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Ágrip 
Tilgangur: Megintilgangur verkefnisins var að skoða hvort íþróttafólk 
sé líklegra til þess að taka inn D-vítamín í fæðubótarformi heldur en 
þeir sem stunda ekki íþróttir.  
Aðferð: Unnið var með gögn frá 248 þátttakendum á aldrinum 16-36 
ára. Þátttakendum var skipt niður í þrjá mismunandi flokka eftir hversu 
oft þeir stunda íþróttir með íþróttafélagi eða aðrar æfingar á eigin 
vegum. Kí-kvaðrat marktektarpróf var notað til þess að skoða hvort 
munur væri á neyslu D-vítamíns í fæðubótarformi milli þeirra sem 
stunda reglulega æfingar oftar en einu sinni í viku og þeirra sem hreyfa 
sig í mesta lagi einu sinni í viku.  
Niðurstöður: Marktækur munur mældist á reglubundinni D-
vítamínneyslu milli þátttakenda sem stunda íþróttir eða æfingar oftar 
en einu sinni í viku og þátttakenda sem hreyfa sig í mesta lagi einu 
sinni í viku (p<0,05). 67,5% þátttakenda sem stunda íþróttir með 
íþróttafélagi oftar en einu sinni í viku taka D-vítamín í fæðubótarformi 
að staðaldri, 73,7% þátttakenda sem stunda æfingar á eigin vegum 
oftar en einu sinni í viku taka D-vítamín í fæðubótarformi að staðaldri 
og 48,8% þátttakenda sem hreyfa sig í mesta lagi einu sinni í viku taka 
D-vítamín í fæðubótarformi að staðaldri.  
Ályktanir: Einstaklingar sem stunda reglulega íþróttir eða æfingar 
oftar en einu sinni í viku eru líklegri til þess að taka D-vítamín í 
fæðubótarformi að staðaldri heldur en þeir sem hreyfa sig í mesta lagi 
einu sinni í viku.  
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Formáli 
 
Eftirfarandi rannsókn er lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í íþróttafræði frá 

Háskólanum í Reykjavík og gildir til 12 ECTS eininga. Hugmyndin að viðfangi 

verkefnisins kom upp í samráði við Ólaf Gunnar Sæmundsson næringarfræðing 

og kann ég honum þakkir fyrir það. Ólafur Gunnar var jafnframt leiðbeinandi 

minn við vinnslu verkefnisins og þakka ég honum fyrir góðar ráðleggingar 

varðandi verkefnið og eins fyrir skjót svör við þeim spurningum sem komu upp í 

sambandi við verkefnið. Þá færi ég Ólafi sérstakar þakkir fyrir þá hvatningu sem 

hann veitti mér á meðan vinnslu verkefnisins stóð. Margrét Lilja Guðmundsdóttir 

var umsjónarmaður verkefnisins og vil ég einnig þakka henni fyrir aðstoð við 

vinnslu verkefnisins. Eins vil ég þakka öllum þátttakendum rannsóknarinnar sem 

gáfu sér tíma til þess að svara spurningalistanum sem lagður var fyrir. 
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Inngangur 
Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða mun á fæðubótarefnaneyslu milli 

íþróttamanna og þeirra sem stunda ekki íþróttir þar sem sérstök áhersla verður 

lögð á neyslu D-vítamíns í fæðubótarformi. 

Rétt næring getur haft veigamikil áhrif á afköst íþróttamanna og skiptir 

sköpum þegar litið er til árangurs í flestum íþróttagreinum. Mikilvægt er að 

mataræði íþróttamanna sé sniðið að hverjum og einum og taki mið af markmiðum 

íþróttamannsins og kröfum íþróttagreinarinnar sem á við hverju sinni (Nutrition 

and Athletic Performance, 2016). Þrátt fyrir að sama mataræði henti ekki endilega 

í mismunandi íþróttagreinum er mikilvægt að allir íþróttamenn neyti nægilega 

margra hitaeininga. Talið er að margir íþróttamenn séu líklegir til þess að neyta of 

fárra hitaeininga, sér í lagi þeir sem útiloka ákveðna fæðuflokka eða fara í gegnum 

öfgafullt þyngdartap (Venkatraman, Leddy og Pendergast, 2000; Nutrition and 

Athletic Performance, 2016). Íþróttamenn sem innbyrða of fáar hitaeiningar eiga á 

hættu að skorta ákveðin næringarefni sem getur komið niður á frammistöðu 

þeirra. Í því samhengi má meðal annars nefna járn, kalk og D-vítamín (Nutrition 

and Athletic Performance, 2016). 

Á undanförnum árum hefur rannsóknum á D-vítamíni fjölgað til muna og 

hafa niðurstöðurnar bent til að D-vítamínskortur geti haft víðtækari áhrif á 

mannslíkamann heldur en áður var talið (Hamilton, 2011; Berry, Dutton, Fraser, 

Järvelin og Hyppönen, 2016). Lengi hefur verið þekkt að D-vítamínskortur geti 

haft slæm áhrif á beinheilsu og stuðlað að sjúkdómum eins og beinþynningu, 

beinkröm og beinmeyru (Laird, Ward, McSorley, Strain og Wallace, 2010). 

Nýlegar rannsóknir benda hins vegar til að D-vítamín gegni einnig mikilvægu 

hlutverki í öðrum líffærakerfum, meðal annars í vöðva- og taugakerfi líkamans 

(Shuler, Wingate, Moore og Giangarra, 2012; Wrzosek o.fl., 2013). Því er talið að 

D-vítamínskortur hjá íþróttamönnum geti haft neikvæð áhrif á frammistöðu 

þeirra.  

Einstaklingar sem búa á norðlægum slóðum geta verið berskjaldaðir fyrir 

D-vítamínskorti á veturna. Íslendingar tilheyra þeim hópi og fyrir vikið telur 

Embætti landlæknis nauðsynlegt að Íslendingar taki inn D-vítamín í 

fæðubótarformi yfir vetrarmánuðina (2014). D-vítamín er í reynd eina 

næringarefnið sem Íslendingum er ráðlagt að taka í formi fæðubótar til viðbótar 
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við holla og fjölbreytta fæðu en að öðru leyti eru fæðubótarefni talin óþörf nema í 

sérstökum tilfellum.  

Talið er að íþróttamenn séu líklegri til þess að neyta ýmissa fæðubótarefna 

heldur en einstaklingar sem stunda ekki íþróttir (Knapik o.fl., 2016; Sobal og 

Marquart, 1994). Þrátt fyrir það virðist lítið um rannsóknir sem leggja sérstaka 

áherslu á algengi D-vítamínneyslu í fæðubótarformi. Í ljósi þess að D-vítamín er 

eina fæðubótarefnið sem íslenskum almenningi er ráðlagt að taka að staðaldri er 

áhugavert að skoða hvort munur sé á neyslu D-vítamíns í fæðubótarformi milli 

íþróttamanna og þeirra sem stunda ekki íþróttir. Meginmarkmið verkefnisins er 

því að kanna hvort munur sé á D-vítamínneyslu þátttakenda eftir því hvort þeir 

stundi íþróttir eða ekki. 
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D-vítamín 
Uppgötvun 
Þrátt fyrir að tengsl milli mismunandi matarvenja og ýmissa hörgulsjúkdóma hafi 

verið þekkt um aldaskeið var ekki hægt að sýna fram á að stök næringarefni gætu 

komið í veg fyrir ákveðna sjúkdóma fyrr en á 20.öldinni. Fyrsta vítamínið var 

ekki uppgötvað fyrr en árið 1915 þegar A-vítamín var einangrað úr þorskalýsi, 

smjöri og eggjum (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). Fyrir þann tíma hafði 

meðal annars verið sýnt að neysla á sítrusávöxtum gæti læknað hörgulsjúkdóminn 

skyrbjúg (1753) og að neysla á hrísgrjónahýði gæti komið í veg fyrir taugakröm, 

án þess þó að hægt væri að tengja sjúkdómana við skort á ákveðnum 

næringarefnum í fæðunni (Bartholomew, 2002; Vandenbroucke, 2013; Ólafur 

Gunnar Sæmundsson, 2015). Árið 1919 tókst að sýna fram á að bæði útfjólubláir 

geislar og neysla á þorskalýsi gætu læknað hörgulsjúkdóminn beinkröm (Zhang 

o.fl., 2016). Beinkröm er sjúkdómur sem herjar á börn og veldur því að bein 

líkamans ná ekki að harðna eðlilega og verða fyrir vikið lin og bogin (Eyjólfur 

Þorkelsson, Jóhann Ingi Guðmundsson og Sjöfn Gunnarsdóttir, 1999). Þremur 

árum síðar tókst að einangra fituleysanlegt efni sem fékk nafnið D-vítamín, en í 

dag er vel þekkt að sjúkdómar eins og beinkröm, beinmeyra og beinþynning 

tengjast D-vítamínskorti (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015; Laird o.fl., 2010). 

