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Abstract  
 
Newspaper articles and media have shown that the use of illegal weight loss compounds, such as 

ephedrine and Melanotan, is becoming more common among adolescent girls, who are at risk of 

becoming a new group of addicts. These girls are rarely aware of the risks that the use of these 

compounds entails and the consequences that could adversely affect their bodies, mentally and 

physically. 

 
The aim of this paper was to investigate the use of and attitudes towards illegal weight loss 

compounds amongst girls in year three, at Swedish upper secondary schools. In order to do that, 

a questionnaire was sent out to 120 girls in five different high schools, with varying college 

preparatory and vocational program directions.  

 
My research shows that the use of illegal weight loss compounds, particularly ephedrine, was 

found among girls in year three, at upper secondary schools. Seven percent of the girls claimed 

they use, primarily, ephedrine. This result exceeds earlier studies findings on boys' use of anabolic 

androgenic steroids (AAS). Throughout the survey a sense of how common the use of and 

attitudes towards illegal weight loss compounds were amongst these girls was formed. The girls' 

critical views of their bodies permeate my research, whereas almost half of all girls are 

experiencing dissatisfaction with their body weight and the majority of the girls want to lose body 

weight. Regarding the girls' attitudes towards the use of illegal weight loss compounds, one result 

accounted that almost half of all girls could think of using one if it guaranteed them to be 

thinner. My research also shows that more information needs to be targeted towards young girls; 

in order to make them conscious about the dangers of these illegal weight loss compounds. 

Keywords: Illegal weight loss compounds, attitude, body image, ephedrine 

 
  



 
 

Sammanfattning 
 
Tidningsartiklar och media har belyst att bruk av illegala viktminskningspreparat såsom efedrin 

och Melanotan blir allt mer vanligt bland unga flickor och som riskerar att bli en ny grupp 

missbrukare. Dessa flickor är sällan medvetna om riskerna och följderna som negativt kan 

påverka deras kroppar både psykiskt och fysiskt vid bruk av dessa preparat.  

 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka förekomsten av bruk och attityd till illegala 

viktminskningspreparat bland flickor i årskurs tre på gymnasiet. För att kunna ge svar på syftet 

utfördes en enkätundersökning på 120 flickor på fem olika gymnasieskolor, med varierande 

studieförberedande och yrkesförberedande programinriktning. Genom undersökningen skapades 

en uppfattning om hur förekommande bruket av och attityder till illegala viktminskningspreparat 

var bland flickorna. 

 
Min enkätundersökning visar att 7 % av respondenterna har använt ett illegalt 

viktminskningspreparat, främst efedrin. Detta resultat överstiger tidigare undersökningars och 

studiers resultat avseende pojkars bruk av anabola androgena steroider (AAS). Flickornas kritiska 

syn på sina kroppar genomsyrar min undersökning då nästan hälften upplever missnöje med sin 

kroppsvikt och majoriteten av flickorna önskar att gå ned i vikt. Avseende flickornas attityd 

gällande bruk av illegala viktminskningspreparat svarade nästan hälften att de inte är främmande 

till ett bruk ifall det garanterade dem att bli smala. Min undersökning visar också att mer 

information behöver riktas mot unga flickor för att medvetandegöra dem om farorna av dessa 

illegala viktminskningspreparat.  

 
Nyckelord: Illegala viktminskningspreparat, attityd, kroppsuppfattning, efedrin   
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1. Inledning 
 
Flertalet tidigare studier och undersökningar har gjorts på, främst pojkars, bruk av 

dopningspreparat och i synnerhet androgena anabola steroider (AAS)1. Flickorna har i denna 

fråga hamnat något i skymundan, trots att det idag finns preparat som främst är riktade mot 

kvinnor, på samma sätt som AAS är mot män (Calfee & Fadale, 2006).  

 
Enligt en studie utförd av Gruber och Pope (1998) förekommer bruk av efedrin främst hos 

kvinnor som tränar på gym, då bruk av preparatet inte utvecklar maskuliniserande egenskaper 

som AAS gör. Anledningen till detta är då preparatet har en hungerdämpande effekt och hjälper 

därmed kvinnan att minska i vikt. Kvinnan kan därmed leva upp till de förväntningar om hur en 

kvinnokropp bör se ut (Gruber & Pope, 1998).  

 
Genom Internet är idag utbudet av illegala preparat oerhört stort och lättillgängligt för alla. Dessa 

illegala preparat säljs öppet och utan ålderskontroll på internetbutiker. Information om vilka 

illegala preparat för viktminskning som kan användas, hur de ska användas och vart de kan köpas 

finns överallt på Internet och framförallt på olika internetforum (Ekström, 2003; Persson, 2007). 

Med en enkel sökning på någon av Internets alla sökmotorer går denna information att finna 

(Ekström, 2003). Vad unga kanske inte är helt införstådda med är alla negativa aspekter som 

följer användandet av dessa preparat, det är inte bara olagligt utan kan även vara livshotande med 

följder som kan leda till men för livet och för en del kan det sluta med dödlig utgång 

(Dopingjouren, 2010a).  

 
Enligt Skolverkets förslag till regeringen avseende den nya kursplanen för Idrott och hälsa, skall 

undervisningen belysa konsekvenserna av olika kroppsideal och medvetandegöra och arbeta emot 

stereotypa tankar om vad som anses vara manligt och kvinnligt (Skolverket, 2010). 

Undervisningen skall även behandla frågor om etik och moral i förhållande till motions- och 

idrottsutövande (ibid.). Eleverna ska ha kunskap om kosthållning, droger och dopningspreparats 

betydelse för hälsa och prestation och eleverna ska även kunna diskutera kring hur olika 

kroppsideal framträder i träningsverksamheter och i samhället (ibid.). Med kursplanen som 

underlag är skolan det forum som troligtvis kan utöva inflytande på ungdomars attityd till 

användandet av preparat, även öka medvetandet om dopningens och viktminskningspreparatens 

negativa följder samt vad dessa preparat har för samhälleliga konsekvenser. Genom att undersöka 

förekomsten av användandet av illegala viktminskningspreparat hos gymnasieflickor, blir även 

                                                        
1 Maude Johansson, länssamordnare för alkohol- och drogfrågor på Länsstyrelsen Värmland,  
   mailkorrespondens den 17 november 2010. 
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skolorna i sin tur förhoppningsvis medvetna om denna verklighet. Därmed ökar skolornas skäl 

till att lägga mer vikt i undervisningen på att upplysa eleverna och främst flickorna om 

preparatens hälsofarliga konsekvenser, jobba med attitydförändring och även informera om den 

olagliga aspekten.  

 
1.1 Bakgrund 
 
Enligt Maude Johansson2, länssamordnare för alkohol- och drogfrågor på Länsstyrelsen 

Värmland, har dopningsfrågan under de senaste åren haft låg prioritet, detta på grund av 

dopningsproblematiken inte varit prioriterad på nationell nivå och varför inga resurser fanns att 

tillgå på regional och lokal nivå. Inför nästa år finns det förhoppningar om att kunna satsa på 

utbildning i länet och då främst med idrottslärare och personal inom gymverksamhet. Frågan har 

nu lyfts på nationell nivå och finns med som ett prioriterat område i en ny nationell alkohol-, 

narkotika-, dopning- och tobaksstrategi (ANDT) för 2011-2015 (Proposition [Prop], 

2010/11:47). Hon kände inte till några undersökningar på gymnasieflickors bruk av 

viktminskningspreparat men att det finns ett stort behov av att undersöka frågan. Av samma åsikt 

är Annica Börjesson3 på Dopingjouren4 där endast statistik över biverkningar av efedrin utförts 

men inga specifika undersökningar på unga flickors användande av viktminskningspreparat 

utförts. Preparatet efedrin är ett av de mest förekommande bland centralnervstimulerande 

preparat och som används som komplement av merparten av de som använder dopningsmedel 

för att öka uthålligheten och minska aptiten (Parkinson & Evans, 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
2 Maude Johansson, länssamordnare för alkohol- och drogfrågor på Länsstyrelsen Värmland,  
   mailkorrespondens den 17 november 2010. 
 
3 Annica Börjesson, legitimerad sjuksköterska på Dopingjouren,  
   mailkorrespondens den 16 november 2010. 
 
4 Dopingjouren är en instans som består av sjuksköterskor och läkare som arbetar mot  

hormonläkemedelsmissbruk och som har kunskap om och erfarenhet av idrott och hälsa, 
beroendeproblematik och psykiatri, barn och ungdomsmedicin och folkhälsa. Dopingjouren, som 
finansieras av Social- och Kulturdepartementen och arbetar för en ökad kunskap och för ett ökat 
medvetande om konsekvenser genom information, forskning, undervisning samt utveckling om 
dopning och främst hos de yrkeskategorier som berörs. Dopingjouren samarbetar med andra 
instanser inom sjukvården, Läkemedelsinformationscentralen, specialistkonsulter, myndigheter, och 
olika organisationer samt instansen är stationerad på Karolinska Universitetssjukhuset. 
Dopingjouren utför egen forskning och tar även del av forskarkontakters forskningsresultat 
(Dopingjouren, 2010b). 
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1.2 Syfte 
 
Detta examensarbete syftar till att undersöka förekomsten av bruk av olika illegala preparat hos 

flickor, i årskurs tre på gymnasiet, i viktminskningssyfte och deras attityd till bruk av illegala 

viktminskningspreparat. Examensarbetet syftar samt till att undersöka samband mellan bruk av 

och attityd till illegala viktminskningspreparat och flickornas syn på sina kroppar, bruk av legala 

viktminskningspreparat och förekomsten av bantning.  
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2. Litteraturbearbetning 
 
2.1 Begreppsgenomgång 
 
Begreppen dopning, efedrin, ECA, Melanotan och andra illegala viktminskningspreparat är 

centrala i min undersökning och återkommande då dessa preparat är de vanligaste, 

förekommande illegala substanser som brukas i syfte för viktminskning5,6, (Gruber & Pope 1998; 

Parkinson & Evans, 2006) därför har jag valt att definiera dessa begrepp.  

 
2.1.1 Dopning 
 
Riksidrottsförbundets (RF) definition av dopning lyder: ”Med dopning menas dels bruk av 

substanser, dels användande av metoder som enligt Internationella olympiska kommittén (IOK), 

World Anti Doping Agency (WADA) eller av internationella specialförbund därutöver, ansetts 

vara dopning” (Hansson, 2005). Dopning behöver alltså inte bara vara användande av          

AAS-preparat, utan användande av alla preparat som går att finna på listan ”Dopingklassade 

läkemedel”, som RF ger ut tillsammans med Apoteksbolaget (ibid.). Listan uppdateras ständigt 

för att vara aktuell och innehåller muskeluppbyggande medel eller medel med centralstimulerande 

effekter (ibid.). Ett stort problem är dock att preparatet efedrin är i en gråzon då det klassas som 

läkemedel och går under läkemedelslagen (Läkemedelsverkets föreskrifter [LVFS] 2005:8). 

Efedrin är också med på WADA:s dopningslista men går inte under dopningslagen. Man blir 

alltså inte fälld enligt dopningslagen 1 § (1991:1969) för efedrin då dopningslagen gäller syntetiska 

anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar 

produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller tillväxthormon. Derivat innebär att 

ett ämne har bildats ur ett annat ämne. Dock får man inte tävla i idrott då efedrin är klassade som 

Beta-2-stimulerare vilka är förbjudna enligt WADA:s dopningslista (Läkemedelsverket, 2005a; 

RF, 2010a; RF, 2010b; Svensk författningssamling [SFS], 1991:1969) Det görs alltså skillnad 

mellan dopningslagen och dopningslistan. Dopningsbrott regleras i svensk lag enligt 

dopningslagen men inom idrotten är det dopningsregler, vilket innebär att det är två skilda 

regelverk som berör två skilda företeelser. Inom idrotten kan en utövare bli betraktad som dopad 

om denne använder astmamedicin, fastän detta är ett läkemedel som en individ enligt svensk lag 

inte blir fälld för. Svensk lag behandlar endast ärenden där AAS och tillväxthormon förekommer  

(RF, 2009b). Sammanfattningsvis innebär detta att det är svårt att nå de som brukar efedrin men 

                                                        
5 Annica Börjesson, legitimerad sjuksköterska på Dopingjouren,  
  mailkorrespondens den 4 december 2010. 
 
6 Cecilia Fant, kriminalinspektör vid Rikskriminalens underrättelsetjänst,  
   mailkorrespondens den 4 december 2010.  
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som inte utövar någon idrott. 

 
2.1.2 Efedrin och ECA 
 
Sedan 1 september 2005 är produkter som innehåller efedrin läkemedelsklassat, då det är ett 

centralstimulerande medel som kan medföra flera allvarliga biverkningar på hjärtat och 

blodkärlen samt psykiska biverkningar och överträning av kroppen. Efedrin kan höja blodtrycket 

och öka pulsen, påverka psyket som kan orsaka ångest, psykos, oro, rastlöshet och 

sömnsvårigheter. Substansen blockerar hungerkänslorna som leder till en kortvarig viktminskning 

och blockerar även sömnkänslor och höjer smärttröskeln (Calfee & Fadale, 2006; Dopingjouren, 

2010a; LVFS 2005:8; Läkemedelsverket, 2005a). Att efedrin är läkemedelsklassat innebär att 

produkter som innehåller efedrin endast får säljas om produkten är godkänd som ett läkemedel 

och utskrivet av läkare. Livsmedelverket har även gått ut med varningar för produkter som 

innehåller efedrin (Livsmedelsverket, 2010a). Efedrin förekommer främst inom fitness-

sammanhang och används bland annat av unga kvinnor i syfte att öka fettförbränningen 

(Dopingjouren, 2010a) Då efedrinet har en uppiggande effekt, förekommer substansen även 

inom styrketräning då det hjälper individen att orka mer. Det är inte ovanligt att efedrin 

förekommer mellan AAS-kurer då män använder i synnerhet efedrin efter att ha byggt muskler 

och ökat kroppsvikten när de senare vill definiera sina muskler och tar då hjälp av preparat som 

efedrin för att minska i vikt (Ibid.). Missbruk av efedrin kan leda till tolerans mot preparatet som 

innebär att individen måste öka dosen för att uppnå effekt och kan skapa ett beroende 

(Dopingjouren, 2010a). Missbrukare av efedrin blandar ofta efedrin med koffein och aspirin; 

kallas förkortat ECA (ephedrine, caffein och aspirin). Koffeinet och aspirinet förhöjer effekten 

av efedrinet vilket även förstärker biverkningarna (Ibid.). Dödsfall till följd av efedrinbruk finns 

dokumenterade (Calfee & Fadale, 2006).  

