Det är en större del av gruppen icke-användare 
som är neutrala till frågan än från gruppen användare.  
 
På fråga 4, (Kosttillskott kan användas för att förebygga sjukdomar) svarade majoriteten 
håller med/håller fullständigt med (55%). Det är en signifikant skillnad mellan användare och 
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icke-användare. Flertalet av användarna svarade håller med/håller fullständigt med om 
påståendet och flertalet av icke-användarna svarade håller inte med/håller inte alls med. 
 
På fråga 5, (Kosttillskott kan användas för att behandla sjukdomar) är fördelningen av svaren 
relativt jämn: håller med/håller med fullständigt (37%), neutral (32%) och håller inte 
med/håller inte alls med (32%). Det är en signifikant skillnad mellan användare och icke-
användare. Flertalet av användarna svarade håller med/håller fullständigt med om påståendet 
och flertalet av icke-användarna svarade håller inte med/håller inte alls med. 
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Figur 3: Resultat från frågeställningar om attityder till kosttillskott.  
Blå= Användare (n= 170), röd=Icke-användare (n= 75), totala antalet respondenter (n= 
245). 
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Diskussion 

Huvudfynd 
Uppsatsen är en kvantitativ enkätstudie om användningen av och attityder till kosttillskott. 
Studiens två frågeställningar är: Hur ser den självrapporterade användningen av kosttillskott 
ut? Hur ser attityderna gentemot kosttillskott ut?  
 
Majoriteten av deltagarna (69 %) uppger att de använder kosttillskott. Den totala 
användningen av kosttillskott är högre hos kvinnor (77 %) än män (45 %). Inom de olika 
ålderskategorierna kan man se att omkring hälften i åldersgruppen 51-70 år (47 %) och äldre 
än 70 år (50%) använder kosttillskott dagligen. Av samtliga deltagare har 28 (17 %) angett att 
de använder multivitamin och 36 (21 %) deltagare använder enstaka vitaminer och mineraler 
i kombination med multivitamin. D-vitamin, C-vitamin och magnesium är de vanligaste 
rapporterade kosttillskotten. 
 
Vid fyra av fem frågor finns det en signifikant skillnad gällande attityder till kosttillskott 
mellan användare och icke-användare. På de frågor som har en signifikant skillnad svarade 
användarna håller med/håller fullständigt med i större utsträckning än icke-användarna. Icke-
användarna är i större utsträckning neutrala till samtliga frågor jämfört med användarna. På 
frågan som inte visar någon signifikant skillnad mellan grupperna, frågan om kosttillskott kan 
bli giftiga vid överdosering, har majoriteten av både användarna och icke-användarna svarat 
att de håller med/håller fullständigt med. 

Metoddiskussion 

På grund av den rådande coronapandemin blev valet av metod något begränsad. Därav valdes 
ett icke-slumpmässigt urval eftersom det inte kräver social närhet, samt att alla som har 
tillgång till internet har möjlighet att svara på enkäten. Ifall situationen varit annorlunda hade 
ett slumpmässigt urval valts med utdelning av enkäter på olika offentliga platser.  

Validitet och reliabilitet  
För att stärka enkätens validitet och därmed minska risken för systematiska fel, samt att 
stärka reliabiliteten så genomfördes två stycken pilottest. Validiteten behandlar huruvida 
enkäten mäter det som man avser att mäta. Reliabilitet rör måtten och mätningarnas 
pålitlighet och berör frågan om resultatet blir likadant om man genomför undersökningen 
igen (Bryman, 2008). Enkäten testades på totalt sex personer i varierande ålder. Utöver detta 
användes redan validerade frågor från tidigare studier samt demografiska frågor från 
Folkhälsomyndigheten. För att minska risken för slumpmässiga fel utfördes statistiska 
analyser i SPSS genom en hypotesprövning av resultatet för att säkerställa att det med 95 % 
sannolikhet inte var slumpen som påverkade resultaten.  