Hlutverk 
D-vítamín er þekktast fyrir mikilvægi sitt í tengslum við beinheilsu þar sem 

meginhlutverk D-vítamíns í líkamanum er að tryggja eðlilegan flutning á kalki og 

fosfór til tanna og beina líkamans (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). Kalk og 

fosfór eru mikilvæg steinefni sem mynda hluta af efnasambandi sem kallast 

hydroxípatít og er aðalefnasamband tanna og beina (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 

2015). Um 99% kalks í líkamanum er bundið efnasambandinu hydroxípatít og er 

því aðalhlutverk kalks að stuðla að sterkum og heilbrigðum tönnum og beinum 

(Ross, Taylor, Yaktine og Valle, 2011). Ef D-vítamínbúskap einstaklinga er 

ábótavant verður upptaka á kalki ekki eins og best verður á kosið og þar af 

leiðandi nær kalkið ekki að fullnægja hlutverki sínu í líkamanum. Í því samhengi 

má nefna að D-vítamínskortur er talinn geta minnkað frásog kalks úr fæðunni sem 

er neytt um allt að 30-40% (Nair og Maseeh, 2012).  
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Uppspretta 
Þrátt fyrir að D-vítamín sé flokkað til fituleysanlegra vítamína er D-vítamín í raun 

hormón sem verður til í húðinni fyrir tilstilli útfjólublárra geisla sólarinnar 

(Kennel, Drake og Hurley, 2010). Í heildina geta útfjólubláir geislar verið á bilinu 

100-400 nanómetrar en til þess að D-vítamín geti myndast í húðinni þurfa 

geislarnir að vera á 290-315 nanómetra bylgjulengd (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 

2015; Nordic Council, 2004). Myndun D-vítamíns í húðinni er því ýmsum 

skilyrðum háð, meðal annars árstíðum og landfræðilegri staðsetningu (Kennel 

o.fl., 2010; Wacker og Holick, 2013). Í því samhengi má nefna að íbúar á 

norðurhveli jarðar geta aðeins treyst á sólina sem D-vítamíngjafa í mesta lagi sex 

mánuði á ári (Spiro og Buttriss, 2014). Ástæðu þess má rekja til að styrkur 

sólarljóss nær ekki fyrrgreindum viðmiðum yfir vetrarmánuðina á norðlægum 

slóðum. Einstaklingsbundnir þættir geta einnig haft áhrif á myndun D-vítamíns í 

húðinni og má meðal annars nefna að eldra fólk og einstaklingar sem eru dökkir á 

hörund eru í áhættuhópi fyrir D-vítamínskort (National Institute for Health and 

Care Excellence, 2014). Einstaklingar sem eru ljósir á hörund eiga auðveldara 

með að framleiða D-vítamín í húðinni heldur en þeir sem eru með dekkri húð. 

Ástæðu þess má rekja til litarefnisins melaníns sem er að finna í meiri mæli hjá 

þeim eru með dökka húð heldur en þeim sem eru ljósari yfirlitum. Melanín 

verndar húðina gegn útfjólubláum geislum og hefur fyrir vikið áhrif á myndun D-

vítamíns í húðinni (Shuler o.fl., 2012).  

 Þrátt fyrir að sólarljósið sé aðaluppspretta flestra einstaklinga að D-

vítamíni er einnig hægt að fá D-vítamín í gegnum fæðuna (Holick og Chen, 2008; 

Nordic Council, 2004). Vegna staðsetningar Íslands þurfa íbúar hérlendis að 

treysta á aðra D-vítamíngjafa en sólina yfir vetrarmánuðina og felst það í neyslu 

afurða sem innihalda D-vítamín ásamt inntöku D-vítamíns í fæðubótarformi. D-

vítamín er helst að finna í feitum fiski, eggjarauðum og D-vítamínbættum 

afurðum (svo sem mjólk, morgunkorni og ýmsum viðbitum) en er að öðru leyti af 

skornum skammti í flestum fæðutegundum (Holick og Chen, 2008). Fyrir vikið 

eiga flestir erfitt með að uppfylla D-vítamínþörfina í gegnum fæðu þrátt fyrir að 

mataræðið sé fjölbreytt og í samræmi við næringarráðleggingar (Holick og Chen, 

2008).  

 Til eru tvær gerðir af D-vítamíni, annars vegar D3-vítamín og hins vegar 

D2-vítamín. D3-vítamín er einnig þekkt undir nafninu kólíkalsiferól og D2-vítamín 
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undir nafninu ergokalsiferól. D3-vítamín er sú tegund D-vítamíns sem verður til í 

húð manna fyrir tilstilli útfjólublárra geisla og getur á sama hátt orðið til í ýmsum 

vefjum annarra dýra (Tripkovic o.fl., 2012). D2-vítamín er frábrugðið D3-vítamíni 

að því leyti að D2-vítamín verður til í plönturíkinu en ekki í vefjum manna og dýra 

líkt og D3-vítamín (Tripkovic o.fl., 2012). Hægt er að fá bæði D3-vítamín og D2-

vítamín í fæðubótarformi, til dæmis sem töflur, en einnig hafa báðar gerðir D-

vítamíns verið notaðar sem viðbót út í vörur eins og mjólk, viðbit og olíur. 

Rannsóknir benda þó til að neysla á D2-vítamíni nýtist ekki eins vel í líkamanum 

og neysla á D3-vítamíni (Tripkovic o.fl., 2012; Heaney, Recker, Grote, Horst og 

Armas, 2011). D-vítamín er í raun á óvirku formi þegar þess er neytt í gegnum 

fæðu eða fæðubótarefni, hvort sem um er að ræða D3-vítamín eða D2-vítamín 

(Chen, Lu og Holick, 2010).  

Virkni  
Þegar húðin kemst í snertingu við útfjólubláa geisla sem eru á 290-315 nanómetra 

bylgjulengd á svokallað ljósrof sér stað í ysta lagi húðarinnar en ljósrof verður 

þegar efnasambandi er sundrað fyrir áhrif ljósorku. Afleiðing þess í húðinni er 

umbreyting efnisins 7-dehydrokólesteról í D3-vítamín (Chen o.fl., 2010). 7-

dehydrokólesteról, sem er milliefni við myndun kólesteróls, er að finna í ýmsum 

vefjum manna og dýra (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). 7-dehydrokólesteról 

er í raun forvítamín hins óvirka D3-vítamíns sem myndast í húðinni.  

Virka D-vítamínhormón líkamans kallast 1,25-hydroxí-D3-vítamín eða 

kalsitríol (Bikle, 2014). Hvort sem uppspretta D-vítamíns er í formi fæðu eða 

útfjólublárra geisla þarf D-vítamín að fara í gegnum tvö efnahvörf í líkamanum til 

þess að verða að virka forminu 1,25-hydroxí-D3-vítamín (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2015). Fyrra efnahvarfið á sér stað í lifrinni þar sem D3-vítamíni er 

umbreytt í efni sem kallast 25-hydroxí-D3-vítamín eða kalsidíol. Seinna 

efnahvarfið fer fram í nýrunum þar sem 25-hydroxí-D3-vítamíni er umbreytt í hið 

virka D-vítamínhormón 1,25-hydroxí-D3-vítamín (DeLuca, 2014; Holick, 2009).  
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Mynd 1. Þrjú form D-vítamíns í líkamanum (DeLuca, 2014). 

 

D-vítamín er fituleysanlegt efni og hefur þar af leiðandi þann kost að geta nýst í 

líkamanum yfir langan tíma. Ef neysla einstaklings á D-vítamíni er meiri en 

dagsþörf viðkomandi er umframmagn vítamínsins flutt til geymslu í lifur og 

fituvefjum líkamans (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). Umframmagn D-

vítamíns í líkamanum er geymt á formi 25-hydroxí-D3-vítamíns sem líkaminn 

getur nýtt sér þegar neysla D-vítamíns verður minni en dagsþörfin segir til um. Í 

því samhengi má benda á að bresk rannsókn sem var birt árið 1979 sýndi að börn 

sem fengu mikið sólarljós yfir sumartímann voru með viðunandi D-vítamínforða 

út árið (Nordic Council, 2004; Poskitt, Cole og Lawson, 1979).  

Mælingar á D-vítamínforða 
Þrátt fyrir að 1,25-hydroxí-D3-vítamín sé hið virka form D-vítamíns í líkamanum 

veitir magn 1,25-hydroxí-D3-vítamíns litlar upplýsingar um D-vítamínforða 

einstaklinga (Holick, 2009). Því hefur tíðkast að mæla D-vítamínforða með því að 

skoða magn 25-hydroxí-D3-vítamíns í sermi (e. serum) (Holick, 2009). Mælingar 

á 25-hydroxí-D3-vítamíni endurspegla heildarmagn D-vítamíns sem myndast í 

húðinni og sem fæst í gegnum fæðuna (National Institutes of Health, 2016). 