2.1.3 Melanotan och andra förekommande illegala preparat vid viktminskning 
 
Melanotan är ett syntetiskt hormon som stimulerar kroppens produktion av melanin; ämnet som 

ger huden dess färg. Melanin produceras naturligt i kroppen och personer med mörkare hud har 

mer melanin än de med ljus hud. Det finns två olika typer av substansen; Melanotan I och 

Melanotan II. I princip fungerar de bägge på samma sätt, men den sistnämnda ökar också den 

sexuella driften. Produkten tros också ge individen en intensivare solbränna och ökad 

viktminskning. Hormonet har utvecklats för behandling av olika hudåkommor, men det har inte 

licens för mänskligt bruk inom EU. Konsekvenserna av att injicera dessa preparat är ännu 

okända och Melanotan II har av läkemedelsverket klassificerats som läkemedel då det måste 
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injiceras (Läkemedelsverket, 2010a; Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 

[MHRA], 2008).  

 
Amfetamin påverkar, liksom efedrin, det centrala nervsystemet då medlen är centralstimulerande. 

Amfetamin kan framkalla känslor av ökad sinnesmedvetenhet, ökad energi och vakenhet. 

Amfetamin kan även vid bruk leda till sämre aptit och andra biverkningar som till exempel 

förhöjt blodtryck, högre och oregelbunden hjärtverksamhet, snabbare andning, torr munhåla, 

förhöjd kroppstemperatur och svettningar (FASS, 2010a; Läkemedelsverket, 2007). Dödsfall vid 

bruk av amfetamin har bekräftats (Ullman, 2007). Amfetamin är narkotikaklassat och är därmed 

olagligt att använda, köpa, inneha, sälja, byta eller ge bort (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning [CAN], 2005). Amfetamin är, efter hasch, det vanligaste preparatet vid 

missbruk i Sverige och väl spritt över landet (Fender, Irlander, Gripe, Guttormsson & Hibell, 

2008). Då amfetamin har påverkan på det centrala nervsystemet har det även en 

prestationsökande effekt och tidigare var det vanligt att amfetamin var en aktiv substans i 

läkemedel mot övervikt (FASS, 2010a; Läkemedelsverket, 2007; Ullman, 2007). Amfetamin finns 

som substans i mediciner som används för till exempel narkolepsi och ADHD (FASS, 2010a). 

Enligt Cecilia Fant är dock amfetamin mer vanligt i samband med missbruk än som preparat för 

viktminskning. 

 
Reductil är ett läkemedel som 2010 blev indraget av Läkemedelsverket (2010b). Reductil användes 

för behandling av patienter som led av fetma med ett Body Mass Index (BMI) på minst             

35 kg/ m², överviktiga patienter med ett BMI på minst 28 kg/m² och som även hade diabetes   

typ 2 eller blodfettsrubbning (dyslipidemi). BMI beräknas enligt individens vikt i kilo dividerat 

med kroppslängden i meter i kvadrat. Reductil skulle endast ges i kombination med att patienten 

även deltog i ett viktbehandlingsprogram som innebar förändring av kost och livsstil, såsom ökad 

fysisk aktivitet för att kunna bibehålla den minskade vikten efter avslutat behandling med 

Reductil (FASS, 2010c). Anledningen till att läkemedlet 2010 blev indraget var på grund av att 

den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ansåg att nyttan av läkemedlet inte övervägde 

riskerna, då det förelåg en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke hos de patienter som behandlades 

med Reductil och som hade en känd hjärtkärlsjukdom eller som löpte en hög risk för en sådan 

sjukdom. Detta var orsaken till varför marknadsföringstillståndet, tills vidare, drogs in 

(Läkemedelsverket, 2010b). 

 
Liksom Reductil är Xenical ett läkemedel mot fetma och övervikt. Detta läkemedel finns 

fortfarande tillgängligt på läkemedelsmarknaden och kan endast skrivas ut av en läkare. Den 
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aktiva substansen i Xenical, orlistat, gör att lipasenzymerna som spjälkar fettet i tarmen hämmas 

och därmed minskar nedbrytningen av fett och fettabsorptionen minskar. Lipaser är de enzymer 

som spjälkar fett Skillnaden mellan Xenical och till exempel efedrin är att xenical inte påverkar 

det centrala nervsystemet för att dämpa aptiten och har därmed en mindre risk för missbruk 

(Läkemedelsverket, 1998).  

 
Synefrin är en substans som till viss del har ersatt efedrin i vissa bantningsprodukter. Som efedrin 

påverkar synefrin det centrala nervsystemet och kan orsaka hjärt- och kärlbiverkningar. Om en 

produkt innehåller en dygnsdos på mer än 160 mg klassas produkten som ett läkemedel i Sverige. 

Livsmedelsverket har gått ut med varningar för bantningsprodukter som innehåller synefrin och 

substansen finns med på Livsmedelsverkets vägledning över växter och växtdelar som inte är 

lämpliga i livsmedel (Livsmedelsverket, 2010a). Synefrin kan tillverkas syntetiskt men utvinns 

också ur citrusfrukter då skal och omogen frukt innehåller pomerans, pomerans som används vid 

tillverkning av extrakt som innehåller hög halt av synefrin. Om innehållsförteckningen på en 

produkt listar "Citrus aurantium" eller "Extrakt från Citrus aurantium" kan detta betyda att 

produkten innehåller synefrin (Livsmedelsverket, 2010a).  

 
Ytterligare ett beta-2-stimulerande läkemedel, som är dopningsklassat sedan 1992 och går under 

läkemedelslagen, är Klenbuterol (Clenbuterol). Studier med försök på djur har visat att Klenbuterol 

har en muskeluppbyggande effekt på kalv men inte på gris. Det är ännu oklart om Klenbuterol 

har vävnadsuppbyggande (anabol) effekt på människa. I länder som Sverige är medlet registrerat 

som läkemedel för djur, främst hästar, och förbjudet för människa. I bland annat Tyskland, 

Holland, Spanien, Italien är Klenbuterol ett läkemedel mot astma (Eriksson, 2009). Klenbuterol 

säljs på den illegala marknaden, som ofta är av dålig kvalitet och förekommer inom fitness- och 

styrketräningssammanhang då substansen tros öka muskelmassan och öka fettförbränningen 

(Goldstein, Dobbs, Krull & Plumb, 1998; Kierzkowska, Stanczyk & Kasprzak, 2005; 

Livsmedelsverket, 2010b). Studier har dock visat att fettet omfördelas och sprängs in i musklerna 

(Sillence, 2002). Enligt studier har Klenbuterol en biverkande effekt på hjärtkärlsystemet 

(Goldstein et al., 1998; Kierzkowska et al., 2005). 

 
Naltrexon är ett läkemedel som används vid behandling av alkoholberoende och i vissa länder 

även av opiatberoende. Opiater, till exempel morfin som förekommer vid missbruk, finns i 

opiumvallmon och har effekt på det centrala nervsystemet. Naltrexon är inte 

beroendeframkallande och en studie har visat att, i kombination med läkemedlet Bupropion mot 

rökning, gick överviktiga ned i vikt. Biverkningarna var illamående som tros bidragit till 
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viktminskningen och det skadliga kolesterolet (LDL) och blodtrycket minskade inte som 

förväntat (Greenway, Fujioka, Plodkowski, Mudaliar, Guttadauria, Erickson et al., 2010; 

Sundquist, 2003)  

 
Läkemedlet Concerta innehåller substansen metylfenidat som påverkar det centrala nervsystemet 

och aktiviteten i vissa delar av hjärnan som är underaktiva bli därmed påverkade. Concerta 

används vid behandling av ADHD för att förbättra koncentrationsförmågan och minska 

impulsivt beteende. Endast läkare, med erfarenhet av beteendeproblem, får ordinera läkemedlet 

till barn över sex år och ungdomar. Läkemedlet ska inte ordineras till patienter som lider av en 

ätstörning, då detta tillstånd kan försämras. Inte heller patienter som lider av kraftig ångest, 

tecken på depression, oro, Tourettes syndrom, hjärtarytmier, hypertoni, psykotiska symptom eller 

självmordsbenägna ska ordineras Concerta. Viktminskning och illamående vid användande av 

läkemedlet Concerta är en av de vanligaste biverkningarna (FASS, 2010b; Läkemedelsverket, 

2005b).  

 
2.2 Allmänt om förekomsten av och problematiken kring dopning 
 
Enligt undersökningar, blev det runt 1990-talet, mer populärt bland tonårspojkar att använda 

dopningspreparat för att förbättra sitt utseende snarare än att öka sina idrottsliga prestationer 

(Nilsson, 1994a). Siffror från Folkhälsoinstitutet pekar på att minst 10 000 svenskar dopar sig 

regelbundet och enligt Dopingjouren (2010c) pekar sammanställning från polis och tull av 

beslagtagna dopningsmedel på minst 50 000 användare i Sverige (Mickelsson, 2009). 

 
Flera studier av ungdomars användande av dopningspreparat har utförts med fokus på AAS. 

Riksrepresentativa studier som har gjorts på olika åldersgrupper på den svenska befolkningen 

visar att cirka en procent av männen och mindre än en halv procent av kvinnorna någon gång har 

testat dopningspreparat (Mickelsson, 2009). I en enkätundersökning deltog 688 pojkar och 695 

flickor som behandlade dopningsanvändandet bland högstadie- och gymnasieelever i Falkenberg. 

Sex procent av pojkarna hade någon gång använt dopningsmedel och endast en procent av 

flickorna (Nilsson, 1994b).  

 
1995 utfördes ytterligare en enkätundersökning men på alla gymnasieelever i årskurs 1 och 3 i 

Uppsala, 2742 elever deltog totalt. Resultatet visade att bland pojkarna i årskurs 1 var 

dopningsanvändandet tre procent och i årskurs 3, två procent. För flickorna i årskurs 1 och 3 var 

motsvarande resultat mindre än en halv procent (Kindlundh, Isacsson, Berglund & Nyberg, 

1997). 
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I en sameuropeisk studie som utfördes med enkätfrågor 1999 i 29 länder fick 15-16åriga elever 

svara på frågor gällande deras erfarenhet av AAS, studien kallades ESPAD-studien (Hibell & 

Allaste, 2000). Studien visade att i 13 länder var det noll procent av flickorna som hade prövat 

AAS. I elva av länderna hade en procent av flickorna prövat AAS och i fem av länderna hade två 

procent av flickorna prövat AAS. I Sverige visade studien att noll procent av flickorna hade 

provat AAS (Hibell & Allaste, 2000). En förklaring till de låga siffrorna kan vara att AAS-bruk 

bland svenska ungdomar börjar först vid 18-22 års ålder, det vill säga senare än i skolåldern 

(Thurelius, Bäckström Rams & Toll, 2005) Dock anser Moberg & Hermansson (2006) att dessa 

låga siffror är motsägelsefulla då tullen, de senaste åren, haft ett kraftigt ökat beslag av AAS. En 

annan eventuell orsak till varför siffrorna är så pass låga är enligt Hoff & Herngren (2007 

refererad i Hoff, 2008) för att AAS-bruket bland ungdomar är ganska nytt och siffrorna tros 

förändras mycket från ett år till ett annat.  

 
I storstäderna i Sverige är problemet med AAS-missbruk större än i glesbygdsområden, även om 

skillnaderna verkar minska. Studier har visat att i storstäder har upp till fem procent av alla 

manliga gymnasieelever provat AAS (Viberg, 2009). Bland de som bara har grundskoleutbildning, 

eller som varken arbetar eller studerar, har fler provat AAS jämfört med till exempel 

högskoleutbildade (ibid.). Enligt Leifman och Rehnman (2008b) har fem procent av männen som 

tränar på gym använt eller använder AAS. En procent av männen i Sveriges befolkning har någon 

gång använt AAS och andelen användare bland männen var störst i åldrarna 20-39 år. Bland 

kvinnor som tränar på gym var det endast 0,4 procent som använt sig av AAS (ibid.). I allmänhet 

är gym och idrottsklubbar en bra social och träningsmässig miljö för unga människor, utan inslag 

av AAS (Viberg, 2009). 

2.3 Ungdomars attityder till bruk av dopning 
 
Enligt Kaufmann & Kaufmann (1998) formas attityder av bland annat uppfostran i hemmet och i 

skolan, jämnårigas påverkan, grupper med samma intresse och som man tillbringar tid med samt 

media. I en förening eller på ett gym där det rör sig många människor bildas det alltid olika 

grupperingar och risken finns att det uppstår grupper som är positivt inställda till AAS (Viberg, 

2009). De som tillhör sådana mindre grupper har andra värderingar och attityder än vad som 

gäller den större gruppen. Exempel på vanliga missuppfattningar i en grupp som är positiv till 

AAS kan vara att biverkningarna är inte så farliga, att psykiska biverkningar bara drabbar de som 

har haft psykiska problem förut och om man får några biverkningar är det bara att sluta. Många 

tror sig ha kontroll och att "alla andra dopar sig ju" (ibid.) En amerikansk studie visade att 

påverkan från lagkamrater, tränare och kompisar var viktiga gällande beslutstagandet att använda 
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prestationshöjande preparat (Diacin, Parks & Allison, 2003). Studier har visat att pojkars attityd 

till bruk av dopningspreparat är mer positiv än vad flickors attityd är. Studier har även visat att 

under de senaste åren har attityden till dopning utvecklats och blivit mer liberal än under tidigare 

år (Kaufmann & Kaufmann, 1998). 

 
En annan faktor som kan påverka en individs värdering kring och attityd om något är det 

nuvarande globala och massmediala klimatet som existerar. Som följd av detta sker utbyte av 

information och sociala förändringar snabbare och därmed förändras människors attityder och 

ställningstagande moraliskt i en allt större takt, förändringar som kan innebära nya 

beteendemönster och vanor. Om en grupp till exempel blir påverkade av samhällets skapade 

kroppsideal och har en ökad tillgång till dopningsmedel så kan värderingarna gällande bruk av 

dopningsmedel förändras och nu anses vara acceptabelt (ibid.). Dessa sociala förändringar kan 

alltså leda till förändringar i värderingar; det som förr inte var tänkbart inom en grupp är efter 

värderingsförändringarna accepterat (Andrén-Sandberg, 2003). 