Styrkor och svagheter 
Styrkor med den aktuella studien är att frågorna testades i en inledande 
pilotstudie innan enkäten besvarades av respondenterna, enkäten inleddes med ett följebrev 
som förklarade syftet med studiens utformning och det fanns tydliga instruktioner samt öppna 
frågor. I en webbenkät besvaras individuellt av respondenten och eftersom det inte finns 
någon intervjuare tillgänglig när enkäten besvaras måste den vara enkel att förstå och lätt att 
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besvara (Bryman, 2008). Målet var att uppnå 100 svar med webbenkäten, men totalt samlades 
245 stycken svar in vilket är en styrka. Det höga antalet insamlade svar medför att resultatet 
blir något mer tillförlitligt trots att det inte är ett slumpmässigt urval. Ju större gruppen av 
deltagare är desto mer ökar graden av precision och med det minskar risken för samplingsfel 
(Bryman, 2008). Trots att det inte var ett slumpmässigt urval var det positivt med en större 
grupp deltagare då undersökta populationen delades in i undergrupper (kön och ålder).   
 
Svagheterna i den aktuella studien är att det genom en enkätstudie inte går att samla in 
tilläggsinformation, såsom tankar bakom svaret, och därför finns det en risk att man inte får 
med all information (Bryman, 2008). Det finns även en osäkerhet med att frågorna kan 
feltolkas och det kan leda till att resultaten blir missvisande. Generaliserbarheten är låg på 
grund av urvalet. Ett bekvämlighetsurval medför att man inte vet om resultatet går att 
generalisera på en population eftersom man inte vet vilken population stickprovet är 
representativt för. Valet av bekvämlighetsurval resulterar i att respondenterna kommer vara 
personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren och det kan leda till att resultatet 
inte blir lika tillförlitligt som vid ett slumpmässigt urval (Bryman, 2008). Även om 
hypotestester har utförts i den aktuella studien måste resultaten tolkas med stor försiktighet. 
Analysen av deltagarnas bakgrundsvariabler visar en skev fördelning mellan ålder, kön och 
utbildningsnivå. Åldersgruppen äldre än 70 år består enbart av 10 deltagare, vilket leder till 
en låg tillförlitlighet eftersom denna proportion inte är representativ för hela populationen 
(SCB, u.å) 

Resultatdiskussion 

Självrapporterade användningen av kosttillskott 
Majoriteten i den föreliggande studien använder kosttillskott, varav användningen är högre 
hos kvinnor än män. Av respondenterna som använder kosttillskott dagligen är användningen 
högst i åldersgruppen 51-70 år och äldre än 70 år. Det aktuella resultatet stöds även av 
tidigare forskning (Kofoed, Christensen, Dragsted, Tjonneland & Roswall, 2015; Messerer, 
Håkansson, Wolk & Åkesson, 2008). Resultatet från Riksmaten 2010-2011 (2012) visar att 
användningen av kosttillskott är högre hos kvinnor än hos män, men att användningen inte är 
högre hos de äldre åldersgrupperna. Tron på att kosttillskott kan fungera som en slags 
försäkran mot ohälsa (Conner, Kirk, Cade & Barret, 2001) och att kvinnor äter mer hälsosamt 
än män (Folkhälsomyndigheten, 2020) kan vara möjliga förklaringar till den högre 
användningen hos kvinnor. Även kvinnors attityder till kosttillskott har visat sig vara en 
viktig faktor vid användning. Bakomliggande faktorer gällande attityder till kosttillskott är 
bland annat tron på att de kan förebygga sjukdom samt att de fungerar som en hjälp till att bli 
mer hälsosam (Conner, Kirk, Cade & Barret, 2003).  
 