Einnig hefur 25-hydroxí-D3-vítamín lengri líftíma heldur en 1,25-hydroxí-D3-

vítamín og gefur því betri mynd af D-vítamínforða einstaklinga (National 

Institutes of Health, 2016).  

Skortur 
Skilgreining á D-vítamínskorti virðist á reiki þar sem rannsakendur á viðfanginu 

hafa ekki allir notað sömu viðmið um hvað teljist vera D-vítamínskortur og hvað 
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teljist vera ákjósanlegur D-vítamínforði (Ogan og Pritchett, 2013; Spiro og 

Buttriss, 2014; Naeem, 2010). Fyrir vikið hafa rannsóknir á D-vítamínbúskap 

einstaklinga ekki allar notast við nákvæmlega sömu viðmið eða mælieiningar. 

Algengast er að magn 25-hydroxí-D3-vítamíns í sermi sé gefið upp sem 

nanógrömm/millílítra (ng/mL) eða nanómól/lítra (nmol/L). Landspítali-

Háskólasjúkrahús (LSH) telur kjörgildi D-vítamínforða vera á bilinu 50-150 

nmol/L (Landspítali-Háskólasjúkrahús, 2013). 
 

Tafla 1. Viðmiðunargildi LSH um magn 25-hydroxí-D3-vítamíns í sermi. 

  
Alvarlegur skortur Skortur Vöntun Kjörgildi Hætta á eitrun 

 
nmol/L < 12 < 30 30-49 50-150 > 200 

ng/mL < 4,8 < 12 12-19,6 20-60 > 80 

 

Hægt er að bera saman niðurstöður milli rannsókna á D-vítamínforða sem notast 

við mismunandi mælieiningar með því að margfalda nmol/L með 0,4 (1 nmól/L 

25-hydroxí-D3-vítamín = 0,4 ng/mL 25-hydroxí-D3-vítamín). Þrátt fyrir mun milli 

einstakra rannsókna er algengt að 25-hydroxí-D3-vítamín < 50 nmol/L (20 ng/mL) 

sé flokkað sem D-vítamínskortur (e. deficiency) (Ogan og Pritchett, 2013). 25-

hydroxí-D3-vítamín = 50-80 nmol/L (20-32 ng/mL) er oft flokkað sem D-

vítamínvöntun (e. insufficiency) og þá er 25-hydroxí-D3-vítamín > 100 nmol/L (40 

ng/mL) oft talinn æskilegur D-vítamínforði (e. optimal) (Ogan og Pritchett, 2013). 

Með þessi viðmið í huga er talið að yfir milljarður fólks á heimsvísu þjáist af D-

vítamínskorti (e. deficiency) eða D-vítamínvöntun (e. insufficiency) (Ogan og 

Pritchett, 2013; Nair og Maseeh, 2012; Naeem, 2010).  

 

Tafla 2. Algeng viðmiðunargildi um magn 25-hydroxí-D3-vítamíns í sermi. 

  D-vítamínskortur                     

(e. deficiency) 

D-vítamínvöntun  

(e. incufficiency) 

Æskileg gildi  

(e. optimal volume) 

 nmol/L < 50 50-80 > 100 

ng/mL < 20 20-32 > 40 

 



	 12	

Þó svo að D-vítamín sé helst þekkt fyrir mikilvægt hlutverk sitt í tengslum við 

beinheilsu hafa nýlegar rannsóknir sýnt að ýmsir fleiri líkamlegir og andlegir 

sjúkdómar geti tengst of lítilli neyslu á D-vítamíni (Kjærgaard o.fl., 2012; Mitri, 

Muraru og Pittas, 2011). Niðurstöður norskrar rannsóknar sem var birt árið 2012 í 

British Journal of Psychiatry sýndu fram á marktækan mun (p<0,05) á 

þunglyndiseinkennum eftir magni 25-hydroxí-D3-vítamíns sem mældist í sermi 

þátttakenda (Kjærgaard o.fl., 2012). Þátttakendur sem mældust með 25-hydroxí-

D3-vítamín < 55 nmol/L voru líklegri til þess að finna fyrir þunglyndiseinkennum 

heldur en þátttakendur sem mældust með 25-hydroxí-D3-vítamín > 70 nmol/L. 

Fleiri nýlegar rannsóknir styðja við niðurstöðurnar og benda til að D-

vítamínskortur geti haft áhrif á andlega líðan þegar litið er til þunglyndiseinkenna 

(Anglin, Samaan, Walter og McDonald, 2013; Milaneschi o.fl., 2014). Eins benda 

rannsóknir til að D-vítamínskortur geti aukið líkur á líkamlegum sjúkdómum eins 

og hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki (Scragg, Sowers og Bell, 2007; Wang 

o.fl., 2008; Mitri o.fl., 2011). Í því samhengi má benda á rannsókn frá 2007 sem 

sýndi fram á marktæk tengsl (p<0,05) milli D-vítamínskorts (25-hydroxí-D3-

vítamín < 40,5 nmol/L) og háþrýstings hjá þátttakendum. Þá sýndu niðurstöður 

rannsóknar sem var birt árið 2011 að þátttakendur sem þjáðust af D-vítamínskorti 

(25-hydroxí-D3-vítamín < 44,5 nmol/L) voru 43% líklegri til þess að þróa með sér 

sykursýki II heldur en þeir sem mældust með hærri D-vítamínbúskap (25-hydroxí-

D3-vítamín > 79,5 nmol/L) (Mitri o.fl., 2011). 

Ráðlagðir dagskammtar 
Á Íslandi er ráðlagður dagskammtur af D-vítamíni fyrir einstaklinga á aldrinum 

10-70 ára 15 míkrógrömm á dag (Embætti landlæknis, 2013). Ráðlagður 

dagskammtur fyrir börn yngri en 10 ára eru 10 míkrógrömm á dag en hjá 

einstaklingum eldri en 70 ára er ráðlagður dagskammtur 20 míkrógrömm á dag 

(Embætti landlæknis, 2013). Samkvæmt Embætti landlæknis inniheldur íslenskt 

mataræði að jafnaði aðeins um 4-5 míkrógrömm af D-vítamíni á dag sem nemur 

um 27-33% af ráðlögðum dagskammti einstaklinga á aldrinum 10-70 ára 

(Embætti landlæknis, 2016). Fjölbreytt mataræði sem inniheldur feitan fisk að 

minnsta kosti einu sinni í viku ásamt daglegri neyslu á D-vítamínbættri mjólk 

getur gefið á bilinu 6-10 míkrógrömm af D-vítamíni á dag (Embætti landlæknis, 

2016). Þrátt fyrir að slíkt mataræði innihaldi meira D-vítamín heldur en 
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„hefðbundið íslenskt“ mataræði veitir það ekki nema 40-67% af því sem nemur 

ráðlögðum dagskammti af D-vítamíni fyrir einstaklinga á aldrinum 10-70 ára. Því 

er nauðsynlegt fyrir Íslendinga að taka inn D-vítamín í fæðubótarformi yfir 

vetrartímann.  

D-vítamín og íþróttir 
Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar með það að markmiði að skoða mun á 

D-vítamínforða íþróttamanna og þeirra sem stunda ekki íþróttir. Bresk rannsókn 

sem var birt árið 2013 sýndi að 62% þátttakenda sem stunduðu íþróttir þjáðust af 

D-vítamínskorti (25-hydroxí-D3 < 50 nmol/L) en 73% þátttakenda sem stunduðu 

ekki íþróttir þjáðust af D-vítamínskorti (25-hydroxí-D3 < 50 nmol/L) (Close o.fl., 

2013). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að íþróttamenn geti verið líklegri til 

þess að hafa ákjósanlegan D-vítamínbúskap heldur en þeir sem stunda ekki 

íþróttir.  

Þrátt fyrir að fáar rannsóknir hafi sérstaklega rannsakað mun á D-

vítamínbúskap íþróttamanna og þeirra sem stunda ekki íþróttir er hægt að fá 

nánari upplýsingar um viðfangið með því að bera saman rannsóknargreinar sem 

fjalla annað hvort um D-vítamínbúskap íþróttamanna eða almennings. Á árunum 

2001-2006 var talið að 33% Bandaríkjamanna byggi við D-vítamínskort (25-

hydroxí-D3 < 50 nmol/L) (Looker o.fl., 2011). Rannsókn sem var framkvæmd árið 

2016 á körfuboltamönnum í Bandaríkjunum sýndi að 32,3% þátttakenda þjáðist af 

D-vítamínskorti (25-hydroxí-D3 < 20 ng/mL (≈ 50 nmol/L)) (Fishman, Lombardo 

og Kharrazi, 2016). Til viðbótar mældust 47% þátttakenda með D-vítamínvöntun 

(25-hydroxí-D3 = 20-32 ng/mL (≈ 50 - 80 nmol/L)) (Fishman o.fl., 2016). 

