
Kosttillskott



Kosttillskott - Bra 
eller dåligt?



Mat - Bra eller 
dåligt?



RF om kosttillskott



Granskning av påståendena 
– deras studie



Metoden i studien

 Det enda man testade var produkter som marknadsfördes som 
viktminskningspreparat eller prestationshöjande preparat

 Alltså inte ALLA typer av kosttillskott

 Man använde en synnerligen dålig metod:

Efter att ha sammanställt sidornas utbud av växtbaserade kosttillskott, 
produkter avsedda för viktminskning eller prestationshöjande effekt valdes 50 

produkter ut för beställning. Urvalet gjordes utifrån innehåll av potentiellt 
olämpliga ingredienser eller hälsopåståenden som företagen presenterade 

på de olika webbplatserna.



Eller med andra ord

 De letade efter skit på internet och de fann det

 Fler av produkterna hade de ”positiva ingredienserna” i sin 
innehållsförteckning men man valde ändå ut dem



Påståendet ”Kosttillskott behövs inte”

 En ganska ointressant fråga - Vi behöver inte ens träna. 

 Frågan är om kosttillskott kan förbättra träningsresultat, hälsan eller kanske 
öka prestationen



Lisa Nordén och kosttillskott

Påstår i filmen
I verkligheten 
(Milebreaker=Gymgrossisten)



Kosttillskotten med säljförbud

Alla är från några få kategorier av kosttillskott: Fettförbrännare, PWO, testobosters



Kosttillskottsfrågan på 
riktigt



Det finns stora problem 

 Väldigt vilseledande marknadsföring

 Märkning av produkter är ofta dålig

 Vissa produkter innehåller ämnen som inte står på förpackningen

 Många kosttillskottsföretag har dålig koll på sina produktionsled -> kan 
leda till kontaminering

 Vissa tillverkare försöker aktivt att ta fram ”suspekta” produkter



Exempel markndsföring

 NO-shotgun

 PWO med många olika ingredienser

 Bland annat kreatin

 Jämförs med ingenting mer än 
sockerpiller



Riskkategorierna

 Fettförbrännare

 PWO (pre workout produkter)

 Testoboosters och ”muskelökare”

 Örter och naturläkemedel



De fettförbrännare som fungerar

Vissa ämnen likt capsicin (finns i Chili) kan höja energiförbrukningen med 
några få kcal/dygn. Men inga belägg för att de hjälper vid viktnedgång



Extremexempel på fettförbrännare

DNP är fortfarande lätt att få tag på via internet



PWO - Ett tydligt exempel

 Driven sport
 Kriminell ägare
 Bland annat sålt produkt 

”kontaminerad” med DNP
 Craze innehöll 

metamfetaminliknande medel –
produkten stoppades

 Driven sport släppte Frenzy –påstås 
vara ännu ”bättre”

 Visade sig också innehålla otestade 
och dopingklassade ämnen



Kosttillskott som verkligen 
kan göra nytta



Kosttillskott för prestationen

 Bikarbonat

 Koffein

 Kreatin

 Proteinpulver och EAA

 Kolhydrater, gels, energikakor, sportdryck mm som energitillskott

 IOK, Internationella Olympiska Kommittén, har också med beta-alanin på 
sin lista bland ergogena tillskott

 Gelatin och citrullin malate (?)



Bikarbonat och beta-alanin

 Ökar musklernas buffertkapacitet

 Ger främst nytta vid högintensiva anaeroba 
arbeten

 Beta-alaning är vanligt i PWOs för att det ger en 
”stickande” känsla i huden. Detta hjälper inte 
prestationen på något sätt

 Bikarbonat är i princip ofarligt men kan ge akuta 
biverkningar i form av dålig mage



Koffein

 Ökar prestationen i både konditionsidrott, 
lagidrott och styrkeidrott

 Verkar främst fungera via förändrad smärtkänsla 
– du kan ta ut dig mer

 Vanliga doser är 3-6 mg/kg – 240 till 480 mg för 
80 kg man

 Motsvarar ungefär 3-6 kaffekoppar



Kreatin

 Muskelökande

 Ökar också uthålligheten vid högintensiva 
anaeroba arbeten

 Finns naturligt i vår mat men i lägre doser

 Inga dokumenterade negativa biverkningar 
förutom 1-3 kg viktuppgång under 
användningstiden