 
2.4 Dopning och genus 
 
Pojkars främsta mål med att använda AAS är för att öka i vikt och muskler medan flickor vill 

minska i vikt (Field, Austin, Camargo, Taylor, Striegel-Moore & Loud et al., 2005). Flickor är 

därmed målgrupp för viktminskningspreparat och kvinnor äter oftare fettförbrännande preparat 

än vad män gör och använder AAS i mindre utsträckning än män. Detta kan vara en tydlig 

antydan för vilka ideal som gäller för kvinnor (Leifman & Rehnman, 2008a). Mäns 

muskelbyggande och AAS-bruk har jämförts med anorexi hos kvinnor. Båda beteendena är 

reaktioner på de västerländska kroppsidealen, men de tar sig ofta ”spegelvända” uttryck beroende 

på genus: kvinnor med anorexi ser sig som tjocka och muskelbyggande män betraktar sig som 

små trots att de i själva verket är ovanligt stora och muskulösa (Pope, Gruber, Choi, Olivardia & 

Phillips, 1997).  

 
Då forskning och studier har haft fokus på användandet av AAS, har flickor har glömts bort, 

trots att studier har visat att flickor är mer missnöjda med sina kroppar än vad pojkar är (Field et 

al., 2005). Användandet av AAS förekommer bland kvinnor men i liten utsträckning och då 

främst hos kraftsportutövande och kroppsbyggande kvinnor, men användandet av AAS är främst 

ett manligt fenomen och därmed ligger fokus främst av användandet av AAS på män 

(Mickelsson, 2009). Enligt Ericsson och Johnson (2008) går det att dra vissa slutsatser. Dessa 

slutsatser är bland annat att flickors/kvinnors användande av AAS börjar synas mer och 

ungdomars användande av AAS är betydande. Även att orsaken till användandet av AAS är enligt 
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en övervägande andel av kosmetiska skäl (Ericsson & Johnson, 2008). Enligt en lägesrapport 

utförd av Skolverket (2009) lyfts det fram att det behövs en större genusmedvetenhet. Enligt 

Cecilia Fant på Rikskriminalen intresserar sig många tjejer för efedrin i bantningssyfte och hon 

ser på dessa flickor som en ny grupp missbrukare. På Internet kan man också se att intresset 

bland tjejer har ökat då frågor om snabb viktnedgång ofta förekommer (Ekström, 2003; Persson, 

2007). Dopingjouren upplever ett ökat tryck, främst månaderna innan sommaren, då deras 

telefonjour får fler samtal med frågor om efedrin och Clenbuterol7. Mottagningen för 

ätstörningar (MÄTS), dit många unga tjejer vänder sig, har också uppmärksammat att missbruket 

av dopningsmedel hos unga tjejer och främst preparatet efedrin existerar. Lillemor Johansson på 

MÄTS (Molander, 2000) tror att unga tjejer har krav på sig att de ska vara smala och bäst på allt, 

för att orka prestera använder de preparat som minskar hungern och ökar energin.  

 
2.5 Samhällets arbete mot dopning 
 
Enskilda medlemmar och föreningar som är medlemmar inom Riksidrottsförbundet (RF) och 

Idrottsaktiebolag (IdrottsAB) är skyldiga att följa regler kring dopningskontroller, till exempel 

Friskis & Svettis (Departementsserien [Ds] 2002:4). Detta innebär att det inte görs någon skillnad 

mellan individer som tränar på amatörnivå och idrottsutövare som tävlar och representerar 

Sverige. Alla dessa individer är skyldiga att delta i dopningskontroller om så begärs. 

Dopningsreglerna berör även tränare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder 

idrottsutövare eller idrottsorganisation (Ds, 2002:4; RF, 2009a). Det svåra är att nå de individer 

som använder illegala preparat, som efedrin eller AAS, men som varken tävlar för något 

idrottsförbund eller inte är medlemmar i ett RF-anslutet träningsinstitut, då det finns föreningar 

som har valt att inte vara medlemmar inom RF och därmed följer inte RF:s stadgar8. Till följd 

därav innebär det en stor uppgift för såväl RF och polisen att påverka gym så dessa inför förbud 

mot dopning och även i medlemsvillkoren skriver in att dopningskontroller kan ske. En orsak till  

varför inte alla gym är medlemmar i RF kan bero på att gym ofta är privata vinstdrivande företag 

och inte en förening med styrelse (Prop, 1998/99:3).  

 
  

                                                        
7 Annica Börjesson, legitimerad sjuksköterska på Dopingjouren,  
  mailkorrespondens den 4 december 2010. 
 
8 Lars Andersson, idrottskonsulent på Värmlands Idrottsförbund,  
  mailkorrespondens den 11 november 2010.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 
Grundsynen på attityd består enligt socialpsykologin av tre komponenter; kunskap, känsla och 

handling, då attityd är människans inställning till något och dessa komponenter hjälper individen 

att uppnå psykisk balans (Karlsson, 2001; Levander, 1991). Enligt Levander (1991) handlar 

attityder om att tankemässigt och känslomässigt klassificera människor, händelser och föremål 

någonstans på en värderingsskala som har positiv och negativ som ytterligheter. En individs 

attityd underlättar för beslutstagande och hjälper även individen att organisera dess tänkande, 

minnen och beteenden i enlighet med attityden. Våra känslor stämmer inte alltid överens med 

förnuftet och våra handlingar styrs inte alltid av kunskap. Faktorer som påverkar beteende 

förutom attityder, är personlighetsfaktorer, situationella faktorer, subjektiva normer och 

motivationsfaktorer (Karlsson, 2001). Enligt Koivulas (1999b) studie, som utfördes på studenter 

på Stockholms universitet, är viktkontroll och utseende starka motiv för kvinnor vid deltagande 

av fysisk aktivitet, speciellt bland yngre kvinnor. Kroppsrelaterade och sociala faktorer är starkare 

motiv för kvinnor, medan tävlings- och kompetensmotiv är högre värderat bland män. Dessa 

könsuppdelade motiv beror enligt Koivula (1999b) på förväntade beteenden enligt sociala normer 

gällande vad som lämpligt beteende för män respektive kvinnor. Visserligen berör 

utseendefaktorn både män och kvinnor, men är enligt Koivula (1999b) mer viktigt för kvinnor, 

då det finns ett högre krav på kvinnor att leva upp till kroppsideal som att vara smal. En individ 

kan dock enligt Koivula (1999b) vara könstypisk eller icke-könstypisk, därmed förekommer ingen 

generalisering att alla kvinnor och män utövar fysisk aktivitet baserat på de stereotypiska 

kvinnliga och manliga motiven. En könstypisk person uttrycker karaktärsdrag som är 

stereotypiskt förknippade med manliga och kvinnliga normer och ideal, medan en icke-

könstypisk individ uttrycker karaktärsdrag som motstrider de stereotypiska könsnormerna och 

könsidealen (ibid.).  

 
Människor kan vid olika slags sociala tryck handla tvärtemot sina attityder och sambandet mellan 

attityd och beteende är som störst då inflytande från inre och yttre faktorer är som minst 

(Karlsson, 2001). På grund av de yttre faktorer, som nämnt ovan; olika sociala tryck, kan kvinnor 

få en känsla av missnöje med sina kroppar och en önskan att eftersträva den mediala 

porträtterade kvinnan som är den återkommande bilden av den ”perfekta” kvinnan (Shaw, 1998).  

Enligt den socialpsykologiska forskningen kan attityder ändras på två sätt, dessa är med hjälp av 

beteendeförändring eller genom övertalning (Karlsson, 2001). Övertalning kan ske då flickor 

redan anser att det är viktigt att vara kvinnlig och då denna åsikt stärks av de budskap som de får 

av samhället och av deras kamrater. Medvetenheten om den kvinnliga kroppens sociala värden 
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ökar i tonåren och i överensstämmelse med de yttre värdena som samhällets värderingar speglar, 

investerar flickorna i sina kroppar i form av kläder, smink och träning (Tebelius, 1999). 

 
De sociala normer som är giltiga för en viss grupp som vi ingår i, är vi alla med och konstruerar 

och reproducerar och de relationer som fortgår över en tid, mellan människor, är en strukturell 

effekt som kan ses som sociala normer (Andreasson, 2007). När individer ser likheter i åsikter, 

mentalitet och i sina handlingar, skapas social organisering och när dessa faktorer fogas samman, 

bildas socialitet (ibid.).  Som när till exempel en grupp upplever och tolkar något på ett snarlikt 

sätt och det eventuellt utvecklas till en jargong och hållning som är gemensamt stilbildande 

(ibid.). Media, som nämnt ovan, är en stark påverkningsfaktor då media idealiserar det slanka 

idealet och viktminskning som har en påverkan på unga flickors identitetsutveckling när det 

kommer till könsroller, värderingar och som skapar nya sociala normer. De ideal som presenteras 

i media och samhälle har ett inflytande på ungdomspopulationen som kan leda till missnöje med 

utseendet, som i sin tur kan innebära hälsoriskbeteenden (Thurfjell, 2003). De flickor som 

drabbas mest av detta är de som redan är i riskzonen eller är mer sårbara och kan därmed känna 

missnöje, eller ökat missnöje, med sina kroppar (Spettigue & Henderson, 2004).  

 
Att betrakta sin kropp ses som en, framför allt, individuell handling och betraktaren har två 

alternativ (Andreasson, 2007). Betraktaren kan antingen gilla reflektionen och känna sig nöjd med 

sin kropp eller så är reaktionen av spegelbilden missnöje och sänkt självförtroende. Hur våra 

kroppar kan eller bör se ut har vi människor olika referensuppgifter på, som vi bär på i vårt 

medvetande (ibid.). Vad som kan påverka betraktarens inställning gällande reflektionen av sin 

kropp hon ser, är kroppsidealet i dagens samhälle. Kroppsidealet är så skevt att normalvikt anses 

vara övervikt, och smal har numera blivit normen. Dietister har reagerat på att många individer 

inte har en bra relation till mat och har en fixering av sin vikt (Eriksson, 2005). Trots att en 

yppigare kropp idag är mer accepterat så är idealet att vara smal fortfarande kvar och många 

kvinnor oroar sig över sitt utseende och tycker sig vara för tjocka. Tidigt under skolgången blir 

ungdomar matade med tron att framgång, skönhet och välmående går hand i hand med att vara 

smal och att ha en vacker kropp (Edlund, 2003). Kroppen granskas och analyseras ofta kritiskt av 

vårt referensmaterial som vi har i vårt medvetande om hur en kropp bör se ut (Andreasson, 

2007). Människor vi mött i verkligheten och människor vi sett i magasin som visar hur man kan 

se ut eller till och med borde se ut, jämför vi oss med trots att dessa bilder, dock ofta, är 

motstridiga (ibid.). Får flickor för tidig fokus på samhällets och medias smala kroppsideal finns 

det risk för bantning, ätstörningar och avvikande ätbeteende (Bunkholdt, 1995). Enligt Tebelius 

(1999) upplevde, enligt en undersökning, nittonåriga flickor, som gått ur gymnasiet, att det var 
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jobbigt med så mycket fokus på deras kroppar när de var i puberteten. När dessa flickor 

genomgick förändringar på grund av puberteten så var de inte nöjda med sina kroppar vilket 

ledde till en dålig självkänsla och de blev väldigt upptagna med sina kroppars och ansiktens 

utseende (Tebelius, 1999). 

 
Enligt Andreasson (2007) är en individ aldrig helt fri att handla helt och hållet spontant, dock 

handlar individen inte heller alltid helt i linje med de pågående sociala systemen. Sociala normer 

och strukturer är sällan tvingande på en individ och på ett sätt som förhindrar vissa handlingar 

(ibid.). Dessa strukturer kan dock påverka individer och exempel på sådan struktur är den 

västerländska kulturen som gärna vill förknippa en smal och vältrimmad kropp med 

ungdomlighet, framgång och lycka, vilket gäller både män och kvinnor då övervikt ses som en 

oattraktiv fysisk egenskap som förknippas med bland annat lathet och avsaknad av viljestyrka. En 

man ska helst ha lite muskler, vara lång och smal och kvinnan ska vara smal och lång (Grogan, 

1999). En individ har olika relationer till den hegemoniska positionen, som innebär frivillig 

underkastelse för att i utbyte få en tjänst från den starkare parten, det vill säga hegemoni är 

baserat på herravälde som möjliggör för människor att rättfärdiga sin överordning i samhället och 

det individen uttrycker, upplever, tolkar och förstår saker utifrån den position man befinner sig i 

(Andreasson, 2007; Connell, 1996). För varje position är vissa val lättare och smidigare att göra 

än andra. Det finns alltid, i detta avseende, en relation dels mellan vardagliga, regelbundna och 

rutiniserade och såväl det spontana och reflexiva i sociala relationer (ibid.). Historiskt sett har 

kvinnor inte haft någon motivation för att öka sin överkroppsstyrka då deras överkroppar har 

varit svaga och icke-muskulösa, då det har ansetts vara manligt med en stark överkropp och även 

kvinnor inom bodybuildingsvärlden har setts varit tveksamma till att bygga för mycket muskler 

(Koivula, 1999a; Messner, 1994). Därmed har val i relation till det vardagliga, regelbundna och 

rutiniserade och såväl det spontana och reflexiva i sociala relationer förändrats över tid, då 

kvinnor idag gör andra val då kroppsidealet, historiskt sett, har förändrats.  

 
Enligt Larsson (2001) kan Foucaults historiska grundade analys genealogi (nutidshistoria) 

behandla hur det historiska arkivet kan bidra till förståelsen av nutiden och inte fokusera på vad 

som har skett. Det historiska materialet samlas som i en mapp för att de olika nutida 

problematiseringar som uppstår och som ska kunna användas i nya sammanhang och nya former. 