Niðurstöður rannsóknar á D-vítamínbúskap íþróttamanna í Mið-Austurlöndum 

sýndu að 91% þátttakenda mældist með D-vítamínskort (25-hydroxí-D3 < 20 

ng/mL) (Hamilton, Grantham, Racinais og Chalabi, 2010). Hins vegar sýndi 

rannsókn sem var framkvæmd á heilbrigðum ungum karlmönnum í Sádí-Arabíu 

fram á að aðeins 10% þátttakenda glímdi við D-vítamínskort (25-hydroxí-D3 < 20 

ng/mL) (Sadat-Ali, AlElq, Al-Turki, Al-Mulhim og Al-Ali, 2009). Þar sem 

mælieiningar eru oft mismunandi milli rannsókna á D-vítamíni og æskilegar 

birgðir ekki alltaf skilgreindar á nákvæmlega sama hátt getur samanburður milli 

rannsókna verið snúinn. Eins þarf að hafa í huga að aðstæður (til dæmis árstími og 

landfræðileg staðsetning) og einstaklingsbundnir þættir (til dæmis aldur og 
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húðlitur þátttakenda) séu með svipuðu móti milli rannsókna sem eru bornar saman 

til þess að hægt sé að fá rétta mynd af viðfanginu. Þegar rýnt er í fyrrnefndar 

rannsóknir, með tilliti til lítilsháttar ósamræmis milli rannsókna, benda 

niðurstöðurnar til þess að íþróttamenn séu ekki ólíklegri en aðrir til að þjást af D-

vítamínskorti og geti undir ákveðnum kringumstæðum jafnvel verið líklegri til 

þess að þjást af D-vítamínskorti heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir (Looker 

o.fl., 2011; Fishman o.fl., 2016; Hamilton o.fl., 2010; Sadat-Ali o.fl., 2009). Í því 

samhengi má helst nefna íþróttamenn sem æfa innandyra og fá þar af leiðandi 

minna sólarljós heldur en íþróttamenn sem æfa utandyra (Shuler o.fl., 2012).  

 Líkt og hjá almenningi getur D-vítamínskortur hjá íþróttamönnum haft 

slæmar afleiðingar. D-vítamínbúskapur er talinn hafa áhrif á vöðvavirkni 

líkamans og getur D-vítamínskortur fyrir vikið haft neikvæð áhrif á frammistöðu 

íþróttamanna (Shuler o.fl., 2012). Flestar rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar 

á áhrifum D-vítamíns á líkamshreysti hafa verið gerðar á eldri borgurum og hafa 

niðurstöðurnar sýnt að lágur D-vítamínforði geti stuðlað að aukinni vöðvarýrnun, 

minni vöðvastyrk og minna jafnvægi hjá þeim hópi (Visser, Deeg og Lips, 2003; 

Janssen, Samson og Verhaar, 2002). Þrátt fyrir það er staða þekkingar á áhrifum 

D-vítamíns á frammistöðu íþróttamanna takmörkuð (Ogan og Pritchett, 2013). 

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á sambandi D-vítamínforða og 

líkamshreysti hjá ungu fólki og íþróttamönnum og hafa niðurstöður verið 

mismunandi á milli rannsókna. Rannsókn sem var framkvæmd árið 2007 á 

stúlkum yngri en 25 ára sýndi meðal annars fram á marktæk tengsl (p < 0,05) 

milli D-vítamínforða og hámarkssúrefnisupptöku (VO2max). Hins vegar sýndu 

niðurstöður rannsóknar sem var framkvæmd á knattspyrnumönnum í Póllandi 

ekki fram á marktæka fylgni milli D-vítamínforða og hámarkssúrefnisupptöku 

(VO2max) (Książek o.fl., 2016). Sama rannsókn sýndi ekki heldur fram á 

marktæk tengsl milli D-vítamínforða og vöðvastyrks þátttakenda. Þrátt fyrir það 

hafa aðrar rannsóknir sýnt að lágur D-vítamínforði geti haft neikvæð áhrif á 

afkastagetu íþróttamanna og meðal annars minnkað styrk, stökkkraft og 

samdráttargetu vöðva (Shuler o.fl., 2012; Close o.fl., 2013).  

Ásamt mögulegum áhrifum D-vítamínskorts á afkastagetu íþróttamanna er 

mikilvægt fyrir íþróttamenn að hafa nægan D-vítamínbúskap þegar litið er til 

meiðslahættu (Wyon, Koutedakis, Wolman, Nevill og Allen, 2014; Hamilton, 

2010). Vegna mikilvægis D-vítamíns varðandi beinheilsu geta íþróttamenn sem 
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ná ekki ráðlagðri neyslu D-vítamíns meðal annars verið berskjaldaðir gegn 

meiðslum eins og álagsbrotum (Wyon, Koutedakis, Wolman, Nevill og Allen, 

2014; Hamilton, 2010). 
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Fæðubótarefni 
Fæðubótarefni: Matvæli sem eru ætluð sem viðbót við venjulegt fæði og 

sem eru með hátt hlutfall af vítamínum, steinefnum eða annars konar 

efnum sem hafa næringar- eða lífeðlisfræðileg áhrif. Þessi efni geta verið 

ein sér eða blönduð saman, og eru markaðssett í formi skammta, nánar 

tiltekið sem hylki, brjóstsykur, töflur, pillur og í öðru svipuðu formi, 

duftpokar, vökvaampúlur, dropaglös og í öðru svipuðu formi vökva og 

dufts sem er ætlað til inntöku í mældum, smáum skömmtum 

(Matvælastofnun, e.d., reglugerð nr 624/2004).  

Neysla íþróttamanna 
 
Neysla á fæðubótarefnum virðist algeng meðal íþróttamanna í von þeirra um bætta 

heilsu og betri frammistöðu (Aljaloud og Ibrahim, 2013; Braun o.fl., 2009; 

Ronsen, Sundgot-Borgen og Maehlum, 1999; Heikkinen, Alaranta, Helenius og 

Vasankari, 2011). Meðal vinsælla fæðubótarefna hjá íþróttamönnum má nefna 

orkudrykki, fjölvítamíntöflur, C-vítamín, kreatín og prótein (Maughan, Depiesse 

og Geyer, 2007; Froiland, Koszewski, Hingst og Kopecky, 2004; Petróczi o.fl., 

2008).  

Sýnt hefur verið að neysla á kreatíni í fæðubótarformi geti haft jákvæð 

áhrif á hámarkskraft í skamman tíma þar sem líkaminn vinnur undir loftfirrtu álagi 

en að sama skapi stuðli neysla kreatíns í fæðubótarformi ekki að auknum afköstum 

í úthaldsgreinum sem krefjast loftháðs álags (Rawson og Volek, 2003; Izquierdo, 

Ibañez, González-Badillo og Gorostiaga, 2002). Að öðru leyti eru til fá vísindaleg 

gögn sem sýna fram á að neysla á fæðubótarefnum geti bætt frammistöðu 

íþróttamanna ef þeir neyta hollrar og fjölbreyttrar fæðu (Helms, Aragon og 

Fitschen, 2014). Mögulegt er að neysla á einhverjum fæðubótarefnum geti hjálpað 

þeim sem ná ekki að uppfylla neysluþörf ákveðinna næringarefna, til að mynda 

íþróttamönnum sem neyta ekki nægilegs magns hitaeininga. Rannsóknir benda 

hins vegar til þess að íþróttamenn sem ná að uppfylla hitaeininga þörf sína séu 

líklegri til þess að neyta fæðubótarefna heldur en þeir sem gætu frekar þurft á 

fæðubótarefnum að halda (Sousa o.fl., 2016). 

Neysla á stökum næringarefnum í fæðubótarformi er yfirleitt aðeins 

ráðlögð af læknisfræðilegum ástæðum (Nutrition and Athletic Performance, 2016). 

Þrátt fyrir það er algengt að íþróttamenn taki inn ýmis stök vítamín og steinefni í 
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fæðubótarformi en samkvæmt rannsóknum virðist slík neysla ekki hafa nein 

umfram áhrif á afköst íþróttamanna sem neyta næringarríkrar fæðu (Rodriguez, Di 

Marco og Langley, 2009; Williams, 1989; Weight o.fl., 1988). Ástæðan er sú að 

umframneysla ákveðinna næringarefna virðist ekki hafa aukin áhrif á afkastagetu 

ef næringarþörfinni hefur þegar verið mætt í gegnum fæðuna. Þetta á einnig við 

um umframneyslu D-vítamíns en þó ber að hafa í huga að neysla á D-vítamíni í 

fæðubótarformi getur verið nauðsynleg vegna þess hve erfitt getur reynst að 

uppfylla D-vítamínþörfina úr fæðunni þrátt fyrir hollt og fjölbreytt mataræði. 

Neysla Íslendinga; könnun frá 2010-2011 
Könnun á mataræði Íslendinga frá 2010-2011 sýndi að 69% þátttakenda tóku inn 

vítamín eða steinefni í fæðubótarformi (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2012). 

