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Sportfronts syn på kosttillskott
Grunden i vår syn på dessa produkter är att om man är en frisk 
ungdom och äter normal kost så behöver man inte några kosttill-
skott alls. Tillskotten är oftast dyra och det finns inga vetenskap-
liga bevis för att de egentligen gör någon nytta. Prestationshöjande 
medel har i långa loppet negativa effekter på hälsan och innebär en 
påfrestning på kroppen med ökad belastning på cirkulationen med 
hjärtklappning och risk för högt blodtryck och ökad belastning på 
hjärta och blodkärl. Medel med centralnervösa effekter (PWO) kan 
ge biverkningar i form av ökad ångest och oro samt sömnsvårigheter 
och koncentrationssvårigheter.

Sportfront avråder därför generellt idrottande ungdomar från att an-
vända kosttillskott. Riskerna överskrider eventuella fördelar och köp 
av dessa produkter innebär dessutom en onödig utgift. 

Naturligtvis finns flera kosttillskott som inte innebär några risker el-
ler ringa risker för hälsan och som dessutom vid normalt intag kan 
vara nyttiga. Bland dessa lågriskpreparat hör Sport-produkter (t.ex. 
sportdryck och energibars), fleromättade fettsyror (t.ex. omega-3), 
vitaminer (t.ex. B, C, D och E), mineraler (t.ex. järn och zink) och 
antioxidanter (t.ex. vitamin C och E, ß-karoten och selen).
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Tillsammans för våra ungdomar



Kosttillskott definieras som livsmedel, men vi finner dessa produkter egentligen i ett 
gränsland mellan läkemedel, hälsokostpreparat och livsmedel. Hälsokost är egentligen 
ett betydligt vidare begrepp där kosttillskott ingår. I hälsokost innefattas exempelvis 
vilda och odlade örter, extrakt och olika beredningar av växter, svampar, djur och al-
ger, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Med kosttillskott menas 
vanligen olika koncentrerade beredningar av vitaminer, mineraler och spårämnen men 
flera olika nya kosttillskott med olika grader av centralstimulerande effekter blandat 
med mer traditionella kosttillskott har börjat dyka upp på marknaden. Kosttillskott säljs 
vanligen som dospulver (dosgranulat), kapslar eller tabletter. Flera av dessa säljs som  
s k. ”Pre Work Out” substanser (PWO). Avsikten med dessa preparat är att de skall vara 
prestationshöjande i samband med träning. Innehållet i dessa nya kosttillskott skiljer 
sig från traditionella vitaminer, mineraler och spårämnen som kan köpas på ett vanligt 
svenskt apotek.

Idrottsrörelsen varnar för kosttillskott
Riksidrottsförbundet (RF), World Anti-Doping Agency (WADA) och Internationella olym-
piska kommittén (IOK) går sedan flera år tillbaks ut offentligt och varnar idrottare i hela 
världen från att använda kosttillskott. Idrottare som inte följer råden riskerar tack vara 
kosttillskott att fällas för det man brukar kalla ”misstagsdoping”. Idrottaren är alltid själv 
100-procentigt ansvarig för det han eller hon stoppar i sig. Risken för doping i samband 
med intag av PWO och andra prestationshöjande medel är överhängande.

Vetenskapliga studier
Ett flertal vetenskapliga studier har under åren visat på riskerna förknippade med dessa 
tillskott. Baum med medarbetare (2006) visade i studien ”Research of stimulants and 
anabolic steroids in diatary supplements” att preparat inköpta från Internet i stor ut-
sträckning visade sig vara kontaminerade, och att de förbjudna ämnen som hittades 
inte fanns med på varans innehållsförteckning. Ett flertal av produkterna visade sig 
innehålla såväl prohormoner, testosteron och nandrolon – alltså olika hormonpreparat 
som klassas som dopingpreparat och är förbjudna i samband med idrott. Två Holländska 
forskare, Olivier de Hon och Bart Cou-mans, visade i en artikel från 2007 publicerad i Br 
J Sports and Med - ”The continuing story of nutritional supplements and doping infrac-
tions” att det är ett fortsatt problem för idrottsrörelsen med kontaminerade kosttillskott. 
En undersökning genomförd av IOK 2002 konstateras att av 634 olika kosttillskott visa-
des att 15 procent av de undersökta kosttillskotten innehöll androgena anabola steroi-
der (AAS) eller förstadier till AAS. ”Analysis of Non-Hormonal Nutritional Supplements for 
Anabolic-Androgenic Steroids - An International Study ”

Redan i dopingutredningen ”Doping i ett folkhälsoperspektiv” från 1996 konstaterade 
man: ”För styrketränande ungdomar, kroppsbyggare och andra sporter där risken för 
missbruk av anabola steroider är stort framställs ofta olika kosttillskott som en nödvän-
dighet för prestationsutvecklingen. Sådana medel marknadsförs ofta under varunamn 
som associerar till anabola steroider och andra förbjudna dopingmedel. Det går inte att 

OM KOsttillsKOtt
utesluta att uppfattningen om nödvändigheten av olika tillskott kan leda till att ungdomar 
riskerar att lockas ta farliga genvägar i sitt tränande och i förlängningen även vilja pröva 
anabola steroider.”
Sammantaget anser vi att det finns ett tillräckligt starkt vetenskapligt underlag för att 
kunna konstatera att det finns fog för idrottsrörelsens varningar mot att använda kost-
tillskott.

Vem har ansvaret?
Kosttillskott hör hemma under livsmedelslagen och det innebär att det därför är kom-
munernas ansvar att kontrollera försäljningen. Detta innebär att Livsmedelsverket enbart 
har en rådgivande funktion och kontrollen över de kosttillskott som säljs skall hanteras 
av kommunens livsmedelskontrollanter. Det är således förbjudet att sälja läkemedel och 
dopningsklassade preparat, och det är också förbjudet att släppa ut hälsovådliga preparat 
på marknaden. Lagstiftningen räcker dessvärre inte till för att konsumenterna säkert skall 
kunna veta vad som faktiskt finns i burkarna som säljs som kosttillskott. 

Läkemedelsklassade produkter.
I undersökningar som genomförts av bl.a. Malmö Stad våren 2010 och Livsmedelsverket 
rapport 2-2011 har en ansenlig mängd produkter visat sig innehålla ämnen som gör att 
de egentligen skall vara läkemedelsklassade. Till skillnad från läkemedelsklassade pre-
parat behöver alltså inte kosttillskott genomgå kontroll. De tillskott som avslöjats håller 
inte heller måttet så att de får säljas på svenskt Apotek. 
Läkemedelsverket granskade 2012 det deklarerade innehållet i ca 600 träningsprodukter 
från de fyra största återförsäljarna i Sverige. Sjutton produkter stoppades efter att Läke-
medelsverket meddelat att de ska betraktas som läkemedel.