Olika sätt att tänka om och att agera i relation till nutiden, att kunna formulera problem och 

frågor och svar m.m. är objektet för nutidshistoria (ibid.). Vilket kan kopplas till att de ideal som 

skapades på tidigt 1900-tal gällande hur kvinnan förväntas se ut gäller i viss mån än idag, att 

kvinnan ska vara smal och särskilt i avseende att kvinnan står under press att uppnå den perfekta 
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kroppen (Larsson, 2003). I början av 1900-talet bar kvinnor snäva korsetter och uppmanades till 

att äta mindre mängd mat vilket kan jämföras med kvinnor som idag bantar, färgar håret och 

köper nya kläder (Larsson, 2003). De styrningsmässiga frågor som i nuet är aktuella kan knappast 

skiljas från problematiseringen av nutiden utifrån denna historieforskning. I relation till ett mer 

formellt sätt att se på feminism och kvinnoemancipation så innebär inte genealogi om kön om ett 

sökande efter könets eller könsidentitetens inre sanning, autenticitet eller ursprung (ibid.). Det 

handlar alltså om att undersöka dess historiska härkomst, en effekt av en problematik som har 

med relationen mellan makt och kunskap att göra vid en nutidshistorisk analys av jämställdhet. 

Jämställdhet ses som en skapare av kön och könsskillnader och inte som en garant av en 

naturgiven rätt gällande relationen mellan könen (Larsson, 2001). Historiskt sett fanns det en stor 

skillnad av kvinnans ställning i sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Under 1800-talet var 

kvinnorna starkt kontrollerade i ett mansdominerat samhälle. En stor förändring ägde rum i 

början av 1900-talet då männens kontroll över kvinnorna minskade, och kvinnorna kom att få 

mer frihet och valmöjlighet. Istället infann sig nu ett tryck och förväntningar från kvinnorna 

själva (Larsson, 2003). Messner och Dworkin (2002) anser att kvinnor själva kan påverka den 

manliga dominansen som än idag råder, dominansen råder dock inte i samma utsträckning som 

under 1800-talet. Kvinnor skulle kunna ses som mer självständiga om de skulle vara mer 

muskulösa, därmed skulle den manliga dominansen kunna utmanas. Eventuella följder av detta är 

dock att kvinnor återigen anpassar sig, men till nya ideal som nu skulle vara mer muskulösa än 

tidigare (Messner & Dworkin, 2002). Enligt Larsson (2001) kan begreppet förhandsinställning 

(även kallad governmentality eller styrningsmentalitet) peka på att modern maktutövning är 

baserat på en viss förhandsinställning till det som är styrningens objekt. Förhandsinställningen 

handlar om vilket förhållande man har till sig själv; det förhållande man har till, eller syn på sig 

själv och inte bara om det i människors omgivning (Larsson, 2001). Trots att uppfattningen 

verkar vara att de flickor som vill minska i vikt tror att de kommer bli mer omtyckta av pojkar, är 

också en annan orsak att de anser att deras eget välbefinnande i form av högre inre 

tillfredsställelse kommer att infinna sig vid en viktminskning. Detta innebär att det inte bara är 

omgivningens förväntningar och tryck som orsakar en önskad viktnedgång (Edlund, 2003). 

Larsson (2001) menar att Foucaults ville uttryckligen, med hjälp av de grunder han skapat 

gällande förhandsinställning, visa på relationen mellan makt och kunskap genom att föra in en 

diskussion om subjektiviteten som är premisserna för vår perception om vår värld och oss själva 

och för det handlingsutrymme som vi har att styra inom; en ”självets etik”.   
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Forskning visar att kvinnor och unga flickor känner och har stor press på sig att leva upp till 

rådande kroppsideal, dessutom ökar intresset för och bruket av dessa illegala 

viktminskningspreparat. Inga tidigare undersökningar har utförts i Sverige, specifikt på 

gymnasieflickors bruk av och attityd till illegala viktminskningspreparat utan har haft fokus på 

bruk av AAS, därmed finns ett behov av en sådan undersökning.  
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4. Fördjupade frågeställningar 
 

- Vilken syn på sina kroppar har flickor i årskurs tre på gymnasiet? 

 
- Hur vanligt är det med bantning bland flickor i årskurs tre på gymnasiet? 

 
- Hur vanligt är bruk av legala viktminskningspreparat bland flickor i årskurs tre 

på gymnasiet? 

 
- Hur vanligt är det att flickor i årskurs tre på gymnasiet brukar illegala 

viktminskningspreparat? 

 
- Vad har gymnasieflickor i årskurs tre för attityd till illegala 

viktminskningspreparat? 

 
- Finns det samband mellan gymnasieflickors, i årskurs tre, syn på sin kropp och 

attityd till illegala viktminskningspreparat? 

 
- Finns det samband mellan bruk av legala viktminskningspreparat och attityd till 

illegala viktminskningspreparat, bland gymnasieflickor i årskurs tre? 

 
- Finns det samband mellan bruk av illegala viktminskningspreparat bland 

gymnasieflickor i årskurs tre och vetskap om bruk av illegala 

viktminskningspreparat av människor i dess närmiljö. 

 
- Finns det samband mellan bruk av illegala viktminskningspreparat bland flickor 

i årskurs tre på gymnasiet och information om illegala viktminskningspreparat. 
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5. Metod  
 
5.1 Design  

Genom enkäter undersöktes förekomsten av användandet av illegala viktminskningspreparat och 

hur gymnasieflickors, i årskurs tre, attityd gentemot dessa preparat var. Min enkätundersökning 

var anonym, därmed behövde respondenterna inte känna sig utpekade och vågade 

förhoppningsvis därmed vara ärliga i deras svar. Respondenternas deltagande i undersökningen 

var inte obligatorisk och de blev informerade om att de fick välja om de ville besvara enkäten, 

utan påverkan eller ifrågasättning. Min tanke var att undersöka flera olika gymnasieskolor men ett 

begränsat antal klasser för att datainsamlandet och analysen skulle vara hanterbart. Eleverna 

informerades om att enkäterna endast skulle användas i syfte för statistiskt bearbetning.  

Jag valde att jobba med enkäter i min undersökning då jag ansåg att enkäter som mätinstrument 

skulle kunna svara mot de flesta av mina frågeställningar. Då jag ville undersöka förekomsten av 

användandet av illegala preparat och få med ett större antal flickor ansåg jag att det svårt att 

arbeta med intervjuer som mätinstrument. Det är också intressant att kunna redovisa frekvenser 

från en större grupp respondenter. Det finns nackdelar med enkäter som undersökningsmetod då 

enkäter begränsar respondenten till redan valda svarsalternativ och det finns en risk att 

respondenten väljer ett alternativ som närmast stämmer överens med dennes åsikt, men som 

ändå inte helt stämmer överens med dennes åsikt. Enkäter begränsar även respondenters 

möjlighet till att ställa frågor.  

5.2 Urval   

Jag valde att göra ett bekvämlighetsurval grundat på ekonomiska och tidssparande skäl, då jag 

endast valde gymnasieskolor inom samma kommun. Undersökningen är begränsad till att omfatta 

flickor i årskurs tre på gymnasiet i en medelstor stad i mellersta Sverige. I min undersökning 

deltog 120 respondenter från fem olika gymnasieskolor, vars programinriktning varierade mellan 

både studieförberedande och yrkesförberedande. Orsaken till varför endast flickor i årskurs tre 

valdes för min undersökning är för att undersökningen syftar till att undersöka förekomsten av 

bruk av illegala viktminskningspreparat bland flickor och då bruk av illegala preparat har visat sig 

börja i åldrarna 18-22 (Thurelius et al., 2005). Någonstans måste man dra en gräns för 

undersökningens omfång och därmed är data lättare att hantera.  

I de klasser som jag besökte fick alla flickor möjligheten att delta i undersökningen och de 

tillfrågade flickorna tackade alla ja. Jag var noga med att poängtera att de inte skulle skriva sina 
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namn eller annan information som kan härledas tillbaka till eleven; för att skydda respondentens 

anonymitet (Johansson & Svedner, 2006).  

5.3 Mätinstrument 
 
Då mina frågeställningar berörde ett känsligt ämne valde jag att använda mig av en 

enkätundersökning. Genom att leda respondenten in på ämnet via frågor som inte upplevs lika 

känsliga, kan respondenten bli bekant med ämnet och därmed blir mer bekväm med de 

nästföljande och mer känsliga frågorna (Trost, 2001). De första frågorna i min enkät berörde 

respondenterna personligen men var inte kontroversiella. Enkäten bestod av totalt 23 

huvudfrågor och 7 följdfrågor beroende på elevens svar på föregående fråga. I slutet av sista 

enkätsidan fanns också utrymme för respondenten att fritt uttrycka sig om så önskades. De två 

första frågorna var bekräftelsefrågor rörande kön och årskurs, vilket för mig fungerade som 

kontrollfrågor när data skulle behandlas och föras in i analysprogrammet. De efterföljande 

frågorna 3a – 3b bearbetade flickornas uppfattning om deras motionsvanor och orsaken till 

varför de motionerar. Frågorna 4 – 7 bearbetade flickornas uppfattning om deras vikt och deras 

syn på viktminskning. Följande frågor 8 – 15 behandlar respondenternas kunskap om och bruk 

av olika viktminskningspreparat. De sista frågorna behandlar respondenternas attityd gällande 

illegala viktminskningspreparat, (se bilaga 1). I slutet av enkäten lade jag till utrymme där 

respondenten fick möjlighet, om hon så önskade, att dela med sig av sina åsikter eller annan 

information. I flertalet av frågorna lade jag även till alternativet Annat där respondenten själv 

kunde skriva sitt alternativ, om hon ansåg att det saknades bland de förtryckta alternativen. 

 
5.4 Genomförande 
 
Min undersökningsmetod bestod av enkäter och i anslutning till enkäten hade jag en framsida där 

information om enkäten och undersökningen framkom, där fanns även information om mig själv 

och hur jag kunde nås vid eventuella frågor. I pilotsyfte lät jag bekanta utföra enkäten först, innan 

jag gick ut till skolorna. Detta för att se om någon av frågorna behövde ändras eller om frågor 

behövdes läggas till.  

 
Innan jag tog kontakt med lärare och elever, kontaktade jag områdescheferna på de aktuella 

skolorna för att få flickornas deltagande i min undersökning godkänd av de högst ansvariga. I 

regel stötte jag inte på några problem med att få utföra undersökningen. Dock var det en skola 

vars rektor först var tveksam till deltagandet då han var orolig för att flickornas anonymitet skulle 

urholkas. När denne fick se enkäten och då jag tydliggjort för att undersökningens syfte inte var 

att jämföra skolor eller program och att flickornas personuppgifter, skol- och 
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programinformation inte skulle framgå i resultatet fick jag ett godkännande av områdeschefen. 

De lärare jag varit i kontakt med har alla visat stort intresse i att hjälpa mig för att få ihop de 

respondenter som krävdes för min undersökning och även visat intresse för mitt valda 

uppsatsämne. Vid merparten av mötena med respondenterna var jag själv där fysiskt och delade 

ut, informerade om undersökningen och samlade in enkäterna. Dock så var det vissa skolor som 

föredrog att själva dela ut enkäterna utan min närvaro, jag tydliggjorde för lärarna och 

områdescheferna att det var viktigt att de informerade flickorna om att enkäterna skulle 

behandlas anonymt och att flickorna informerades om undersökningens syfte. Jag ansåg inte att 

detta var optimalt men jag ville respektera skolornas önskan, då jag annars befarade att dessa 

flickor inte skulle delta i min undersökning. På grund av dessa omständigheter fanns brister i min 

enkätadministration. Det hade klart varit en fördel om jag själv varit på plats och närvarat när 

flickorna svarade på enkäten. Detta för att kunna svara på frågor och för att minimera bortfallet, 

men också för att eleverna har fått ett ansikte på vem som utför undersökningen. Jag fick anpassa 

mig till lärarnas önskan när och hur enkäterna skulle delas ut, då jag inte ville störa 

undervisningen för mycket och i respekt för läraren. När jag fick tillbaka enkäterna kollade jag 

igenom dem för att kontrollera om det fanns någon enkät som jag var tvungen att ta bort för att 

den var fel ifylld. Jag numrerade även alla enkäterna för att jag skulle kunna gå tillbaka till en 

enkät ifall jag i analysprogrammet registrerade att något var fel med enkäten. Jag hade även 

kontroll på, för min egen skull, vilka enkäter som kom från vilken skola, ifall det var flera enkäter 

som var fel ifyllda för att kunna återkoppla dessa till en skola och göra återbesök. De gånger jag 

närvarade så gick jag noggrant igenom enkäten, så inga tveksamheter skulle uppstå. Enkäten tog i 

snitt 15 minuter att fylla i. Trots att enkäten bestod av många frågor och var omfattande så 

uppfattade jag inga problem i att respondenterna tröttnade, slarvade eller hoppade över några 

frågor. 

 
5.5 Bortfall  
 
Det förekom ett externt bortfall av 17 enkäter. Vid ett tillfälle delades enkäten ut till 17 flickor i 

en klass men i årskurs 2 och inte årskurs 3, därmed fylldes inte kraven för min undersökning. Ett 

problem av denna art anser jag uppstod då jag själv inte, på grund av skolans önskan, närvarade 

vid utdelning, ifyllandet och insamling av enkäterna. Förutom detta så anser jag inte att 

undersökningen har något internt bortfall då jag var noggrann med informationen till eleverna 

och lärarna. 
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5.6 Databearbetningsmetoder 

Den insamlade kvantitativa data bearbetades i analysprogrammet SPSS Statistics 17.0 då 

enkäterna kodades i SPSS. För att få fram resultat använde jag mig av frekvenstabeller. Vissa 

tabeller omvandlade jag till stapeldiagram i Excel 12.2.6 för att få en överskådlig syn. Pearson’s 

Chi-square test valdes då det är det mest korrekta testet för att undersöka förhållandet mellan två 

olika nominala variabler (Field, 2009). För att ett resultat skall vara statistiskt signifikant skall    

p<0.05. Detta innebär att det är 95 % chans att sambandet inte beror på slumpen. Den 

uppskattade frekvensen bör vara >5 för att anses vara godtagbara. Om frekvensvärdet ligger 

under <5 indikerar detta att urvalet i grupperna är för litet, istället användes då Fisher’s exact test 

för att undersöka om variablerna hade visat en signifikant skillnad om urvalet hade varit större 

(Field, 2009). Analyser gjorda i Pearson’s Chi-square test och Fisher’s exact test använde en 

signifikansnivå på 5 procent (p<0.05). 

5.7 Reliabilitet och validitet  
 
En enkät är ett mätinstrument för att mäta uppfattningar, precis som en våg är ett mätinstrument 

för att mäta vikt. För att mätinstrumentet ska ha hög reliabilitet, det vill säga noggrannhet, skall 

samma resultat kunna mätas vid upprepade mätningar. Vad som kan orsaka låg reliabilitet vid en 

datainsamling med enkät som metod är slarv och oklara frågor (Johansson & Svedner, 2006). 