Þegar litið er til daglegrar neyslu var lýsi mest notaða fæðubótarefnið en 

niðurstöður könnunarinnar sýndu að 26% karla og 18% kvenna tóku lýsi daglega 

(Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2012).  

Könnunin sýndi einnig að 46,6% karlkyns þátttakenda notuðu prótein, 

næringar- eða megrunardrykki að minnsta kosti einu sinni í viku (Hólmfríður 

Þorgeirsdóttir o.fl., 2012). Próteinneysla þátttakenda var rífleg þar sem 

þátttakendur sem notuðu ekki prótein í fæðubótarformi fengu að meðaltali um 17% 

orkunnar úr próteinum, en þeir sem notuðu próteindrykki til viðbótar við 

hefðbundna fæðu fengu um 21% orkunnar úr próteinum (Hólmfríður Þorgeirsdóttir 

o.fl., 2012). Almennar ráðleggingar mæla með að fullorðið fólk innbyrði 0,8 

grömm af próteinum fyrir hvert líkamskíló (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). 

Próteinþörf íþróttamanna er heldur meiri og er þá oft miðað við að íþróttamenn 

neyti á bilinu 1,2-1,7 grömm af próteinum á dag fyrir hvert líkamskíló. Miðað við 

það þarf íþróttamaður sem er 70 kíló að innbyrða 84-119 grömm af próteinum á 

dag (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). Slík próteinneysla veitir um 11-16% af 

heildarorkunni ef miðað er við mataræði sem inniheldur 3000 hitaeiningar en 

algengt er að íþróttamenn þurfi á bilinu 2500-5000 hitaeiningar á dag (Ólafur 

Gunnar Sæmundsson, 2015). Miðað við niðurstöður könnunar á mataræði 

Íslendinga 2010-2011 ættu íslenskir íþróttamenn því ekki að vera í vandræðum 

með að uppfylla próteinþörf sína án þess að taka inn prótein í fæðubótarformi. 
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D-vítamín sem fæðubótarefni 
Í ráðleggingum frá Embætti landlæknis um mataræði kemur fram að nauðsynlegt 

sé að neyta D-vítamíns í fæðubótarformi yfir vetrarmánuðina (Embætti 

landlæknis, 2014). D-vítamín er eina næringarefnið sem Embætti landlæknis 

ráðleggur almenningi að taka inn sem viðbót við eðlilega fæðu en að öðru leyti 

eru fæðubótarefni talin óþörf nema í sérstökum tilfellum. Ástæðu þess má rekja til 

staðsetningar Íslands sem gerir það að verkum að styrkur sólarljóss hérlendis er 

ekki nægur fyrir viðunandi framleiðslu D-vítamíns í húðinni nema yfir 

sumartímann. Þá inniheldur hefðbundið mataræði Íslendinga ekki nægilegt D-

vítamín til þess að fullnægja D-vítamínþörf flestra einstaklinga. Til þess að ná 

ráðlögðum dagskammti af D-vítamíni yfir vetrartímann nægir flestum 

Íslendingum að taka inn eina teskeið af þorskalýsi á dag til viðbótar við fjölbreytt 

mataræði. Þess má geta að ein teskeið af þorskalýsi inniheldur 10 míkrógrömm af 

D-vítamíni sem eru um 67% af ráðlögðum dagskammti fyrir einstaklinga á 

aldrinum 10-70 ára (Lýsi hf., e.d.; Embætti landlæknis, 2016). 

Á árunum 2001-2006 var framkvæmd rannsókn í Bandaríkjunum sem 

skoðaði áhrif neyslu D-vítamíns og kalks í fæðubótarformi á álagsbrot (Lappe 

o.fl., 2008). Niðurstöðurnar sýndu að á tveggja ára tímabili komu upp 21% færri 

tilvik álagsbrota hjá þátttakendum sem tóku inn D-vítamín og kalk í 

fæðubótarformi heldur en hjá samanburðarhópi sem tók inn lyfleysu (Lappe o.fl., 

2008). Álagsbrot eru algeng í íþróttum og má þar helst nefna álagsbrot í fótum hjá 

íþróttamönnum sem stunda miklar æfingar með einhæfu álagi, til dæmis í greinum 

sem innihalda mikið af hlaupum og hoppum (Sanderlin og Raspa, 2003). 

Niðurstöður Lappe og félaga benda því til að neysla á D-vítamíni í 

fæðubótarformi geti minnkað líkur á álagsbrotum hjá íþróttamönnum sem stunda 

stífar æfingar í ákveðnum íþróttagreinum. Eins hefur verið sýnt fram á að neysla 

D-vítamíns í fæðubótarformi geti haft jákvæð áhrif á fleiri mikilvæga þætti í 

ýmsum íþróttum (Shuler o.fl., 2012; Close o.fl., 2013). Sem dæmi má nefna er 

talið að neysla á D-vítamíni í fæðubótarformi geti haft áhrif á vöðvabyggingu og 

stuðlað að aukningu og stækkun týpu II vöðvaþráða hjá einstaklingum sem eru 

með lágan D-vítamínforða (Koundourakis, Avgoustinaki, Malliaraki og 

Margioris, 2017).  

 Fáar rannsóknir á áhrifum D-vítamínneyslu í fæðubótarformi hafa sýnt 

fram á marktæka aukningu í vöðvastyrk hjá einstaklingum sem mælast með 
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viðunandi D-vítamínbúskap (Stockton, Mengersen, Paratz, Kandiah og Bennell, 

2011). Þó virðist neysla á D-vítamíni í fæðubótarformi mögulega geta stuðlað að 

auknum vöðvastyrk hjá einstaklingum sem glíma við mikinn D-vítamínskort (25-

hydroxí-D3-vítamín < 25 nmol/L). Það samræmist rannsóknum sem hafa sýnt að 

neysla á vítamínum í fæðubótarformi hefur ekki aukin áhrif á afkastagetu 

íþróttamanna ef þeir hafa þegar uppfyllt næringarþörfina í gegnum fjölbreytta 

fæðu (Rodriguez o.fl., 2009; Williams, 1989; Weight o.fl., 1988). Rannsókn sem 

var framkvæmd á íþróttamönnum í Bretlandi sem mældust með D-vítamínskort 

(25-hydroxí-D3-vítamín < 50 nmol/L) sýndi að með því að bæta inn D-vítamíni í 

fæðubótarformi jókst líkamleg geta þeirra (Close o.fl., 2013). Með því að neyta 

D-vítamíns í fæðubótarformi í átta vikur tókst íþróttamönnunum að auka D-

vítamínforða sinn upp í 103 ± 25 nmol/L (Close o.fl., 2013). Afleiðing þess var 

meðal annars aukinn hraði í tíu metra spretthlaupi og aukin stökkhæð hjá hópnum 

sem tók inn D-vítamín en ekki mældist marktækur munur hjá samanburðarhópi 

sem tók inn lyfleysu (Close o.fl., 2013). Niðurstöðurnar eiga við þátttakendur sem 

voru fyrir rannsóknina með lágan D-vítamínbúskap (25-hydroxí-D3-vítamín < 50 

nmol/L) en ólíklegt er að neysla á D-vítamíni í fæðubótarformi hafi jafn mikil 

áhrif á afköst íþróttamanna sem eru fyrir með æskilegan D-vítamínbúskap.  
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Aðferðir og gögn 
Markmið og rannsóknarspurningar 
 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða notkun þátttakenda á 

fæðubótarefnum með áherslu á neyslu D-vítamíns í fæðubótarformi. Leitast er 

eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Eru íþróttamenn líklegri til þess að nota D-vítamín í fæðubótarformi 

heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir? 

• Eru íþróttamenn líklegri til þess að neyta D-vítamíns í fæðubótarformi 

heldur en annarra fæðubótarefna? 

Tilgátur 
Í framhaldi af rannsóknarspurningum verkefnisins eru settar fram tvær tilgátur. Í 

ljósi fyrri rannsókna sem hafa sýnt að íþróttamenn séu líklegri til þess að neyta 

ýmissa fæðubótarefna heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir gerir fyrri tilgáta 

verkefnisins ráð fyrir að munur sé á neyslu D-vítamíns í fæðubótarformi milli 

þátttakenda sem stunda íþróttir og þátttakenda sem stunda ekki íþróttir. Síðari 

tilgáta verkefnisins byggir á þeirri staðreynd að D-vítamín er eina fæðubótarefnið 

sem Íslendingum er ráðlagt að taka til viðbótar við eðlilega fæðu og gerir seinni 

tilgáta verkefnisins því ráð fyrir að íþróttamenn séu líklegri til þess að nota D-

vítamín í fæðubótarformi heldur en önnur fæðubótarefni. 