Tidigare forskning visar att individer med en högre utbildningsnivå är mer benägna att 
använda kosttillskott (Kofoed, Christensen, Dragsted, Tjonneland & Roswall, 2015) vilket 
inte resultatet från den aktuella studien stödjer. Resultatet i den föreliggande studien kan bero 
på den skeva fördelningen mellan deltagarnas utbildningsnivå som därför kan medföra en 
felaktig bild av resultatet.  
 
C-vitamin, D-vitamin samt magnesium är de vanligaste rapporterade kosttillskotten bland 
deltagarna i den föreliggande studien. D-vitamin är ett av få vitaminer som människor i 
västvärlden kan ha för lite av och som vissa grupper kan behöva konsumera i form av 
kosttillskott (Marik & Flemmer, 2012). Resultatet från Riksmaten 2010-2011 (2012) visar att 
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endast 3 % av deltagarna nyttjar tillskott av D-vitamin, vilket är lågt jämfört med den aktuella 
studiens resultat som visar att 21 % nyttjar detta tillskott. I Riksmaten 2010-11 (2012) 
undersöktes även nivåerna av D-vitamin i blodet hos deltagarna och 20 % av deltagarna 
visade sig ha för låga nivåer av vitaminet. Detta resultat styrker att vissa människor kan 
behöva tillskott av D-vitamin vilket även stöds av tidigare studier (Marik & Flemmer, 2012). 
Den 16 maj år 2018 höjde Livsmedelsverket därför kraven för D-vitaminberikning i diverse 
livsmedel (Livsmedelsverket, 2020). 
 
Idag är det ytterst ovanligt med brist på C-vitamin (Livsmedelsverket, 2020) trots detta är det 
ett av det vanligaste kosttillskottet i den aktuella studien och även i Riksmaten 2010-11 
(2012) som visade att totalt 9 % nyttjar C-vitamintillskott. Flertalet stora undersökningar 
visar att kosttillskott inte kan förebygga olika sjukdomar (Livsmedelsverket, 2020) men man 
har däremot sett att C-vitamin kan förebygga förkylningar för specifika grupper (Linus 
Pauling Institute, 2020). De senaste 40 åren har flertalet studier utförts för att studera 
effekterna av ett dagligt tillskott av C-vitamin och hur det eventuellt kan förebygga och 
behandla förkylningar. I en metaanalys från 2013 upptäcktes en skillnad mellan gruppen som 
fick placebotabletter och gruppen som fick tillskott av C-vitamin. En normal konsumtion av 
C-vitamin har ingen effekt på att förebygga förkylning för den vanliga populationen men 
däremot har det en effekt på personer som utsätss för en enorm fysisk stress, som exempelvis 
maratonlöpare och skidåkare. För dessa grupper observerades en halvering av insjuknandet i 
förkylningar. Resultatet visar även att en kontinuerlig användning av C-vitamintillskott 
påverkar längden på förkylningen för den vanliga populationen och att längden reduceras 
med 14% för barn och 8% för vuxna (Linus Pauling Institute, 2020). 
 
Magnesium är det tredje mest nyttjade kosttillskottet i den föreliggande studien. En orsak till 
att människor konsumerar tillskott av magnesium kan tänkas vara för att lindra symtom på 
restless-legs syndrom. En systematisk litteraturöversikt visar dock att det inte finns några 
resultat från forskning på att magnesium skulle lindra detta tillstånd (Marshall m.fl. 2019). 
Tillskott av magnesium kan även vara bra i samband med träning för att undvika ett skadligt 
underskott av mineralet (Mariño m.fl. 2020). 