Mitt val av enkät som datainsamlingsmetod tycker jag är korrekt i förhållande till 

undersökningens syfte. För att stärka reliabiliteten i min undersökning fick respondenterna tydlig, 

både muntlig och skriftlig, information innan enkäten delades ut och de hade ingen press på sig i 

att delta och dessutom ingen tidspress. För att respondenterna inte skulle bli låsta till de angivna 

svarsalternativen, så fick de möjlighet att själva ange svarsalternativ som inte fanns förtryckta. Av 

de insamlade enkäterna hade ingen av respondenterna hoppat över någon fråga, inte heller 

kryssat i flera alternativ utan följde instruktionerna som löd att endast ett svar skulle kryssas i, 

därmed uppfattar jag att eleverna förstod. Frågorna kan uppfattas som känsliga men då jag 

tydliggjorde att enkäten var anonym så möjliggjorde detta för respondenterna att vara öppna och 

ärliga, vilket jag också anser att de var utifrån de svar jag fick. Jag anser att jag hade fått samma 

svar vid en ny mätning.  

 
Validitet är att det som från början var avsett att undersökas är det som man verkligen 

undersöker (Davidson & Patel, 1994). Man kan med tillförlitlighet mäta något annat än det som 

man avser att mäta och om så skulle vara kan reliabiliteten vara hög fastän validiteten är låg 

(Trost, 2001). Innan man går ut med enkäten så bör frågorna noggrant kontrolleras att de 
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verkligen mäter det som är avsett, för att kunna nå en hög validitet i undersökningen. Jag 

planerade utförligt de olika frågorna och påståendena så att jag skulle få svar på mina 

frågeställningar. Dock så kan fråga 3a och 3b ifrågasättas om de är relevanta för min 

undersökning då de undersöker respondenternas motionsvanor och deras avsikt med att 

motionera, vilket inte berör någon av mina frågeställningar, (se bilaga 1). Anledningen till att jag 

valde att inkludera fråga 3a och 3b, i början av min enkät, var för att leda respondenten in på 

områdena illegala viktminskningspreparat och kroppsuppfattning. Frågorna 3a och 3b anses 

troligtvis inte kontroversiella och därmed blev respondenten förhoppningsvis mer bekväm med 

de nästföljande och mer känsliga frågorna (Trost, 2001).  

 
5.8 Etiskt förhållningssätt 
 
Enligt Forsman (1997) handlar forskningsetik om två problem, det första gäller moralen i 

forskningens mål och medel och det andra handlar om hur denna moral kan upprätthållas. 

Vetenskapsrådet (2002) har upprättat fyra huvudmål baserat på det grundläggande 

individskyddskravet och enligt forskningsetiska principer. Dessa krav är: informationskravet som 

kräver att forskaren informerar respondenten om syftet med forskningen, ett krav som jag 

uppfyllde då jag informerade respondenterna både muntligt och skriftligt vad syftet med min 

undersökning var. Samtyckeskravet avser att alla respondenter själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Detta krav uppfylldes då jag informerade respondenterna att deltagandet i min 

undersökning var frivilligt och att de fick avbryta sitt deltagande när som helst, om de så önskade. 

Konfidentialitetskravet kräver att alla medverkande i undersökningen skall garanteras konfidentialitet 

och personuppgifter skall förvaras så ingen obehörig kan ta del av dem. Detta krav uppfyllde jag 

då enkäterna förvarades och bearbetades på ett sätt så ingen annan kunde ta del av dem. Sist men 

inte minst, nyttjandekravet som kräver att det material och uppgifter som samlats in endast ska 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav anser jag ha uppfyllt då 

enkäterna endast använts i det syfte som jag informerade respondenterna om. Det vill säga, för 

att svara på mina frågeställningar. För att respondenternas identitet skulle vara skyddad framgick 

inte skol-, program- eller personuppgifter på enkäten. 

 
Informerat samtycke innebär en sammansättning av informationskravet och samtyckeskravet, att 

respondenterna får information om vilket syfte undersökningen har; att de har förstått 

informationen och att deltagande är frivilligt. Krav som jag uppfyllde när jag utförde min 

undersökning, då eleverna blev informerade om undersökningens syfte och att det inte fanns 

något tvång till att delta i undersökningen och inte heller något tvång i att slutföra enkäten. Om 

deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och ta ställning till huruvida de vill att deras 



-23- 

 

barn skall delta i undersökningen. De skolor jag kontakta ansåg att elever i årskurs tre bedöms 

som myndiga, därför begärde jag inte målsmans godkännande. (Johansson & Svedner, 2006).   
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6. Resultat 
 
6.1 Hur uppfattar respondenterna sina kroppar? 
 
I enkäten ombads respondenterna att uppge om de var nöjda med sin kroppsvikt och om de 

önskar att gå ned i vikt. Resultatet visade att 33 % av flickorna var mindre nöjda med sin vikt, 14 % 

inte alls nöjda och endast 24 % av flickorna uppgav att de var nöjda med sin vikt. 22 % var ganska 

nöjda och det lägsta procenttalet 7 % fick variabeln mycket nöjd med sin vikt. Sammanfattningsvis 

visar detta resultat att 47 % av flickorna upplevde missnöje med sin vikt. Av respondenterna 

uppgav 70 % att de skulle vilja gå ned i vikt och endast 4 % önskade att gå upp i vikt, de övriga     

26 % av flickorna ville inte gå ned i vikt.  

 

Figur 1. Respondenternas uppfattning avseende deras önskan att gå ned i vikt, presenterat i procentenheter. n=120 
 
6.2 Respondenternas erfarenhet av bantning och attityd till viktminskningsalternativ 
 
En av frågorna i enkäten hade för avsikt att undersöka flickornas erfarenhet av bantning och 

resultatet visade att 32 % av respondenterna hade bantat någon enstaka gång. 20 % hade bantat flera 

gånger och 4 % bantar hela tiden. 44 % av flickorna uppgav att de aldrig har bantat. 

Sammanfattningsvis, detta resultat visar att 56 % av flickorna har bantat, om än olika mycket och 

ofta, medan 44 % aldrig har bantat. Alltså, majoriteten av flickorna har bantat om än i olika 

utsträckning. 

 
Undersökningen visar att 66 % av respondenterna ansåg att det bästa sättet för att gå ned i vikt 

var att träna och ändra kosten. 5 % ansåg att träna var det bästa sättet och 8 % ansåg att träna men äta 

vad man vill var det bästa. 8 % ansåg att äta hälsosamt var det bästa medan 6 % ansåg att olika 

bantningsmetoder, till exempel LCHF, var det bästa sättet för att minska i vikt. 4 % ansåg att bästa 

sättet var att inte äta alls och 3 % ansåg att lagliga viktminskningspreparat var det bästa alternativet. 
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Resultatet visar att träna och ändra kosten var det alternativ som majoriteten av flickorna ansåg vara 

bäst, medan de andra alternativen hade en jämnare procentuell spridning. Detta resultat visar att 

majoriteten av flickorna har en hälsosam inställning till hur man på bäst sätt kan gå ned i vikt, 

men resultatet avseende erfarenhet av bantning talar samtidigt emot detta resultat, då 56 % av 

flickorna har bantat. Avslutningsvis, detta resultat kan dock visa att majoriteten av flickorna ändå 

var medvetna om att banta och inte äta alls inte är de optimala tillvägagångssätten vid önskad 

viktminskning. 

 
6.3 Respondenternas vetskap om legala viktminskningspreparat  
 
Avseende respondenternas vetskap om legala viktminskningspreparat uppgav majoriteten i min 

undersökning att de inte hade vetskap om legala viktminskningspreparat (63 %), då minoriteten 

37 % hade vetskap om dessa sorters preparat. Detta resultat kan uppfattas som förhållandevis 

lågt, då dessa sorters bantningspreparat har funnits i handeln över en längre tid och är dessutom 

lättillgängliga då dessa säljs i vanliga matbutiker, på apotek och i hälsokostbutiker. 

 
6.4 Respondenternas vetskap om och intresse av illegala viktminskningspreparat  
 
Frågan huruvida respondenterna någon gång fått information om illegala viktminskningspreparat 

i skolan, idrottsklubben eller på annat sätt, svarade 76 % att de aldrig fått någon information om 

illegala viktminskningspreparat, vilket innebar att 24 % av respondenterna hade fått information. 

Främsta informationskällan som dessa 24 % angav var idrottsklubben. Av respondenterna uppgav 

32 % att de önskade mer information om illegala viktminskningspreparat, medan resterande 68 % 

svarade Nej. Trots att 76 % av respondenterna inte hade fått information om illegala 

viktminskningspreparat uppgav ändock 50 % av respondenterna att de hade vetskap om illegala 

viktminskningspreparat.  

 
De tre vanligaste illegala viktminskningspreparaten som uppgavs av de som kände till illegala 

viktminskningspreparat var efedrin, amfetamin och Melanotan. Respondenterna hade möjlighet att 

uppge flera svarsalternativ, vilket också förekom. Av de respondenter som uppgav att de hört 

talas om illegala viktminskningspreparatet var den främsta informationskällan Internet och via vän. 

Vad som bör finnas i åtanke är att flera svarsalternativ var möjliga på denna fråga, därför har en 

del respondenter svarat flera alternativ som informationskälla. Respondenterna uppgav även de 

mediala forumen TV och tidningar som informationskälla. De minst förekommande 

informationskällorna, med jämn procentuell spridning var pojkvän/flickvän, familjemedlem och annat. 

Svaren till alternativet annat var bloggar, läkare och vänners föräldrar. Av de 120 respondenterna 

uppgav 11 % att de någon gång, på eget initiativ, sökt information om illegala 
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viktminskningspreparat på Internet och 28 % av respondenterna svarade att de vet vart de kan 

köpa ett illegalt viktminskningspreparat. 

 
6.5 Respondenternas bruk av legala och illegala viktminskningspreparat och  
      deras vetskap om andras bruk av illegala viktminskningspreparat. 
 
6.5.1 Respondenternas bruk av legala och illegala viktminskningspreparat 
 
Av resultatet framkom att 17 % av respondenterna någon gång har använt sig av något legalt 

viktminskningspreparat och det vanligaste förekommande preparatet var Nutrilett (40 %).    

Resterande 40 % av respondenterna var osäkra på produktens namn som de brukat och 20 % 

uppgav att de använt sig av Cambridges’ produkter. 

 
Avseende frågan hur förekommande det är med bruk av illegala viktminskningspreparat bland 

flickor i årskurs tre på gymnasiet, visar min undersökning att bland de 120 respondenterna som 

deltog i enkätundersökningen, har 7 % använt eller använder något illegalt 

viktminskningspreparat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Förekomsten av bruk av legala och illegala viktminskningspreparat bland respondenterna, presenterat i procentenheter. n=120.  
 
Av de respondenterna som uppgav att de brukat/brukar något illegalt viktminskningspreparat 

framkom endast två preparat avseende vilka preparat respondenterna brukat. De förekommande 

preparaten var efedrin och Concerta. Denna fråga gav respondenten möjlighet att skriva flera 

preparat, dock svarade de berörda respondenterna endast ett alternativ vardera. 
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6.5.2 Respondenternas vetskap om bruk av illegala viktminskningspreparat av människor i    
        dess närmiljö 
 
Avseende respondenternas vetskap om bruk av illegala viktminskningspreparat bland individer i 

deras närmiljö, det vill säga vänner, familj, pojkvän/flickvän eller annan, visar undersökningen att       

27 % av respondenterna kände någon som har använt/använder något illegalt 

viktminskningspreparat.  

 
Av de respondenter som uppgav att de kände någon som brukar/brukat något illegalt 

viktminskningspreparat, uppgav 81 % att det var en vän. 13 % uppgav att det var någon annan än 

de förtryckta svarsalternativen och de mest förekommande svaren var då att det var en vän till en 

vän eller bekant, 3 % uppgav att det var en pojkvän/flickvän och resterande 3 % uppgav att det var 

en familjemedlem. Denna fråga erbjöd respondenten att välja flera alternativ.  

 
6.6 Respondenternas attityd gentemot bruk av illegala viktminskningspreparat 
 
Av respondenterna uppgav 11 % att de någon gång har funderat på att testa ett illegalt 

viktminskningspreparat, det vill säga 89 % har aldrig haft tanken på att testa ett illegalt 

viktminskningspreparat.  

 
Avseende flickornas inställning till att bruka ett illegalt viktminskningspreparat om det 

garanterade dem att bli smala, svarade 15 % Ja; och 28 % svarade Kanske. Resterande 57 % 

svarade Nej, de skulle inte använda ett preparat trots att detta skulle garantera dem att bli smala. 

Detta resultat visar att nästan lika många var inte helt främmande till att testa ett preparat, som 

lika många som inte skulle kunna tänka sig det. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Respondenternas inställning till bruk av illegalt viktminskningspreparat om det garanterade att respondenten skulle bli smal, 
presenterat i procentenheter. n=120  
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Respondenterna fick svara på om de skulle tänka sig att bruka ett preparat om det garanterade att 

inga hälsofarliga följder skulle infinna sig. 22 % svarade Ja avseende denna fråga och 25 % 

svarade Kanske. Som föregående fråga svarade nästan sammanlagt lika många att de inte var helt 

främmande (53 %) till ett illegalt viktminskningspreparat om det garanterade att det inte var 

farligt för deras hälsa, som de som svarade Nej (57 %).  

 
Respondenterna fick ta ställning till att använda ett illegalt viktminskningspreparat om preparatet 

skulle bli lagligt att använda. 18 % svarade Ja och 38 % svarade Kanske, detta innebär att 

majoriteten respondenter inte var främmande till att använda ett illegalt preparat om preparatet 

skulle bli lagligt att använda. 45 % svarade Nej. Detta resultat ger en indikation på att 

respondenterna anser att lagen väger tyngre som orsak att avstå från bruk av dessa preparat, än 

om ett preparat skulle vara farligt för deras hälsa eller garanterade dem att bli smala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Respondenternas inställning till bruk av illegalt viktminskningspreparat om preparatet kom att bli lagligt att bruka, 
presenterat i procentenheter. n=120 
 
Respondenterna fick även ta ställning avseende vilka orsaker till varför man som individ ska ta 

avstånd och inte använda illegala viktminskningspreparat med faktorerna moral, fysiska skador, 

psykiska skador, att det är förbjudet, risk att bli upptäck och få straff, det är för dyrt eller av annan orsak. 