Gagnasöfnun 
Megindlegri aðferð var beitt við framkvæmd rannsóknarinnar. Samskiptamiðillinn 

Facebook var notaður til þess að auglýsa spurningalista sem innihélt spurningar 

um íþróttaiðkun og notkun á fæðubótarefnum. Spurningalistinn var hannaður á 

Google-Docs og var opinn fyrir svörum frá þátttakendum í þrjá sólarhringa. 

Spurningalistanum var einnig dreift á þrjá mismunandi hópa þar sem meðlimir eru 

knattspyrnumenn og handboltamenn sem æfa eða keppa að minnsta kosti fjórum 

sinnum í viku.  

Spurningalisti 

Þátttakendur rannsóknarinnar svöruðu spurningum um íþróttaiðkun sína og 

neysluvenjur í tengslum við notkun á fæðubótarefnum. Spurt var hversu oft í viku 

þátttakendur stunda íþróttir með íþróttafélagi og eins hversu margar 
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klukkustundir. Einnig var spurt hversu oft þátttakendur stunda æfingar eða 

hreyfingu á eigin vegum. Þátttakendur voru spurðir hvaða fæðubótarefni þeir nota 

að staðaldri. Eins voru þátttakendur spurðir hversu oft í viku þeir taka inn lýsi eða 

annan D-vítamíngjafa í formi fæðubótar og hversu oft í viku þeir nota önnur 

fæðubótarefni. Spurningalistann má nálgast í heild sinni í viðhengi sem fylgir 

verkefninu. 

Þátttakendur 
Spurningalistanum var í heildina svarað 373 sinnum. Þar sem lagt var upp með að 

skoða mun á neyslu D-vítamíns milli íþróttamanna og þeirra sem stunda ekki 

íþróttir voru svör frá þátttakendum eldri en 36 ára fjarlægð úr gagnasafninu en 

óalgengt er að fólk stundi keppnisíþróttir eftir þann aldur. Einnig voru gögn 

fjarlægð ef ósamræmi var á milli svara um íþróttaiðkun. Með ósamræmi milli 

svara er átt við þegar einstaklingar sögðust stunda íþrótt með íþróttafélagi oftar en 

einu sinni í viku en sögðu að sama skapi að þeir stunduðu engar íþróttir með 

íþróttafélagi. Að lokum var því unnið með gögn frá 248 þátttakendum á aldrinum 

16-36 ára en meðalaldur þeirra var 24 ár. Þátttakendum rannsóknarinnar var skipt 

í þrjá mismunandi hópa eftir íþróttaiðkun:  

• Flokkur 1 - Íþróttir með íþróttafélagi: Þátttakendur sem æfa eða keppa 

með íþróttafélagi oftar en einu sinni í viku.  

• Flokkur 2 - Æfingar á eigin vegum: Þátttakendur sem stunda reglulega 

hreyfingu oftar en einu sinni í viku en stunda þar af æfingar með 

íþróttafélagi í mesta lagi einu sinni í viku. 

• Flokkur 3 - Lítil sem engin hreyfing: Þátttakendur sem hreyfa sig í mesta 

lagi einu sinni í viku, óháð hvort hreyfingin eigi sér stað innan 

íþróttafélaga eða á eigin vegum. 

Heildarfjöldi þátttakenda í flokki 1 var 117. Þar af voru 88 þátttakendur karlkyns 

en 29 þátttakendur kvenkyns. Í flokki 2 voru 95 þátttakendur. Í þeim hópi voru 32 

þátttakendur karlkyns en 63 þátttakendur kvenkyns. Í flokki 3 var 31 þáttakandi, 

þar af voru 19 þátttakendur karlkyns en 12 þátttakendur kvenkyns. Fimm 

þátttakendur svöruðu ekki hversu oft þeir stunduðu íþróttir. 
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Úrvinnsla 
Unnið var úr svörum þátttakenda í 24. útgáfu tölfræðiforritsins SPSS. Pearson‘s 

Kí-kvaðrat próf var notað til þess að skoða hvort marktækur munur væri á neyslu 

lýsis eða annarra D-vítamíngjafa milli þátttakenda sem stunda íþróttir eða æfingar 

oftar en einu sinni í viku og þátttakenda sem hreyfa sig í mesta lagi einu sinni í 

viku. Í rannsókninni var neysla að staðaldri flokkuð sem reglubundin neysla á D-

vítamíni að minnsta kosti einu sinni í viku. Myndir og töflur voru unnar í 

Microsoft Excel. 
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Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar með það 

markmið að svara rannsóknarspurningum verkefnisins. Kaflinn byggist á 

samanburði milli þeirra þriggja flokka sem voru tilgreindir í kaflanum um 

aðferðafræði rannsóknarinnar. 

Neysla D-vítamíns í fæðubótarformi 
 

Tafla 3. Neysla D-vítamíns í fæðubótarformi að staðaldri, skipt eftir íþróttaiðkun. 

 
    Íþróttir með 

íþróttafélagi  
Æfingar á 

eigin vegum  

Lítil sem 
engin 

hreyfing     

Þátttakendur sem 
taka D-vítamín að 

staðaldri 

Já 
Fjöldi 79 70 15 

Hlutfall 67,5% 73,7% 48,8% 

Nei 
Fjöldi 38 25 16 

Hlutfall 32,5% 26,3% 51,6% 

 
Þegar hlutfall þátttakanda sem taka lýsi eða aðra D-vítamíngjafa að staðaldri er 

skoðað kemur í ljós að þátttakendur sem stunda hreyfingu oftar en einu sinni í 

viku eru líklegri til þess að neyta reglulega lýsis eða annarra D-vítamíngjafa 

heldur en þátttakendur sem hreyfa sig í mesta lagi einu sinni í viku. Þátttakendur 

sem stunda æfingar utan íþróttafélaga oftar en einu sinni í viku voru líklegastir til 

þess að taka lýsi eða D-vítamín að staðaldri. Alls sögðu 73,7% þátttakenda í þeim 

hópi að þeir neyttu lýsis eða annarra D-vítamíngjafa að staðaldri. Niðurstöðurnar 

sýna að 67,5% þátttakenda sem stunda íþróttir með íþróttafélagi oftar en einu 

sinni í viku taka lýsi eða aðra D-vítamíngjafa að staðaldri. Í hópi þátttakenda sem 

hreyfa sig í mesta lagi einu sinni í viku, óháð því hvort hreyfingin eigi sér stað á 

vegum íþróttafélags eða ekki, sögðust 48,8% þátttakenda taka lýsi eða aðra D-

vítamíngjafa að staðaldri. 

 Pearson’s Kí-kvaðrat próf sýndi fram á marktækan mun á neyslu 

þátttakenda á lýsi eða öðrum D-vítamíngjöfum að staðaldri eftir því hvort 

þátttakendur sögðust stunda íþróttir eða aðrar reglulegar æfingar oftar en einu 

sinni í viku eða hvort þátttakendur sögðust hreyfa sig í mesta lagi einu sinni í viku 

((2)=3,967, p<0,05)). Þá skipti ekki máli hvort um væri að ræða æfingar eða 
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keppnir á vegum íþróttafélaga eða æfingar og hreyfingu sem þátttakendur stunda 

utan íþróttafélaga. 

 

	
Mynd 2. Hlutfall neyslu lýsis eða annarra D-vítamíngjafa að staðaldri, skipt eftir kynjum. 

 

Þegar litið er til kynjaskiptingar hjá þeim sem stunda íþróttir með íþróttafélagi 

oftar en einu sinni í viku og taka lýsi eða annan D-vítamíngjafa að staðaldri var 

skiptingin milli kynja nokkuð jöfn. Af þeim 67,5% þátttakenda sem stunda íþróttir 

oftar en einu sinni í viku og taka lýsi eða annan D-vítamíngjafa að staðaldri voru 

68,2% þátttakenda karlkyns en 65,5% þátttakenda kvenkyns. Að sama skapi var 

nokkuð jöfn skipting á milli kynja meðal þátttakenda sem taka lýsi eða annan D-

vítamíngjafa að staðaldri og stunda litla sem enga hreyfingu. Af þeim 48,4% 

þátttakenda sem stunda litla sem enga hreyfingu og taka lýsi eða annan D-

vítamíngjafa að staðaldri voru 47,4% þátttakenda karlkyns og 50% þátttakenda 

kvenkyns. Í hópi þátttakenda sem stunda æfingar á eigin vegum oftar en einu sinni 

í viku og taka lýsi eða annan D-vítamíngjafa að staðaldri var hins vegar töluverður 

munur á milli kynja. Af þeim 73,7% þátttakenda sem stunda æfingar á eigin 

vegum oftar en einu sinni í viku og taka lýsi eða annan D-vítamíngjafa að 

staðaldri voru 59,4% þátttakenda karlkyns en 81% þátttakenda kvenkyns. Í þeim 

hópi mældist marktækur munur á neyslu lýsis eða annarra D-vítamíngjafa að 

staðaldri milli kynja ((1)=5,095, p<0,05)). Ekki mældist marktækur munur milli 
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kynja hjá þeim sem taka lýsi eða annan D-vítamíngjafa að staðaldri í hópi 

þátttakenda sem stunda íþróttir með íþróttafélagi oftar en einu sinni í viku eða hjá 

þátttakendum sem stunda litla sem enga hreyfingu. 