Attityder till kosttillskott 
Resultatet i den föreliggande studien visar att användare har en mer positiv attityd till 
kosttillskott jämfört med icke-användare. Att användarna har en mer positiv attityd till 
kosttillskott kan verka självklart men det är ändå intressant att studera detta fenomen 
eftersom det finns stora skillnader mellan grupperna. Individer som inte nyttjar kosttillskott 
har generellt en mer negativ attityd till tillskott och uppfattar hälsa och sjukdom som något 
som står utanför deras kontroll medan användare har en mer positiv attityd till kosttillskott 
och tror att de har en högre risk att drabbas av sjukdom (Pajor, Eggers, Curfs, Oenema & De 
Vries, 2017). Som tidigare nämnt från Teorin om planerat beteende, är attityden en viktig 
faktor för utförandet av en handling. Den självuppfattade beteendekontrollen handlar om 
individens känsla av att den har kontroll över situationen. Även subjektiv norm ses som en 
viktig faktor för att utföra en viss handling (Nyberg, 2019). En orsak till att användarna har 
en mer positiv attityd till kosttillskott trots att det finns risker med tillskott kan vara att de 
blundar för den kritik som finns med tillskott (Frizell, 2018). Enligt psykologen Ida Hallgren 
(Frizell, 2018) som forskar inom praktisk filosofi, är en positiv attityd opåverkbar mot kritik. 
När man upplever något som riskfritt så är det lätt att man missar eventuella varningssignaler 
eftersom man inte tror att något kan gå fel. En osäkerhet med en positiv attityd till 
kosttillskott kan vara att man förbiser de risker som kan finnas och att man har svårt att ta till 



 

22 

sig information från exempelvis det Livsmedelsverket skriver om toxiska nivåer av vitaminer 
och mineraler. Kan det vara så att människan dagligen matas med information om att 
kosttillskott ska vara hälsosamt och att det därför blir lättare att ta till sig enbart den positiva 
informationen? En möjlig förklaring kan även vara att användarnas attityder påverkas av 
något som samhället har format genom sitt sociala sammanhang, där man ser människan som 
en helhet i sin sociala kontext och sätter frågor om sjukdom och hälsa i relation till en mer 
holistisk analys än den som den medicinska ramen erbjuder (Andersson & Ejlertsson, 2009). 

Förebygga och behandla sjukdom 
I den föreliggande studien visar resultatet att användarna håller med om att det är vitamin och 
mineralbrist i Sverige, vilket skulle kunna tyda på att de har en tro att kosttillskott skulle 
kunna behandla dessa tillstånd. Den allmänna hälsan samt mottagligheten för sjukdom har 
setts som betydande faktorer för användningen av kosttillskott (Conner, Kirk, Cade & Barret, 
2001). Majoriteten av användarna håller med om att kosttillskott kan användas för att 
förebygga sjukdomar och en stor del håller med om att kosttillskott kan användas för att 
behandla sjukdomar, vilket kan vara något oroande eftersom det finns en risk att kosttillskott 
används som substitut för läkemedel (Livsmedelsverket, 2020). Majoriteten av de 
kosttillskott som säljs på den svenska marknaden kan du som är en frisk vuxen äta utan risk, 
men det finns kosttillskott som av olika anledningar kan leda till skada. För godkända 
läkemedel är doserna beräknade för att få en sådan liten biverkning som möjligt och man har 
även tagit i beräkning både de positiva och negativa effekterna. Samma regler gäller inte för 
kosttillskott eftersom det inte finns en nationell maximigräns för dessa. De som misstänker att 
de har vitamin- eller mineralbrist bör kontakta sjukvården för att få en diagnos och rätt 
läkemedel (Livsmedelsverket, 2020). Resultatet från attitydfrågorna ska dock tolkas med 
försiktighet eftersom det finns en osäkerhet att frågornas innebörd kan tolkas olika. Att 
kosttillskott kan användas för att förebygga och behandla sjukdom som uppkommit på grund 
av av brist på vitaminer- och mineraler kan till viss grad stämma, eftersom det går att råda bot 
på bristsymtom med kosttillskott (Läkemedelsboken, 2018). 
 