Ingen av respondenterna uppgav ett annat skäl till varför man ska avstå bruk av illegala 

viktminskningspreparat. Respondenterna skulle rangordna faktorerna i en uppskattningsskala 

utifrån stämmer inte alls, stämmer inte så bra, stämmer bra och stämmer mycket bra, (se bilaga 1).  
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I delfrågan om man ska avstå på grund av moraliska skäl blev resultatet av en relativt jämn 

procentuell spridning mellan alternativen. Alternativet Stämmer bra fick mest instämmande då     

38 % tyckte det. 23 % tyckte att det Stämmer mycket bra, 21 % tyckte att det Stämmer inte alls och   

19 % tyckte att det Stämmer inte så bra.  

 
Den andra delfrågan huruvida man ska ta avstånd till illegala preparat på grund av risken för fysiska 

skador svarade 58 % att det Stämmer mycket bra och 39 % svarade att det Stämmer bra. Endast 3 % 

svarade att det Stämmer inte så bra och ingen av respondenterna ansåg att det Stämmer inte alls        

(0 %).  

 
Avseende den tredje delfrågan, där respondenterna skulle ta ställning till om man ska avstå från 

illegala viktminskningspreparat på grund av risken för psykiska skador. 58 % ansåg att det Stämmer 

mycket bra, 38 % ansåg att det Stämmer bra. Som delfråga två, var det ett färre som ansåg att det 

Stämmer inte så bra (4 %) och ingen svarade heller på denna delfråga att det Stämmer inte alls (0 %.) 

 
Den fjärde delfrågan skulle respondenterna ta ställning till om de ansåg att man ska ta avstånd 

från illegala viktminskningspreparat för att det är förbjudet. 43 % ansåg att det Stämmer bra och     

34 % ansåg att det Stämmer mycket bra. 16 % ansåg att det Stämmer inte så bra och endast 8 % ansåg 

att det Stämmer inte alls. Detta resultat visar då att aspekten avseende att preparaten är förbjudna 

väger större som skäl till att inte bruka illegala viktminskningspreparat än på grund av moraliska 

skäl.  

 
Risken att bli upptäckt/få straff (delfråga fem) ansåg 31 % av respondenterna att det var en orsak 

som Stämmer bra till varför man inte ska använda illegala viktminskningspreparat. 30 % ansåg att 

det Stämmer mycket bra. 24 % ansåg att det Stämmer inte så bra, resterande 15 % ansåg att det 

Stämmer inte alls.  

 
Den sista delfrågan, delfråga sex, avsåg om kostnaden av illegala viktminskningspreparat var en 

faktor som avgör huruvida man ska avstå eller inte. 35 % ansåg att det Stämmer bra och 18 % 

ansåg att det Stämmer mycket bra. Av de respondenter som inte ansåg att detta var en orsak till att 

avstå ansåg 28 % att det Stämmer inte alls och 18 % ansåg att det Stämmer inte så bra. Detta resultat 

visar att det var fler som anser att kostnaden är en orsak till att avstå (53 %) än de som inte anser 

det (47 %). 
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6.7 Respondenternas presumtiva självupplevda reaktion vid upptäckt av illegalt  
      viktminskningsbruk hos någon de känner eller ser upp till 
 
Respondenterna skulle ange hur de skulle reagera om de skulle få reda på att någon de kände eller 

såg upp till använde illegala viktminskningspreparat, (se bilaga 1). 36 % uppgav att de skulle bli 

Arga och 27 % skulle bli Ledsna. På alternativet Jag skulle inte bry mig instämde 23 % av 

respondenterna med, det vill säga nästan en fjärdedel av samtliga respondenter. 14 % uppgav 

Annat som alternativ och främst Vet ej som annan reaktion, men också att de skulle bli Oroliga 

eller Bekymrade. 

 
Det var signifikant fler av de som har använt illegala preparat, än av de som inte hade gjort det, 

som inte skulle bry sig om de fick reda på om någon i deras närmiljö använde illegala 

viktminskningspreparat (two-tailed Fisher’s exact test p<0.001). 

 
6.8 Respondenternas uppfattningar om deras kroppar, bruk av lagliga preparat,  
      erfarenhet av bantning och attityder till illegala viktminskningspreparat  
 
Resultatet visade att det var signifikant fler av de respondenter som var missnöjda med sin vikt än 

som inte var det som någon gång funderat på att testa ett illegalt viktminskningspreparat          

(X²=1.482, df=1, p=0.019). Det var också signifikant fler av de som ville minska i vikt än av de 

som inte ville det som någon gång funderat på att testa ett illegalt viktminskningspreparat (two-

tailed Fisher’s exact test p=0,030). Vidare visade resultatet att det var signifikant fler av de som 

bantat, än som aldrig bantat, som någon gång funderat på att testa ett illegalt 

viktminskningspreparat (X²=2.630, df=1, p=0.032). 

 
6.8.1 Kroppsuppfattning och attityder till illegala viktminskningspreparat om bruk av preparatet skulle garantera  
        att man bli smal 
 
Pearson’s Chi-square visade att det var signifikant fler av de respondenter som var missnöjda 

med sin vikt än som inte var det som skulle tänka sig att bruka ett illegalt viktminskningspreparat 

om det garanterade dem att bli smala (X²=1.482, df=1, p=0.019). Det var också signifikant fler 

av de respondenter som ville gå ned i vikt än de som inte ville det (X²=11.952, df=1, p=0.001) 

och som bantat än som inte gjorde det (X²=13.670, df=1, p<0.001) som skulle tänka sig att 

bruka ett illegalt viktminskningspreparat om det garanterade dem att bli smala  

 
6.8.2 Kroppsuppfattning och attityder till illegala viktminskningspreparat om inga hälsofarliga följder skulle   
        riskeras vid bruk av preparatet 
 
Analysen visade att det var signifikant fler av de som var missnöjda med sin kroppsvikt, än som 

inte var det som skulle kunna tänka sig att använda ett illegalt viktminskningspreparat om inga 
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hälsofarliga följder skulle riskeras vid bruk (X²=3.915, df=1, p=0.048). Det var också signifikant 

fler av de respondenter som ville gå ned i vikt och som hade bantat som kunde tänka sig att 

använda ett illegalt viktminskningspreparat om inga hälsofarliga följder skulle riskeras              

(X²=12.347, df=1, p<0.001), (X²=1.892, df=1, p<0.001). 

 
6.8.3 Kroppsuppfattning och attityder till illegala viktminskningspreparat om preparatet skulle bli lagligt att  
        bruka  
 
Det var signifikant fler av de respondenter som var missnöjda med sin kroppsvikt, än som inte 

var det som skulle kunna tänka sig att använda ett illegalt viktminskningspreparat om preparatet 

skulle bli lagligt att bruka (X²=7.902, df=1, p=0.005). Likaså var det signifikant fler av de 

respondenter som ville gå ned i vikt än som inte ville det som också kunde tänka sig att använda 

ett illegalt viktminskningspreparat om preparatet skulle bli lagligt att bruka                                   

(X²=12.416, df=1, p<0.001). Slutligen visade Pearson’s Chi-square att det var fler av de 

respondenter som har bantat än som inte gjort det som kunde tänka sig att använda ett illegalt 

viktminskningspreparat om preparatet skulle bli lagligt att bruka (X²=6.980, df=1, p=0.008).  

 
6.8.4 Bruk av lagliga viktminskningspreparat och attityder till bruk av illegala viktminskningspreparat 
 
Resultatet visade inte på något signifikant samband mellan de respondenter som använt något 

lagligt viktminskningspreparat och de respondenter som funderat på att använda ett illegalt 

viktminskningspreparat (X²=2.088, df=1, p=0.148), och inte heller mellan de respondenter som 

använt lagliga viktminskningspreparat och de respondenter som inte var helt främmande till 

illegala viktminskningspreparat om det garanterade respondenten att bli smal                              

(X²=1.330, df=1, p=0.249). Dock visade det sig att det var fler av de respondenter som använt 

lagliga preparat än som inte har gjort det som också kunde tänka sig att använda ett illegalt 

viktminskningspreparat om preparatet skulle bli lagligt att bruka (X²=3.879, df=1, p=0.010); och 

det var fler av de respondenter som brukat ett lagligt viktminskningspreparat än som inte gjort 

det som skulle kunna tänka sig att använda ett illegalt viktminskningspreparat om det 

garanterades att inga hälsofarliga följder riskeras (X²=1.714, df=1, p=0.003).  

 
6.9 Relationen mellan respondenternas bruk av illegala viktminskningspreparat,  
      kännedom om andras bruk i deras närmiljö och huruvida respondenten fått  
      information om illegala viktminskningspreparat. 
 
Avseende de kommande och avslutande resultaten, bör läsaren ha i åtanke att dessa resultat avser 

mindre delar av hela undersökningsgruppen. Därför kan procentenheterna uppfattas oansenligt 

höga.  
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Det var fler av de respondenter som använt sig av ett illegalt viktminskningspreparat än de som 

inte gjorde det som kände någon annan som använt sig av ett illegalt viktminskningspreparat 

(two-tailed Fisher’s exact test p<0.001). Det fanns dock inget signifikant samband mellan de 

respondenter som använt ett illegalt viktminskningspreparat och de respondenter som aldrig fått 

information om dessa preparat (X²=0.831, df=1, p=0.076). Därutöver var det fler av de 

respondenter som använt sig av illegala viktminskningspreparat än de som inte gjort det som 

kände någon annan som använt sig av illegala viktminskningspreparat                                      

(two-tailed Fisher’s exact test p=0.001).  
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7. Diskussion 
 
Syftet med min undersökning var att undersöka förekomsten av bruk av illegala 

viktminskningspreparat bland flickor i årskurs tre på gymnasiet. För att få en indikation på hur 

förekommande detta var, valde jag att fördjupa mig i ämnet. Jag bedömer att i 

undersökningsmaterialet framkommer en fingervisning som pekar på hur förekommande bruket 

var. Vidare undersökte jag dessa flickors syn på sina kroppar och attityd gentemot dessa illegala 

viktminskningspreparat. Enligt mina erfarenheter informeras ytterst få, vare sig unga flickor eller 

pojkar, om dessa specifika preparat i varken skola, idrottsklubbar eller i hemmet. Min 

undersökning visar att även om bruket av illegala viktminskningspreparat inte var särskilt stort   

(7 %), så förekommer dock ett bruk som överstiger tidigare undersökningars och studiers resultat 

på pojkars bruk av AAS (Hibell & Allaste, 2000; Kindlundh et al., 1997; Mickelsson, 2009; 

Nilsson, 1994b).  

 
Enligt Andreasson (2007) har en individ två alternativ när denne betraktar sin kropp, antingen 

kan hon gilla den eller känna sig missnöjd. Resultat i min undersökning visar att 47 % av 

flickorna upplevde missnöje med sin kroppsvikt, varav 14 procentenheter av dessa 47 % var inte 

alls nöjda med sin kroppsvikt. Detta resultat stämmer överens med Edlunds (2003) påstående att 

många kvinnor ser sig som för tjocka och att de oroar sig över sitt utseende. Resultatet kan också 

ses som en konfirmation av den undersökning som visade att nittonåriga flickor upplevde 

puberteten, under skoltiden, som jobbig (Tebelius, 1999). Fokus låg då mycket på deras kroppar 

och under förändringen upplevde de ett missnöje med sina kroppar och anammade en dålig 

självkänsla (ibid.). Resultatet som redovisar att 70 % av flickorna vill gå ned i vikt, kan tolkas som 

en följd av Edlunds (2003) teori, då hon anser att trots att vara mullig är mer accepterat idag, så 

är ändå att vara smal huvudidealet. Unga tjejer blir tidigt i skolgången varse om föreställningen att 

framgång, skönhet och välmående är synonymt med att vara smal och ha en vacker kropp 

(Edlund, 2003). Förväntningar som ideal och normer gällande hur en kvinna ska se ut är inte 

nyligen konstruerade, utan skapades till viss del på tidigt 1900-tal. Särskilt avseende att kvinnan 

ska vara smal och kvinnan har historiskt sett därmed länge haft press på sig att uppnå den 

perfekta kroppen (Larsson, 2003). Redan i början av 1900-talet uppmanades kvinnor att äta 

mindre mängd mat, som kan jämföras med kvinnor som idag bantar (Larsson, 2003).  

 
Resultatet avseende flickornas erfarenhet av bantning där det framkom att 56 % av flickorna 

någon gång, i olika utsträckning har bantat, kan härledas till Bunkholdts (1995) teori; att flickor 

som redan under sin gymnasietid har erfarenhet av bantning kan vara en följd av att flickorna fått 

tidig fokus på samhällets och medias ideal av den smala kroppen. De flickor som resultatet visar 
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har erfarenhet av bantning, kan vara av en orsak av yttre faktorer som påverkar flickorna till att 

känna missnöje med sina kroppar och vilja eftersträva den ”perfekta” kvinnan som porträtteras i 

media (Shaw, 1998). Att kvinnor bantar kan bero på samhällets kroppsideal, som numera innebär 

att normalvikt anses vara övervikt, och individer får därmed en fixering vid mat och dålig relation 

till mat, (Eriksson, 2005). Min undersökning instämmer inte till fullo med Erikssons (2005) teori, 

då 66 % av flickorna ansåg att det bästa sättet var att träna och ändra kosten för att minska i vikt. Ett 

resultat som ändock pekar på att flickornas inställning till bästa tillvägagångssättet vid 

viktnedgång var ett av de mest hälsosamma alternativen. 

 
Av respondenterna hade 50 % vetskap om illegala viktminskningspreparat men endast 24 % hade 

fått information i skola, idrottsklubb eller genom annat alternativ. Detta resultat kan i sig vara en 

bekräftelse av vad som lyfts fram i Skolverkets lägesrapport (2009), att en större 

genusmedvetenhet kring dopning är på sin plats. För att flickor ska kunna ta ställning gentemot 

bruk av dessa sorters preparat behövs information om preparatens faror och negativa effekter. 

Vad som förstärker behovet av information rörande information om illegala 

viktminskningspreparat är resultatet avseende flickornas önskan att få veta mer, då 32 % önskade 

mer information. Trots att ovanstående resultat visar att majoriteten av flickorna inte blivit 

informerade av de förtryckta svarsalternativen såsom skola, idrottsklubb eller annat, så har hälften 

av respondenterna ändock vetskap om illegala viktminskningspreparat. Detta resultat kan antyda 

att skolan och idrottsföreningar behöver ta ett större ansvar i att informera flickorna så dessa inte 

får information som är felaktig, förskönad eller påverkad med positiv inställning till bruk av 

preparat. 