 
Tafla 4. Hlutfall þátttakenda sem taka lýsi eða annan D-vítamíngjafa að minnsta kosti fjórum 
sinnum í viku, skipt eftir íþróttaiðkun. 

		
		 		 Íþróttir með 

íþróttafélagi 
Æfingar á 

eigin vegum 

Lítil sem 
engin 

hreyfing   

Hversu oft tekur þú 
D-vítamín í 

fæðubótarformi? 

Sjaldnar en 4 
sinnum í 

viku 

Fjöldi 58 42 22 

Hlutfall 49,6% 44,2% 71,0% 

4 sinnum í 
viku eða 

oftar 

Fjöldi 27 28 6 

Hlutfall 50,4% 55,8% 29% 

	
Marktækur munur á var á milli þátttakenda sem stunda íþróttir eða æfingar oftar 

en einu sinni í viku og þátttakenda sem stunda litla sem enga hreyfingu þegar litið 

er til þeirra sem taka lýsi eða annan D-vítamíngjafa að minnsta kosti fjórum 

sinnum í viku ((2)=6,73, p<0,05). 50,4% þátttakenda sem stunda íþróttir með 

íþróttafélagi oftar en einu sinni í viku sögðust taka lýsi eða annan D-vítamíngjafa 

minnst fjórum sinnum í viku. Í hópi þátttakenda sem stunda æfingar á eigin 

vegum oftar en einu sinni í viku sögðust 55,8% þátttakenda taka lýsi eða annan D-

vítamíngjafa minnst fjórum sinnum í viku en 29% þátttakenda sem stunda litla 

sem enga hreyfingu sögðust taka lýsi eða annan D-vítamíngjafa að minnsta kosti 

fjórum sinnum í viku. 

 

Tafla 5. Hlutfall þátttakenda sem taka lýsi eða annan D-vítamíngjafa svo til á hverjum degi, skipt 
eftir íþróttaiðkun. 

		
		 		 Íþróttir með 

íþróttafélagi 
Æfingar á 

eigin vegum 

Lítil sem 
engin 

hreyfing   

Hversu oft tekur þú           
D-vítamín í 

fæðubótarformi? 

Sjaldnar en  
6 sinnum í 

viku 

Fjöldi 70 55 24 

Hlutfall 59,8% 57,9% 77,4% 

Svo til á 
hverjum degi 

Fjöldi 47 40 7 

Hlutfall 40,2% 42,1% 22,6% 

 

Þegar litið er til allra þátttakenda sögðust 38,7% taka lýsi eða aðra D-vítamíngjafa 

svo til á hverjum degi. Af þeim þátttakendum sem stunda íþróttir með 



	 26	

íþróttafélagi oftar en einu sinni í viku sögðust 40,2% taka lýsi eða annan D-

vítamíngjafa svo til á hverjum degi. Þá sögðust 42,1% þátttakenda sem stunda 

íþróttir utan íþróttafélaga oftar en einu sinni í viku taka lýsi eða annan D-

vítamíngjafa svo til daglega. Aðeins 22,6% þátttakenda sem hreyfa sig í mesta 

lagi einu sinni í viku taka lýsi eða aðra D-vítamíngjafa svo til á hverjum degi. Þó 

mældist ekki marktækur munur á daglegri neyslu milli þátttakenda sem stunda 

íþróttir eða æfingar oftar en einu sinni í viku og þátttakenda sem stunda litla sem 

enga hreyfingu ((4)=9,444, p>0,05)). 

 

Algengustu fæðubótarefnin 

 
*”Pre-workout” eru fæðubótarefni sem innihalda ríkulegt magn koffíns og/eða annarra örvandi efna og eru oftast tekin 
með það að markmiði að hafa aukna orku á æfingum. 

Mynd 3. Hlutfall neyslu að staðaldri á mismunandi fæðubótarefnum meðal þátttakenda sem 
stunda íþróttir með íþróttafélagi oftar en einu sinni í viku. 

 
 

Lýsi eða aðrir D-vítamíngjafar voru mest notuðu fæðubótarefnin meðal 

þátttakenda sem stunda íþróttir með íþróttafélagi oftar en einu sinni í viku. Næst 

vinsælasta fæðubótarefnið meðal þátttakenda sem stunda íþróttir með íþróttafélagi 

oftar en einu sinni í viku var próteinduft en 28,4% þátttakenda sem tilheyra þeim 

hópi sögðust reglulega nota próteinduft. Eins sögðu 27,6% þátttakenda sem 
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stunda íþróttir með íþróttafélagi oftar en einu sinni í viku að þeir neyttu reglulega 

örvandi fæðubótarefna fyrir æfingu (e. pre-workout). Þá taka 25,9% þátttakenda 

sem stunda íþróttir með íþróttafélagi oftar en einu sinni í viku fjölvítamín að 

staðaldri. Minna en 15% þátttakenda sem stunda íþróttir með íþróttafélagi oftar en 

einu sinni í viku nota önnur fæðubótarefni að staðaldri. 

 

	
*”Pre-workout” eru fæðubótarefni sem innihalda ríkulegt magn koffíns og/eða annarra örvandi efna og eru oftast tekin 
með það að markmiði að hafa aukna orku á æfingum. 

Mynd 4. Hlutfall neyslu að staðaldri á mismunandi fæðubótarefnum meðal þátttakenda sem 
stunda æfingar á eigin vegum oftar en einu sinni í viku. 

 
 

Þátttakendur sem hreyfa sig á eigin vegum oftar en einu sinni í viku voru líklegri 

til að taka lýsi eða aðra D-vítamíngjafa í fæðubótarformi heldur en önnur 

fæðubótarefni. Alls sögðust 73,7% þátttakenda í þeim hópi taka lýsi eða annan D-

vítamíngjafa að staðaldri. Þá sögðust 40% þátttakenda sem stunda íþróttir eða 

æfingar á eigin vegum oftar en einu sinni í viku nota próteinduft að staðaldri og 

36,2% þátttakenda sem stunda æfingar á eigin vegum oftar en einu sinni í viku 

nota reglulega örvandi fæðubótarefni fyrir æfingu (e. pre-workout). Lægra hlutfall 

þátttakenda sem stunda íþróttir eða æfingar utan íþróttafélaga oftar en einu sinni í 

viku nota önnur fæðubótarefni að staðaldri. 
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*”Pre-workout” eru fæðubótarefni sem innihalda ríkulegt magn koffíns og/eða annarra örvandi efna og eru oftast tekin 
með það að markmiði að hafa aukna orku á æfingum. 

Mynd 5. Hlutfall neyslu að staðaldri á mismunandi fæðubótarefnum meðal þátttakenda sem 
stunda litla sem enga hreyfingu. 

 
 
Líkt og þátttakendur sem stunda íþróttir eða æfingar oftar en einu sinni í viku voru 

lýsi eða aðrir D-vítamíngjafar mest notuðu fæðubótarefnin hjá þátttakendum sem 

stunda litla sem enga hreyfingu. Þó sögðu ekki nema 48,4% þátttakenda sem 

stunda litla sem enga hreyfingu að þeir tækju lýsi eða aðra D-vítamíngjafa að 

staðaldri. Í hópi þátttakenda sem stunda litla sem enga hreyfingu sögðust 12,9% 

þeirra taka fjölvítamín að staðaldri en lægra hlutfall þátttakenda sem stunda litla 

sem enga hreyfingu sögðust taka önnur fæðubótarefni að staðaldri. 
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Umræður 
Niðurstöðurnar styðja við þær tilgátur sem voru settar fram í verkefninu. Þegar 

litið er til D-vítamínneyslu þátttakenda voru þeir sem stunda íþróttir líklegri til 

þess að neyta reglulega D-vítamíns í fæðubótarformi heldur en þeir sem stunda 

ekki íþróttir og eins voru íþróttamenn töluvert líklegri til þess að nota D-vítamín í 

fæðubótarformi heldur en önnur fæðubótarefni.  

Þátttakendur sem stunda reglulega íþróttir eða æfingar voru marktækt 

líklegri til þess að taka D-vítamín í fæðubótarformi að minnsta kosti einu sinni í 

viku heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir. Að sama skapi voru þátttakendur sem 

stunda íþróttir oftar en einu sinni í viku marktækt líklegri til þess að taka D-

vítamín í fæðubótarformi að minnsta kosti fjórum sinnum í viku heldur en þeir 

þátttakendur sem hreyfa sig í mesta lagi einu sinni í viku. Þrátt fyrir að það hafi 

ekki mælst tölfræðilega marktækur munur á daglegri D-vítamínneyslu milli þeirra 

sem stunda íþróttir oftar en einu sinni í viku og þeirra sem hreyfa sig í mesta lagi 

einu sinni í viku benda niðurstöðurnar sterklega til að þátttakendur sem stunda 

íþróttir oftar en einu sinni í viku séu líklegri til þess að taka lýsi eða aðra D-

vítamíngjafa daglega heldur en þeir sem hreyfa sig í mesta lagi einu sinni í viku. 