Kolhydrater som energitillskott

 Till vardags endast för elitidrottare som tränar 
väldigt mycket och har svårt att få i sig energi

 Vid träning/tävling kan det hjälpa prestationen om 
tävlingen pågår längre än 90 minuter

 I övrigt är det fullständigt onödiga och 
ohälsosamma kalorier



Protein som kosttillskott

 Få ”Svenssons” äter protein för 
maximal effekt

 Det verkar behövas >1,6-2 gram 
protein/kg

 Proteinpulver i samband med 
styrketräning har visat sig ge ”gemene 
man” bättre resultat*

 Så proteintillskott behövs nog inte, 
men det kan vara praktiskt

*Cermak NM et al. Protein supplementation augments the adaptive response of skeletal muscle to resistance-type exercise training: a meta-analysis. Am 
J Clin Nutr. 2012 Dec;96(6):1454-64. doi: 10.3945/ajcn.112.037556. och Schoenfeld BJ et al. The effect of protein timing on muscle strength and 
hypertrophy: a meta-analysis. J Int Soc Sports Nutr. 2013 Dec 3;10(1):53. doi: 10.1186/1550-2783-10-53



Spelar tajmingen någon roll?

 Snabbt protein och EAA höjer 
proteinsyntesen mer för stunden

 Möjligen mer effektivt i längden?



Kollagen och starka senor/ben

 Fungerar som vassle fast för senor, 
ligament och ben

 Det är än så länge dåligt undersökt

 Ligament svarar annorlunda än 
muskler på stimulering



Kosttillskott för hälsan

 D-vitamin

 Omega-3

 Magnesium vid brist

 Järn (främst för vissa kvinnor)

 B12 för vegetarianer (ev. även kalcium)



Köpa kosttillskott



Går det att veta vad man köper?

 Det korta svaret är att det vet du aldrig (tänk hästlasagne)

 Men det går att minimera riskerna markant

 Flera nationer har program som testar tillskott, tex:
- Drug Free Sport NZ – Nya Zeeland
- Informed sport – främst UK men säljs enstaka i Sverige
- NZVT – Holland (främst för deras Olympier)
- Colognelist – Tyskland
- NSF Certified for Sport® - USA
- ATP touren – För spelare på touren

 Ingen motsvarighet finns i Sverige



Kort om kontaminerade produkter

 Det finns många dokumenterade fall av kontaminerade produkter – en 
överlägsen majoritet är från riskkategorierna

 Även några få exempel på enkla kosttillskott så som multivitaminer

 Detta är allvarligt och viktigt att veta för idrottare

 Nivåerna av de otillåtna ämnena är dock extremt låga

 Fara för hälsan är extremt liten om du håller dig borta från riskkategorierna 
och väljer etablerade svenska företag



Summering

 Kosttillskott är inte ”en” produkt

 Koffein, kreatin, bikarbonat och eventuellt beta-alanin fungerar

 Kosttillskott som också kan fungera och som utan tvekan kan vara 
praktiska är kolhydrater, sportdryck, bars, proteinpulver samt EAA

 Kosttillskott för hälsa som vid brist (som en hel del har) kan vara bra är tex, 
D-vitamin och omega-3

 Kosttillskott du verkligen borde undvika är ”örtblandningar”, Pre-workout, 
fettförbrännare, testo-boosters och liknande



Kort om mig

 Leg. Fysioterapeut med master i Sport 
Science

 Fd. elitfotbollsspelare

 Nästan Civilingenjör*

 Driver Traningslara.se och 
TranaStyrka.se

 Ungefär 400 000 – 500 000 
sidvisningar/mån



Jag arbetar med

 Hemsidorna

 Föreläsare

 Skribent för olika 
träningsmagasin

 Författare
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