 
Att efedrin, amfetamin och Melanotan var de vanligaste preparaten som flickorna kände till 

styrker tidigare undersökningar och studier som visat att amfetamin är ett av de mest 

förekommande preparaten i Sverige, men också att efedrin är ett vanligt centralstimulerande 

preparat som används för aptithämmande och prestationsökande syfte (Fender et al., 2008; 

Parkinson & Evans, 2006).  

 
Genom Internet är idag utbudet av illegala preparat oerhört stort och lättillgängligt för alla. På 

Internet kan man se att intresset av illegala viktminskningspreparat bland tjejer har ökat då frågor 

om snabb viktnedgång och illegala viktminskningspreparat ofta förekommer (Ekström, 2003; 

Persson, 2007). Dopingjouren upplever ett ökat tryck, främst månaderna innan sommaren, då  
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deras telefonjour får fler samtal med frågor om efedrin och Clenbuterol9. Detta styrks av min 

undersökning då den främsta informationskällan var Internet. Dessa preparat säljs öppet och 

utan ålderskontroll på internetbutiker. Information om vilka illegala preparat för viktminskning 

som kan användas, hur de ska användas och vart de kan köpas finns överallt på Internet och 

främst på olika internetforum (Ekström, 2003; Persson, 2007). Med en enkel sökning på någon 

av Internets alla sökmotorer går denna information att finna och i min undersökning visar att    

11 % på eget initiativ sökt information på internet och över en fjärdedel av flickorna (28 %) vet 

vart de kan få tag på ett illegalt viktminskningspreparat. Dessa resultat visar ännu en gång att 

åtminstone skola och idrottsföreningar bör ta ansvar för förmedling av information till flickor då 

den information de får från andra källor inte säkert är korrekt eller inte manipulerad i ett 

förskönande syfte. Det mediala forumet Internet kan också ses som en av orsakerna till flickornas 

uppfattning om hur en kropp bör se ut, och utifrån detta referensmaterial kritiserar och 

analyserar de sina kroppar (Andreasson, 2007).  

 
Resultatet som visar att 7 % av respondenterna i min undersökning har använt illegalt 

viktminskningspreparat bekräftar att illegala viktminskningspreparat förekommer bland unga 

kvinnor i fettförbränningssyfte (Dopingjouren, 2010a). Detta resultat gör skäl för Annica 

Börjessons10 åsikt gällande behovet av fler undersökningar på flickor och illegala 

viktminskningspreparat finns och inte minst ger resultatet skäl för behovet av min undersökning 

då resultatet visar att förekomsten av bruk av illegala viktminskningspreparat bland flickor 

existerar. Enligt Leifman & Rehnman (2008a) äter kvinnor oftare fettförbrännande preparat än 

vad män gör och använder AAS i mindre utsträckning än män. Enligt Koivula (1999b) är 

viktkontroll och utseende starka motiv för kvinnor vid deltagande av fysisk aktivitet, speciellt 

bland yngre kvinnor, medan tävlings- och kompetensmotiv är högre värderat bland män. Dessa 

könsuppdelade motiv beror enligt Koivula (1999b) på förväntade beteenden enligt sociala normer 

gällande vad som lämpligt beteende för män respektive kvinnor. Visserligen berör utseende både 

män och kvinnor, men är enligt Koivula (1999b) mer viktigt för kvinnor då det finns ett högre 

krav på kvinnor att leva upp till kroppsideal som att vara smal. Dessa motiv skulle kvinnor själva 

kunna påverka och därmed skulle också kvinnan ses som mer självständiga (Messner & Dworkin, 

2002). Messner och Dworkin (2002) anser att om kvinnor skulle vara mer muskulösa, skulle 

också den manliga dominansen utmanas. Dock skulle en eventuell följd av detta vara att kvinnor 

                                                        
9 Annica Börjesson, legitimerad sjuksköterska på Dopingjouren,  
  mailkorrespondens den 4 december 2010. 
 
10 Annica Börjesson, legitimerad sjuksköterska på Dopingjouren,  
    mailkorrespondens den 4 december 2010. 
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återigen anpassar sig, men till nya ideal som nu skulle vara mer muskulösa än tidigare (Messner & 

Dworkin, 2002).  

 
Min undersöknings resultat gällande bruk av illegala viktminskningspreparat är anmärkningsvärt 

högt då tidigare undersökningar och studier, med fokus på AAS-dopning bland pojkar och 

flickor, har visat att män och kvinnor i olika åldersgrupper har använt dopningspreparat till ca en 

procent respektive mindre än en halv procent (Mickelsson, 2009).  En annan enkätundersökning 

visar att bland högstadie- och gymnasieelever i Falkenberg hade sex procent av pojkarna hade 

någon gång använt dopningsmedel och endast en procent av flickorna. (Nilsson, 1994b). Det 

finns ytterligare enkätundersökningar och studier som behandlats i litteraturbearbetningen, som 

alla visar på låga procentfrekvenser av AAS-dopning bland flickor och pojkar (Hibell & Allaste, 

2000; Kindlundh et al., 1997). Min undersökning som visar att 7 % av flickorna har använt illegalt 

viktminskningspreparat överstiger de tidigare undersökningarnas och studiers resultat gällande 

flickors och pojkars användande av AAS. Dessa undersökningar och studier i samband med mitt 

sistnämnda resultat bekräftar att pojkar främst är målgrupp för AAS-preparat i syfte att bygga 

muskler och bli större då deras användarfrekvenser är högre i AAS-undersökningar och studier 

medan flickor är målgrupp för viktminskningspreparat i syfte att minska i vikt och bli smala och 

fick därmed en större användarfrekvens i min undersökning jämfört med tidigare undersökningar 

och studier med fokus på AAS (Field et al., 2005). Det kan dock ifrågasättas om respondenterna i 

min undersökning är representativa för Sveriges alla flickor i årskurs tre på gymnasiet, då 

undersökningen är begränsad till endast en kommun.  

 
Mitt resultat som visar att efedrin var det vanligaste förekommande preparatet i min 

undersökning av de flickor som brukat något illegalt viktminskningspreparat stämmer överens 

med att ett missbruk av efedrin bland unga tjejer förekommer för att öka fettförbränningen 

(Dopingjouren, 2010a).   

 
Det anmärkningsvärt höga resultatet avseende respondenter som uppgav sig känna någon som 

använt/använder illegala viktminskningspreparat (27 %) kan ses som en följd till tullens, senaste 

år, ökade beslag av illegala preparat (Moberg & Hermansson, 2006). Enligt Hoff & Herngren 

(2007) kan antalet användare dock ändra sig från år till år, och resultatet som visade att 11 % av 

respondenterna någon gång funderat på att använda illegala viktminskningspreparat kan bidra till 

att öka dessa siffror om de skulle bestämma sig för att ta beslutet att testa (refererad i Hoff, 

2008). Enligt Karlsson (2001) kan individer vid olika sorters sociala tryck agera tvärtemot sina 

attityder, något som kan inträffa om dessa brukande människor påverkar flickor som funderar på 
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att testa då enligt Kaufmann & Kaufmann (1998) formas attityder av bland annat uppfostran i 

hemmet och i skolan, jämnårigas påverkan, grupper med samma intresse och som man tillbringar 

tid med och media. Det var fler av de respondenter som uppgett att de använt något illegalt 

viktminskningspreparat, än som inte gjort det, som kände någon annan som använder sig av 

något illegalt viktminskningspreparat. Dock måste läsaren ha i beaktning att detta resultat berör 

en begränsad grupp av alla respondenterna. Enligt Karlssons (2001) teori kan dessa respondenter 

bli påverkade av de brukande individer de känner och därmed agera tvärtemot sina gällande 

attityder och värderingar. I relation till dessa resultat kan ett annat resultat upplevas skrämmande, 

det att nästan en fjärdedel (23 %) av alla respondenter uppgav att de inte skulle bry sig om de 

skulle få reda på att någon de kände eller såg upp till använde illegala viktminskningspreparat, (se 

bilaga 1). Dessa resultat ger ytterligare skäl för att flickorna behöver bli mer informerade och 

därmed ta en tydligare ställning till bruk av dessa preparat. 

 
I min undersökning framkommer att 43 % av flickorna inte var helt främmande till att använda 

ett illegalt viktminskningspreparat om det garanterade att de skulle bli smala, det vill säga nästan 

lika många som inte skulle kunna tänka sig det. Ett resultat som kan relateras till Karlssons (2001) 

teori om att vårt förnuft inte alltid styrs av kunskap. Än en gång, om dessa flickor skulle vara mer 

medvetna om riskerna finns det kanske en möjlighet att deras inställning gentemot dessa sorters 

preparat skulle vara mer kritiska. Liknade resultat framkom i frågan avseende om flickorna skulle 

kunna tänka sig att använda illegalt viktminskningspreparat om det garanterade att det inte 

innebar hälsofarliga följder. 47 % av flickorna var inte helt främmande, det vill säga 53 % svarade 

nej. 

 
Ytterligare ett resultat avseende flickornas inställning gällande bruk av illegala 

viktminskningspreparat men med den lagliga aspekten som faktor visade att 55 % av flickorna 

inte var främmande till att använda ett illegalt viktminskningspreparat om preparatet skulle bli 

lagligt att bruka, vilket var majoriteten av flickorna och därmed antyder resultatet att lagen vägde 

tyngre än både garantin att bli smal och av hälsoskäl. Det kan dras paralleller mellan detta resultat 

och Karlssons (2001) teori om att situationella faktorer kan påverka ett beteende utöver attityden. 

Alltså, skulle ett i nuläget illegalt viktminskningspreparat bli lagligt att bruka kan majoriteten av 

flickorna tänka sig att använda illegala viktminskningspreparat. Dessa flickor klassificerar, utifrån 

deras attityd, alltså lagen på en värderingsskala med positiv och negativ som ytterligheter 

(Levander, 1991). De sociala normer som gäller för en viss grupp, till exempel att lagen gäller för 

alla, vilket vi alla är införstådda med, kan vara en orsak till varför 38 % ansåg att det stämmer bra 

och 23 % ansåg att det stämmer mycket bra till att moraliska skäl är anledningen till varför man ska 
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avstå från bruk av illegala viktminskningspreparat (Andreasson, 2007). 

 
Avseende delfrågan huruvida man ska ta avstånd till illegala preparat på grund av risken för 

fysiska skador svarade 58 % att det stämmer mycket bra och 39 % svarade att det stämmer bra. Endast 

3 % svarade att det stämmer inte så bra och ingen av respondenterna ansåg att det stämmer inte alls  

(0 %). Enligt Karlssons (2001) teori skulle resterande 3 % av respondenternas attityd kunna 

ändras gällande deras inställning till illegala viktminskningspreparat, antingen genom 

beteendeförändring eller också övertalning. Skulle mer information nå ut till unga flickor så dessa 

blir medvetna om dessa sorters preparats farliga effekt på kroppen finns en möjlighet att deras 

attityd gentemot dessa preparat skulle förändras. Resultat i min undersökning visar att flickorna 

anser att aspekten att bruk av illegala viktminskningspreparat är förbjudet väger tyngre än 

aspekten att man ska avstå på grund av moraliska skäl. Detta resultat, som föregående resultat 

kan vara en följd av de sociala normer som existerar. Sociala normer är giltiga för en grupp 

människor, och detta förbud mot att bruka illegala viktminskningspreparat gäller alla människor. 

Dessa sociala normer är konstruerat av Sveriges lag och av oss människor (Andreasson, 2007). 

Av respondenterna ansåg 35 % respektive 18 % att orsaken till att avstå från illegala 

viktminskningspreparat på grund av att det är för dyrt stämmer bra respektive stämmer mycket bra, 

det vill säga 53 % ansåg att det var en orsak till att avstå från att bruka dessa preparat. Detta 

resultat kan upplevas oroväckande, att orsaken till att avstå från bruk är på grund av kostnaden. 

Vad skulle då följderna bli vid till exempel en prissänkning av de illegala 

viktminskningspreparaten, skulle det innebära en ökad frekvens av flickor som brukar illegala 

viktminskningspreparat? Attityd ska enligt Karlsson (2001) och Levander (1991) hjälpa en individ 

att ta ställning till något och attityd består av kunskap, känsla och handling. För att ändra 

flickornas attityd och minimera risken för att de påbörjar ett bruk måste deras kunskap därmed 

bli större avseende farorna med dessa preparat. 

 
I min undersökning framkom resultat avseende flickornas uppfattning gällande deras kroppar i 

relation till deras inställning av bruk av illegala viktminskningspreparat. Än en gång bör läsaren ha 

i beaktning att i de kommande resultaten avser endast en begränsad grupp av hela 

respondentgruppen. Min undersökning visar att det var signifikant fler av de respondenter som 

var missnöjda med sin kroppsvikt än som inte var det som någon gång funderat på att testa ett 

illegalt viktminskningspreparat. Ytterligare, det var signifikant fler som hade bantat, än som inte 

hade det, och som uppgett att de någon gång funderat på att testa ett illegalt 

viktminskningspreparat. Skulle dessa flickor som bär på dessa funderingar komma i kontakt med 

likasinnade med samma funderingar finns det en risk enligt vad Andreassons (2007) teori innebär, 
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att dessa flickor bildar en grupp som konstruerar egna sociala normer och värderingar, som i 

värsta fall rättfärdigar användande av illegala viktminskningspreparat.  

 
Vissa signifikanta resultat framkom i min undersökning gällande flickornas kroppsuppfattning 

och om de kunde tänka sig att använda illegala viktminskningspreparat om det garanterade dem 

att bli smala. Som Andreassons (2007) teori lyder; har en individ två alternativ, att antingen vara 

nöjd med sin kropp när denne ser sin spegelbild eller att känna missnöje. Det var signifikant fler 

av de respondenter som var missnöjda med sin vikt, än som inte var det, som kunde tänka sig att 

bruka ett illegalt viktminskningspreparat om det garanterade respondenten att bli smal.  