När läkemedel och kosttillskott används samtidigt kan det uppstå en del oönskade 
sidoeffekter. Upptag, omsättning och utsöndring av vitaminer och mineraler i kroppen kan 
påverkas om man intar läkemedel och kosttillskott samtidigt (Läkemedelsboken, 2018). 
Deltagarna i den aktuella studien nyttjar läkemedel för allergi och astma, hjärt- och 
kärlsjukdomar, hormonpreparat såsom p-piller och mot sköldkörtelproblem, antidepressiva 
samt läkemedel vid behandling mot cancer. Råden från Livsmedelsverket (2020) är att man 
inte ska använda kosttillskott tillsammans med läkemedel utan att rådgöra med sin läkare 
först. Kombinationseffekter mellan ämnen i kosttillskott och läkemedel är ett outforskat fält 
och det finns få vetenskapliga studier som undersöker just dessa samband (Livsmedelsverket, 
2017).  

Överkonsumtion 
Resultatet av den föreliggande studien visar att en överväldigande majoritet håller med om, i 
mer eller mindre utsträckning, att kosttillskott kan bli giftiga vid överdosering. Som tidigare 
nämnt är det svårt att överdosera enskilda näringsämnen genom den vanliga kosten, men 
enligt Livsmedelsverket (2020) kan ett intag av flera olika slags kosttillskott samtidigt öka 
risken för överdosering. Trots detta använder så många som 36 respondenter i den aktuella 
studien enstaka vitaminer och mineraler i kombination med multivitamin. En anledning till 
det kan tänkas vara att informationen från myndigheter som Livsmedelsverket inte alltid når 
fram till konsumenterna och att informationen ibland är för vetenskaplig för att gemene man 
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ska förstå den. Det kan i sin tur leda till missförstånd och att det istället för att hjälpa skapar 
mer förvirring.  Något som även kan vilseleda konsumenter kan vara att den evidensbaserade 
vetenskapen ibland ställs mot hur media framställer hälsa vilket inte alltid grundas på 
vetenskapliga belägg (Aschemann-Witzel & Grunert, 2015).  
 
I kommunikationen mellan företag och konsumenter finns det mycket som kan gå fel. När 
produkter marknadsförs på ett inkorrekt eller otydligt sätt kan det ge konsumenten en falsk 
känsla av trygghet och därmed riktas fokus bort från det faktiska faror som kan finnas med 
produkten (Emilien, Weitkunat & Lüdicke, 2017). När företag som exempelvis Apoteket 
säljer kosttillskott påstås det ofta att det är svårt att få i sig alla de ämnen som behövs för att 
kroppen ska må bra. Livsmedelsverket riktar kritik mot marknadsföring som är missvisande 
eftersom människor luras att ta kosttillskott i tron att det gör något bra för hälsan (Svensk 
Farmaci, 2016). Ökad tillgänglighet av kosttillskott på marknaden, påträngande reklam och 
en tro på att tillskott enbart har en positiv inverkan på hälsan visar att det finns ett tydligt 
behov för att övervaka detta fenomen (Sirico m.fl, 2018). 

Kontroll och pålitlighet 
I den föreliggande studien svarade flest antal respondenter att de var neutrala till påståendet 
kosttillskott är kontrollerade och pålitliga. Fördelningen visar dock att användare i högre 
grad svarade att de håller med om påståendet medan icke-användare svarade att de inte håller 
med. Det kan vara en möjlig förklaring till varför icke-användare inte konsumerar 
kosttillskott, att de inte upplever kosttillskott som kontrollerade och pålitliga.  
 