Sú staðreynd að stærsti hluti þátttakenda hreyfir sig oftar en einu sinni í viku 

spilar líklega stórt hlutverk í að ekki mældist marktækur munur á daglegri D-

vítamínneyslu milli íþróttamanna og þeirra sem stunda ekki íþróttir. Því er ekki 

ólíklegt að rannsókn með stærra úrtaki myndi sýna fram á marktækan mun á 

daglegri D-vítamínneyslu milli íþróttamanna og þeirra sem stunda ekki íþróttir. 

Neysla á D-vítamíni var töluvert algengari meðal allra þátttakenda heldur 

en neysla á öðrum fæðubótarefnum, óháð því hvort þátttakendur sögðust stunda 

íþróttir eða ekki. Höfundur telur það jákvæðar niðurstöður í ljósi þess að D-

vítamín er eina næringarefnið sem er talið nauðsynlegt að Íslendingar taki til 

viðbótar við hollt og fjölbreytt mataræði nema í sérstökum tilfellum (Embætti 

landlæknis, 2014). Þrátt fyrir það verður að teljast áhyggjuefni að aðeins 38,6% 

allra þátttakenda nota D-vítamín í fæðubótarformi svo til á hverjum degi. Líklegt 

er að hluti þeirra þátttakenda sem taka D-vítamín í fæðubótarformi sjaldnar en 

daglega geti verið í áhættuhópi fyrir D-vítamínvöntun eða D-vítamínskort yfir 

vetrarmánuðina í ljósi staðsetningar Íslands og lágu hlutfalli D-vítamíns í 

hefðbundnu íslensku mataræði (Spiro og Buttriss, 2014; Embætti landlæknis, 
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2016). Slíkt er þó erfitt að fullyrða um þar sem rannsóknin skoðaði ekki hversu 

mikið magn af D-vítamíni þátttakendur tóku inn í hverjum skammti. Þannig má 

telja að stórir neysluskammtar af D-vítamíni geti uppfyllt D-vítamínþörf 

einstaklinga þó svo að D-vítamíns sé neytt sjaldnar en á hverjum degi. Sú ályktun 

er dregin af því að líkaminn getur geymt umframmagn D-vítamíns og nýtt sér 

umframbirgðirnar þegar neysla á D-vítamíni er minni en dagsþörf einstaklinga 

(Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). Ef sams konar rannsókn yrði endurtekin 

væri því áhugavert að skoða einnig hversu mikið magn af D-vítamíni þátttakendur 

taka í hvert skipti en þannig væri auðveldara að meta hversu stór hluti þátttakenda 

tæki inn nægilegt magn af D-vítamíni. Eins gæti verið áhugavert að gera mælingar 

á D-vítamínforða íþróttamanna og þeirra sem stunda ekki íþróttir og skoða þannig 

hvort að íslenskir íþróttamenn eigi meiri hættu á að líða D-vítamínskort heldur en 

Íslendingar sem stunda ekki íþróttir. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við umfjöllun í öðrum 

vísindagreinum sem setja fram þá fullyrðingu að íþróttafólk sé líklegra til þess að 

nota fæðubótarefni heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir (Knapik o.fl., 2016; 

Sobal og Marquart, 1994). Það á bæði við um D-vítamín sem og önnur 

fæðubótarefni sem voru skoðuð í rannsókninni. Þar sem fyrri rannsóknir hafa sýnt 

að fæðubótarefnaneysla sé tiltölulega algeng meðal íþróttamanna (Aljaloud og 

Ibrahim, 2013; Braun o.fl., 2009; Ronsen o.fl., 1999; Heikkinen o.fl., 2011) þarf 

ekki að koma sérstaklega á óvart að þátttakendur í rannsókninni voru líklegri til 

þess að taka ýmis fæðubótarefni ef þeir stunduðu íþróttir. Meðal annars má nefna 

að um þriðjungur þátttakenda sem stunda reglulegar æfingar oftar en einu sinni í 

viku nota próteinduft að staðaldri sem er áhugavert í ljósi þess að magn próteina í 

hefðbundnu mataræði Íslendinga er almennt talið mjög ríflegt (Hólmfríður 

Þorgeirsdóttir o.fl., 2012). Í reynd verður að teljast áhugvert hversu margir 

íþróttamenn sem tóku þátt í rannsókninni nota önnur fæðubótarefni en D-vítamín í 

ljósi þess að rannsóknir benda til að neysla á fæðubótarefnum hefur engin umfram 

áhrif á afkastagetu íþróttamanna að því gefnu að mataræði viðkomandi sé hollt og 

fjölbreytt (Helms o.fl., 2014; Rodriguez o.fl., 2009; Williams, 1989; Weight o.fl., 

1988). Því gæti einnig verið áhugavert að gera rannsókn sem skoðar hvers vegna 

einstaklingar ákveða að neyta mismunandi fæðubótarefna.  
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Viðhengi – spurningalisti 
Hér að neðan má sjá spurningalistann sem var lagður fyrir þátttakendur eins og 

hann birtist í heild sinni: 

 

Kæri viðtakandi 

Eftirfarandi könnun er hluti af lokaverkefni mínu til BSc. gráðu í íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík. Meginmarkmið könnunarinnar er að skoða íþróttaiðkun 

og neyslu á D-vítamíni í fæðubótarformi. Þátttaka þín skiptir miklu máli og þætti 

mér vænt um ef þú gætir gefið þér 3-5 mínútur til þess að svara könnuninni. Ég 

bið þig um að lesa allar spurningar og svarmöguleika vel og svara eftir bestu 

samvisku. Könnunin er nafnlaus og ekki hægt að rekja svör til þátttakenda.  

Með von um góða þátttöku, Guðmundur Örn Árnason. 

 

Hvert er kyn þitt? 

o Karlkyns  

o Kvenkyns 

 

 

Hver er aldur þinn? 

________________________ 

 

 

Hversu oft stundar þú (æfir eða keppir) íþróttir með íþróttafélagi? 

o Aldrei 

o Sjaldnar en einu sinni í viku 

o Einu sinni í viku 

o 2-3 sinnum í viku 

o 4-5 sinnum í viku 

o 6-7 sinnum í viku 

o Oftar en 7 sinnum í viku 
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Hversu margar klukkustundir í viku æfir þú eða keppir með íþróttafélagi? 

o Ég stunda enga íþrótt með íþróttafélagi 

o Minna en eina klukkustund 

o 1-3 klukkustundir 

o 4-6 klukkustundir 

o 7-9 klukkustundir 

o 10-12 klukkustundir 

o Meira en 12 klukkustundir 

 

 

Hvaða íþrótt stundar þú þegar þú æfir eða keppir með íþróttafélagi? (Veldu þann 

valmöguleika sem best á við) 

o Fótbolta 

o Handbolta 

o Körfubolta 

o Fimleika 

o Sund 

o Frjálsar íþróttir 

o Dans 

o Golf 

o Badminton 

o Ég stunda engar íþróttir með íþróttafélagi 

o Aðrar íþróttir 

 

 

Hversu oft stundar þú íþróttir eða æfingar sem eru EKKI á vegum íþróttafélaga? 

o Aldrei 

o Sjaldnar en einu sinni í viku 

o Einu sinni í viku 

o 2-3 sinnum í viku 

o 4-5 sinnum í viku 

o 6-7 sinnum í viku 

o Oftar en 7 sinnum í viku 
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Hvaða fæðubótarefni notar þú að staðaldri? (Vinsamlegast merktu við allt sem 

á við) 

o Próteinduft 

o Kreatín 

o Fitubrennsluefni 

o “Pre-workout” 

o C-vítamín 

o D-vítamín 

o Fjölvítamín 

o Járn 

o Lýsi 

o Ég nota engin fæðubótarefni að staðaldri 

o Önnur fæðubótarefni 

 

 

Hversu oft tekur þú lýsi eða D-vítamín í fæðubótarformi? 

o Aldrei 

o Sjaldnar en einu sinni í viku 

o Einu sinni í viku 

o 2-3 sinnum í viku 

o 4-5 sinnum í viku 

o 6-7 sinnum í viku 

o Oftar en 7 sinnum í viku 

 

 

Hversu oft tekur þú fæðubótarefni önnur en lýsi eða D-vítamín? 

o Aldrei 

o Sjaldnar en einu sinni í viku 

o Einu sinni í viku 

o 2-3 sinnum í viku 

o 4-5 sinnum í viku 

o 6-7 sinnum í viku 

o Oftar en 7 sinnum í viku 

	