 
Ytterligare visade resultatet att det var signifikant fler av de som ville gå ned i vikt, än som inte 

ville det, som skulle kunna tänka sig att bruka ett illegalt viktminskningspreparat om det 

garanterade dem att bli smala. Som nämnt innan finns det en risk att när flera individer går 

samman och ser likheter i varandras åsikter kan en ny social grupp bildas. Risken är då att dessa 

flickor utvecklar något som är gemensamt stilbildande och de blir gemensamt överens om att 

bruk av illegala viktminskningspreparat är acceptabelt.  

 
De flickor som är mest utsatta och i riskzonen för medias påverkan och som kan ändra flickors 

uppfattning om vad som är kroppsideal, är de som redan känner missnöje med sina kroppar 

(Spettigue & Henderson, 2004). Flickor som kan uppfattas vara i denna riskzon är de som redan 

har bantat eller bantar. Resultaten visade att det var signifikant fler av respondenterna som 

bantat, än som inte gjort det, som kunde tänka sig att använda ett illegalt viktminskningspreparat 

om det garanterade respondenten att bli smal, om inga hälsofarliga följder skulle riskeras och om 

bruk av preparatet skulle bli lagligt. Resultaten visade även att det var signifikant fler av de som 

brukat ett lagligt viktminskningspreparat, än som inte gjort det, som skulle kunna tänka sig att 

bruka ett illegalt viktminskningspreparat om preparatet skulle bli lagligt att bruka men också om 

bruk av preparatet skulle garantera att inga hälsofarliga följder skulle riskeras. Läsaren bör här ha i 

åtanke att sistnämnda resultat avser en begränsad grupp av hela respondentgruppen. Dessa 

flickor kan därmed vara i riskzonen för att ta till medel som illegala viktminskningspreparat för 

att leva upp till det kroppsideal som media idealiserar. Dock, det är inte bara media som påverkar 

flickornas inställning till sina kroppar, enligt Larsson (2001) handlar begreppet 

förhandsinställning om vilket förhållande man har till sig själv eller syn på, sig själv och inte bara 

andra individers åsikter i dess omgivning (Larsson, 2001). Alltså, den önskade viktnedgången hos 

flickan beror inte bara på grund av omgivningens förväntningar och tryck utan även på grund av 

flickans syn på sig själv (Edlund, 2003). 



-40- 

 

 
Avslutningsvis, trots att min undersökning visar att 93 % av flickorna inte brukat något illegalt 

viktminskningspreparat, är ändå de 7 % som har brukat en siffra som är för hög. Skola och andra 

instanser i samhället bör sträva efter en nolltolerans och för att kunna uppnå detta måste, som 

återkommande har lyfts i min diskussion, mer information nå flickor på gymnasiet. Detta för att 

kunna arbeta emot det som Cecilia Fant befarar; att unga flickor som brukar illegala 

viktminskningspreparat är den nya sortens missbrukare. Positiva effekter som kan uppnås om 

information når flickor i arbetet mot ett nytt missbruk är att flickorna kan komma till insikt om 

konsekvenserna av bruk av dessa illegala viktminskningspreparat. Som i sin tur kan leda till att 

flickorna uppnår en bättre självbild och kan vara nöjda med sig själva utan illegala 

viktminskningspreparat. Trots att det inte fanns ett signifikant samband mellan de respondenter 

som använt sig av illegala viktminskningspreparat och de respondenter som önskade mer 

information, så kan skolan ändå som plattform och som utmärkt informationsförmedlare arbeta 

förebyggande för att göra flickorna varse om dessa preparats, i värsta fall, dödliga faror. 

 
7.1 Metoddiskussion 
 
Resultaten i min undersökning kan ha sett annorlunda ut om jag valt ett större geografiskt 

område eller storstad, då AAS-bruk tenderar att vara större i storstäder (Viberg, 2009). Detta kan 

innebära att om jag hade utfört min undersökning i en större stad, hade användarfrekvensen av 

illegala viktminskningspreparat bland flickor i årskurs tre på gymnasiet varit annorlunda. Läsaren 

bör ha i beaktning att det möjligtvis inte behöver finnas likheter i användarfrekvenserna mellan 

AAS och illegala viktminskningspreparat.  

 
Min undersökningsmetod var enkäter, vilket kan begränsa respondenten till de förbestämda 

svarsalternativen. Detta kan innebära att respondenten väljer det alternativ som närmast stämmer 

överens med dennes åsikt, men som ändå inte fullständigt stämmer överens. Enkäter kan också 

begränsa respondenten till att ställa frågor, särskilt vid de tillfällen då jag personligen inte 

närvarade vid utdelningen, ifyllandet och insamlingen av enkäterna. Dock, att intervjua 

respondenterna ansåg inte jag vara fördelaktigt för min undersökning, då jag tror att 

respondenterna skulle ha svårt att vara ärliga och öppet vilja berätta om deras erfarenhet av olika 

preparat och det hade troligtvis inneburit att ett mindre antal respondenter hade velat delta i min 

undersökning.  
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Studier har visat att AAS-bruk börjar runt åldrarna 18-22 och min undersökning utfördes på 

flickor i årskurs tre på gymnasiet, det vill säga på gränsen till denna ålder (Thurelius et al., 2005). 

Detta kan eventuellt innebära att om jag hade utfört min undersökning på flickor, men några år 

äldre, så hade mina resultat sett annorlunda ut och därmed inneburit en högre användarfrekvens 

av illegala viktminskningspreparat. Läsaren bör, återigen, ha i beaktning att det möjligtvis inte 

behöver finnas likheter i användarfrekvenserna mellan AAS och illegala viktminskningspreparat.  
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8. Framtida forskning 
 
Förekomsten av AAS-bruk hos främst pojkar är till större utsträckning känd sedan tidigare 

undersökningar och studier, men som nämnts i min undersökning saknas forskning på unga 

flickor och deras bruk av illegala viktminskningspreparat. Med min undersökning som grund och 

som visar på flickornas något naiva och ignorant attityd gentemot illegala viktminskningspreparat 

och att bruk förekommer, bör grundligare och mer bredskaliga undersökningar och studier 

behövas för att fastställa förekomsten för en större och mer representativ urvalsgrupp unga 

flickor. Jag anser att det skulle vara intressant om förekomsten av bruk och attityder till illegala 

viktminskningspreparat undersöktes bland flickor på gymnasiet i storstäder. Detta på grund av 

forskning som visat att AAS-bruk är mer vanligt i just storstäder, därför befarar jag att även 

bruket av illegala viktminskningspreparat tenderar att vara vanligare i storstäder (Viberg, 2009).   
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Hej!  
  
Jag heter Karin Jonsson och studerar till idrottslärare vid Karlstads Universitet.  Jag skriver 

för närvarande ett examensarbete om förekomsten av gymnasieflickors användande av 

viktminskningspreparat och deras attityd till preparaten. 

 
För att kunna genomföra denna studie så är jag i behov av Er hjälp med att fylla i denna enkät.  
Medverkan är frivillig och alla svar kommer att behandlas anonymt och inga svar kan 

återkopplas till dig som svarar, därför vill jag inte att ni skriver namn, skola eller program. 

Om inget annat anges på enkäten, skall endast ett svarsalternativ kryssas i. 

 

  
Om det är något Ni undrar över så är Ni välkomna att kontakta mig.    
 
 

Med vänliga hälsningar   
Karin Jonsson 
karin__jonsson@hotmail.com 

Tel: 070-359 30 29  
  

Tack för din medverkan! 
 
  
  
  
  
 



 

1. Jag är kvinna     
  
2. Årskurs: ___________  
 
3a. Hur ofta tränar/motionerar Du? 
 
     1-2 ggr/vecka    3-4ggr/vecka    5-6 ggr/vecka    7 ggr/vecka    Aldrig 
                               el ler mer 
a. Promenerar                                            
 
b. Styrketränar                                                          
     
c.   Går på konditions-                                           
     pass, t.ex. spinning. 
 
d.  Löper                                                      
 
e.   Tränar för en  
     idrottsförening, t.ex.                                                      
     fotboll, innebandy.  
     friidrott. 
 
f .  Annat: __________                                                         
 

3b. Om Du tränar/motionerar, varför tränar/motionerar du? 

    Stämmer inte  Stämmer inte  Stämmer Stämmer mycket  
     al ls         så bra      bra                    bra 
 
a.  För att behålla den                              
    vikt jag har idag. 
 
b. För att gå ned i vikt.                             
 
c.  För att förbättra                                             
    min kondition. 
 
d.  För att öka min                                             
     muskelmassa. 
 
e.   För att bli bättre.                                           
 
f .   För att det är roligt.                                       
 
g.  För det sociala, t.ex.                                      
     att umgås med vänner. 
 
h. Annat: _____________                                         
 



 

4. Är Du nöjd med din vikt?  
  Mycket nöjd   
  Ganska nöjd 
  Nöjd 
  Mindre nöjd 
  Inte alls nöjd 
 
5. Skulle Du vilja gå ned i vikt?  
 Ja   
 Nej  
  Nej, jag vill gå upp i vikt 
 
6. Har Du någon gång bantat för att  minska i vikt?   
 Hela tiden 
 Flera gånger   
 Någon enstaka gång 
 Aldrig  
 
7. Om man vill  gå ned i vikt.  Vilket sätt är det bästa  enligt Dig?  
 Träna  
 Träna men äta vad man vill         
 Träna och ändra kosten          
 Äta hälsosamt             
 Följa en bantningsmetod som LCHF, Atkins eller Viktväktarna     
 Låta bli att äta             
 Använda viktminskningspreparat som går att köpa på t.ex. ICA, Apoteket eller   
     hälsokostbutiken          
 Använda illegala viktminskningspreparat 
 Annat: ___________________________  
 
8a. Har Du någon gång fått information om illegala preparat som används för  
      viktminskning? (Bortse från preparat som används i vävnads- och  
      muskelbyggande syfte, dvs. anabola androgena steroider) Flera  
      svarsalternativ är möjliga.   
 Ja, i skolan     
 Ja, i min idrottsklubb    
 Ja, Annat: ___________________________                             
 Nej        
 
8b. Skulle Du vilja ha mer information om il legala viktminskningspreparat?  
 Ja   
 Nej  
 
9a. Känner Du att du blir påverkad av tryck eller förväntningar  
     från omgivningen hur man ska se ut?  
 Ja   
 Nej  
 
 
 



 

9b. Om ja, vart känner Du att trycket och förväntningarna kommer ifrån?  
     
    Stämmer inte  Stämmer inte  Stämmer Stämmer mycket  
     al ls         så bra      bra                    bra 
 
a.  Vänner                                                 
     
b. Närmsta familj                                      
 
c.  Killar                                                             
 
d. Pojkvän/flickvän                                           
     
e.  Släkt                                                              
 
f .  Tidningar                                                       
 
g. TV                                                                
 
h. Annat: _____________                               
 
10a. Har Du vetskap om olika preparat som kan hjälpa viktminskningen och  
       som kan köpas på t.ex. apoteket, hälsokostbutiken och/eller matbutiken  
       över disk?  
 Ja   
 Nej  
 
10b. Om Ja, i  så fall vilka? 
____________________________________________________ 
 
11a. Har Du använt Dig av något av dessa lagliga preparat?  
 Ja   
 Nej  
 
11b. Om Ja, Vilket/Vilka av preparaten? ___________________________ 
 
12. Har Du vetskap om preparat som kan användas för viktminskning  
      men som inte är lagliga att använda och köpa? Kryssa för de  
      preparat som Du känner till .  Flera svarsalternativ är möjliga.   
 Efedrin / Ephedra / Ma Huang / Epitonin   
 ECA (Ephedrine/Caffeine/Aspirin)    
 Amfetamin        
 Melanotan I / Melanotan II / Barbiedrogen / Brunsprutan   
 Synefrin         
 Reductil         
 Clenbuterol 
 Xenical 
 Naltrexon  
 Annat: __________________________________________________________ 
 Nej, känner inte till något preparat       
 



 

13. Vart/Hur har Du hört talas om dessa illegala preparat? Flera  
     svarsalternativ är möjliga.   
 Vän  
 Pojkvän/Flickvän    
 Familjemedlem  
 Internet    
 Tidning    
 TV     
 Annat: ___________________________ 
 
14a. Har Du använt Dig av något av dessa illegala preparat?  
 Ja   
 Nej  
 
14b. Om Ja, Vilket/Vilka av preparaten? ___________________________ 
 
15. Känner Du någon som provat/använder något av dessa illegala preparat?  
      Flera svarsalternativ är möjliga.   
 Vän      
 Pojkvän/Flickvän   
 Familjemedlem    
 Annan: _________________ 
 
16. Har Du någon gång funderat på att testa ett illegalt  
      viktminskningspreparat? 
 Ja   
 Nej  
 
17. Har Du någon gång, på eget initiativ,  sökt information  
      om illegala viktminskningspreparat på Internet? 
 Ja   
 Nej  
 
18. Om Du skulle vara intresserad av att köpa något av dessa preparat.   
      Vet du i så fall vart Du kan få tag på det? 
 Ja   
 Nej  
                        
19. Skulle Du använda illegala viktminskningspreparat om det garanterade  
      Dig att bli smal?  
 Ja   
 Nej  
 Kanske 
 
20. Skulle Du använda illegala viktminskningspreparat om det garanterade  
      Dig att det inte skulle bli några farliga följder för din hälsa? 
 Ja   
 Nej 
 Kanske  
 



 

21. Skulle Du kunna tänka dig att använda illegala viktminskningspreparat  
      om de blev lagliga?  
 Ja   
 Nej  
 Kanske 
  
22. Av vilka skäl anser Du att man skall avstå från illegala  
      viktminskningspreparat?  
 
      Stämmer inte    Stämmer inte      Stämmer          Stämmer mycket  
           al ls    så bra               bra      bra 
 
a.  Av moraliska skäl                                            
     
b. Risk för fysiska skador                                                 
 
c.  Risk för psykiska skador                                              
 
d.  Det är förbjudet                                                                
     
e.  Risk att bli upptäckt/få straff                                             
 
f .  Det är för dyrt                                                                     
 
h. Annat: ______________                                                   
 
23. Hur skulle Du reagera om någon i din t.ex. familj,  släkt, nära vän, känd  
      person du ser upp till  använde illegala viktminskningspreparat? Kryssa  
      endast i  ett  alternativ.   
 Jag skulle bli ledsen    
 Jag skulle bli arg     
 Jag skulle inte bry mig   
 Annat: ___________________________ 
 

Om det är något Du vill  berätta angående illegala 
viktminskningspreparat,  skriv gärna det:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Var god och kontrollera att du har svarat på alla frågor. 

Tack för din medverkan! 