Kosttillskott regleras både av EU och den nationella livsmedelslagstiftningen. EU-
förordningen nr 2017/625 ställer krav på att kosttillskott ska genomgå en riskbaserad kontroll 
som utgår från riskerna som är förknippade med tillskottet (Livsmedelsverket, 2020). 
Kosttillskott klassas inte som läkemedel utan som livsmedel och regleras därför under 
livsmedelslagstiftningen, vilket innebär att det är livsmedelsföretagarens ansvar att sälja 
livsmedel som är säkra (Livsmedelsverket, 2020). Det är dock svårt att kontrollera 
kosttillskott i Sverige eftersom det finns många produkter, flera som ständigt tillkommer samt 
en försäljning av kosttillskott över internet. Det krävs inte heller något tillstånd från 
Livsmedelsverket för att få sälja kosttillskott i Sverige och därför är inte dessa alltid 
kontrollerade eller pålitliga. Det finns kosttillskott med skadliga halter på marknaden men 
livsmedelskontrollen får inte stoppa dessa eftersom det i dagsläget inte finns några 
maximivärden för vitaminer och mineraler (Livsmedelsverket, 2020). Som tidigare nämnt har 
Livsmedelsverket på uppdrag av regeringen nyligen tagit fram maximivärden för 23 stycken 
vitaminer och mineraler i form av kosttillskott för att skydda konsumenter från farliga halter. 
Som tidigare nämnt har en remiss skickats ut för en eventuell lagstiftning om maximivärden 
för kosttillskott och ett beslut kommer att fattas i slutet av år 2020 (Livsmedelsverket, 2020).  
 
Även i USA är kontrollen av kosttillskott begränsad. Kosttillskott regleras av U.S. Food And 
Drug Administration (FDA) men det finns inga krav för tillverkarna av dessa att visa att 
produkterna är effektiva eller säkra innan de marknadsförs enligt Dietary Supplementary 
Health And Education Act (Harel, Harel & Wald, 2013). Harel m.fl (2013) identifierade 237 
kosttillskott i USA som innehöll icke-godkända ingredienser som FDA fick återkalla från 
marknaden. Eftersom regleringen av produkterna är begränsad så finns det en stor risk att fler 
produkter än så innehåller förbjudna ingredienser. Även konsumenter har en låg kunskap om 
FDA:s roll i regleringen (Dodge & Kaufman, 2007).  



 

24 

Kostvetenskapligt perspektiv 
Kostvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller olika perspektiv såsom nutrition, 
livsmedelsvetenskap samt samhällsvetenskapliga aspekter av mat och ätande (Uppsala 
Universitet, 2019). Den aktuella studiens betydelse för kostvetarprofessionen är att kunna 
bidra med en förståelse om de samhällsvetenskapliga aspekterna av mat och ätande och vilka 
attityder som är kopplade till användare och icke-användare av kosttillskott. Undersökningen 
är viktig för att öka förståelsen om varför användare konsumerar kosttillskott och det är 
viktigt att fortsätta undersöka faktorer som kopplade till det höga användandet av kosttillskott 
trots avsaknaden av bevis för dess fördelar för hälsan. 

Konklusion 
I den föreliggande uppsatsen har användning av och attityder till kosttillskott undersökts. 
Resultatet visar att 69 % av respondenterna använder kosttillskott och att en högre andel är 
kvinnor. Den höga användningen av kosttillskott är något överraskande eftersom det saknas 
bevis gällande dess hälsofördelar. Forskningsresultaten stödjer hypotesen om att det finns ett 
samband mellan användning och attityder. Studiens resultat tyder på att användarna har en 
mer positiv attityd till kosttillskott jämfört med icke-användarna.  
 
Vi upplever att det föreligger ett behov av vidare forskning eftersom området attityder till 
kosttillskott upplevs som outforskat i Sverige. Forskningen skulle även kunna gå djupare in 
på vilka faktorer som påverkar människors intentioner till användning av kosttillskott. 
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Bilaga 1 
Översikt över vitaminers och mineralers funktioner i kroppen, UL-värde och symtom vid 
överkonsumtion. Källa: Information från Livsmedelsverket (2020), EFSA (2018) samt 
Läkemedelsboken (2018). 

 Funktioner i kroppen UL (uträknat för 
vuxna) 

Symtom vid överkonsumtion 

Vitaminer    

A-vitamin Syn, hud samt 
slemhinnor ska fungera 
normalt 

3 milligram  Illamående, matleda, 
kräkningar, huvudvärk, 
muntorrhet, muskelsvaghet, 
leverskador, fosterskador 
och benskörhet 

B6-vitamin 
(Pyridoxin) 

Nervernas funktion och 
proteinomsättning 

25 milligram Neurologiska skador 

C-vitamin Gynnar kroppens upptag 
av järn, medverkar vid 
uppbyggnaden av brosk- 
och benvävnad  

1000 milligram Diarre och överkonsumtion 
under lång tid kan leda till 
njursten  

D-vitamin Justera kalkbalansen i 
både skelett och tänder 

100 mikrogram För höga nivåer av kalcium i 
blodet, kalciuminlagring i 
njurarna och njursvikt 

E-vitamin Skyddar vävnader genom 
att hämma nedbrytning 
av fleromättade fettsyror 
som bygger upp 
membran 

300 milligram Illamående, diarré, flatulens 
och ökad 
blödningsbenägenhet 
  
I ett fåtal studier har man 
funnit ett samband mellan ett 
för högt intag av E-vitamin 
och ökad dödlighet, men det 
går inte att dra slutgiltiga 
slutsatser genom de studier 
som finns i dagsläget 

Mineraler    

Selen Skyddar celler mot 
oxidation, deltar 
tillsammans med E-
vitamin i det 
immunologiska förloppet 

300 mikrogram Påverka på mag- och 
tarmkanalen samt försvagar 
tillväxten av hår- och naglar 



 

31 

Jod Finns i 
sköldkörtelhormoner som 
närvarar vid 
ämnesomsättningen 

600 mikrogram Sköldkörtelns funktion kan 
påverkas och leda till 
störningar i 
sköldkörtelhormonbalansen 

Zink Omsättningen av 
proteiner, kolhydrater, 
fett, nukleinsyror och 
vissa vitaminer. Viktig 
för 
immunförsvaret 

25 milligram Illamående, huvudvärk, yrsel 
samt hämmar 
kopparberoende enzymer 

Magnesium Vid produktionen av 
protein och omsättningen 
av kalcium samt för att 
nerv-och 
muskelfunktionen ska 
fungera normalt 

250 mikrogram Diarreé, rytmrubbningar, 
blodtrycksfall samt påverkan 
på centrala nervsystemet 

Järn Viktig vid transportering 
av syre i blodet samt till 
muskler 

Information 
saknas 

Kan leda till magont, 
kräkningar och diarré. 
Mycket höga doser av järn 
kan vara dödligt giftiga 
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Bilaga 2, Följebrev 
Varför görs undersökningen? 
För vissa räcker inte den vanliga maten till för att få alla vitaminer och mineraler som 
kroppen behöver, då finns det kosttillskott i form av koncentrerade vitaminer och mineraler 
som kan komplettera kosten! Vi vill med din hjälp undersöka hur användningen av 
kosttillskott ser ut i den svenska befolkningen i åldern 18 år och uppåt.  
 
Hur går undersökningen till? 
Vi är två kostvetarstudenter som skriver vår C-uppsats vid Uppsala Universitet. I denna 
studie kommer vi med hjälp av en enkät att undersöka hur människor tänker kring 
användningen av kosttillskott. Enkäten består av 15 frågor som tar ungefär 5 minuter att svara 
på. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Uppsala universitets databas DiVA där 
ni har möjlighet att ta del av resultatet från undersökningen.  
 
Hur behandlas data? 
Det är frivilligt att delta och känner du under enkätens gång att du inte vill fortsätta svara kan 
du avbryta ditt deltagande utan att ange skäl varför. Dina svar på enkäten kommer enbart att 
användas till vår C-uppsats. Materialet kommer behandlas konfidentiellt och varje svar 
kommer att vara anonymt. 
 
Vid frågor, se mailadresser nedan. 
 
Anna Lindström 
anna.isabella.lindstrom@gmail.com 
 
Elin Fenton 
elin.fenton@gmail.com 
 
Ansvarig handledare: 
Elin Lövestam 
Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet 
Elin.Lovestam@ikv.uu.se 
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Bilaga 3 

Enkät 
Bakgrundsfrågor 
I det första avsnittet är alla frågor obligatoriska att fylla i 
 
Kön 

❏ Kvinna 
❏ Man 
❏ Annan 

 
Högsta utbildningsnivå 

❏ Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 
❏ 2-årigt gymnasium eller yrkesskola 
❏ 3-4 årigt gymnasium 
❏ Folkhögskola eller liknande 
❏ Universitet eller högskola kortare än 3 år 
❏ Universitet eller högskola, 3 år eller längre 

 
Ålder 

❏ 18-30 
❏ 31-50 
❏ 51-70 
❏ Äldre än 70  

 
Är du gravid eller ammar? 

❏ Ja 
❏ Nej 

 
Tar du något receptbelagt läkemedel? Om ja, skriv nedanför vad du tar! 
(Öppen fråga) 
 
Användning av kosttillskott 
I detta avsnitt ska du kryssa i vilket eller vilka av svarsalternativen som du anser svarar bäst 
på frågan som ställs. Svarar du nej på första frågan hoppar du direkt vidare till avsnitt fyra, 
attityder om kosttillskott 
 
Använder du kosttillskott? (Med kosttillskott menar vi tillskott av vitaminer eller mineraler) 
Nej (om nej fortsätt till avsnitt fyra, attityder om kosttillskott, genom att bläddra längst ner 
och trycka på knappen nästa) 

❏ Ja, ibland 
❏ Ja, varje dag 

 
 



 

34 

Vilken eller vilka av dessa vitaminer använder du? (Med vitaminer menar vi de kosttillskott 
som innehåller en vitamin och inte multivitamin) Använder du ingen av dessa hoppa över till 
nästa fråga! 

❏ A-vitamin 
❏ B6-vitamin 
❏ C-vitamin 
❏ D-vitamin 
❏ E-vitamin 
❏ K-vitamin 

 
Vilken eller vilka av dessa mineraler använder du? (Med mineraler menar vi de kosttillskott 
som innehåller en mineral och inte multivitamin) Använder du ingen av dessa hoppa över till 
nästa fråga! 

❏ Zink 
❏ Jod 
❏ Selene 
❏ Magnesium 
❏ Järn 

 
Tar du något annat kosttillskott? Om ja, skriv nedanför vad du tar! 
(Öppen fråga) 
 
Använder du någon typ av multivitamin? (Med multivitamin menar vi de kosttillskott som 
innehåller flera kombinerade vitaminer eller mineraler) 

❏ Ja 
❏ Nej 

 
Attityder till kosttillskott 
I detta avsnitt ska du kryssa i vilket av svarsalternativen som du anser passar bäst till varje 
påstående 
 
Kosttillskott är kontrollerade och pålitliga 

❏ Håller fullständigt med 
❏ Håller med 
❏ Neutral 
❏ Håller inte med 
❏ Håller inte alls med 

 
Många lider av vitamin- och mineralbrist i Sverige 

❏ Håller fullständigt med 
❏ Håller med 
❏ Neutral 
❏ Håller inte med 
❏ Håller inte alls med 

 
Kosttillskott kan bli giftigt vid överdosering 

❏ Håller fullständigt med 
❏ Håller med 
❏ Neutral 
❏ Håller inte med 
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❏ Håller inte alls med 
 
Kosttillskott kan användas för att förebygga sjukdomar 

❏ Håller fullständigt med 
❏ Håller med 
❏ Neutral 
❏ Håller inte med 
❏ Håller inte alls med 

 
Kosttillskott kan användas för att behandla sjukdomar 

❏ Håller fullständigt med 
❏ Håller med 
❏ Neutral 
❏ Håller inte med 
❏ Håller inte alls med 
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