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Abstract 
The main purpose of this study was to determine the self-estimated levels of 

knowledge about doping for a group of strength training young adults, and also to get an 

idea of their attitudes regarding the subject. A part of the purpose was also to investigate 

the potential associations between knowledge and attitude. Method: To collect 

information a questionnaire was constructed that was inspired by a similar study and in 

consultation with the tutor. Questions regarding background, doping and training 

experiences together with self-esteemed attitudes and knowledge about doping were 

included. Questionnaires were handed out at gym facilities in central Sweden, and were 

answered by men and women ages 18 to 35 years. The results are represented by 

completed questionnaires from 36 subjects. The form of this study was quantitative 

cross-sectional. Materials used, apart from the questionnaires, were mainly literature 

and scientific articles. Besides this, health related reports were used. The Main Results 

shows that the majority of respondents stated that they had quite a bit of knowledge on 

doping. Despite this, most of the respondents stated their knowledge about doping 

effects and side effects as minimal. It is worth mentioning that none of the respondents 

felt they had a lot of knowledge on the subject. The knowledge level was considered to 

be satisfactory by about 44 % response rate among all respondents. Differences existed 

between sexes as the majority of the women felt they had little knowledge about the 

subject and wanted to learn more. Of note was that friends and internet accounted for 

the bulk of sources of knowledge, followed by the school and media. Regarding 

attitudes, the majority of respondents refrained from most allegations about doping. 

That doping is a growing problem in society and that it is up to each individual to 

decide whether to use doping substances, however, most subjects agreed positively to. 

Thus, there was a prevailing positive attitude towards individual freedom of choice as 

regards the use of doping. There were significant differences between different age 

groups which showed that younger had a more positive attitude about doping than older. 

Conclusions: Considering the lack of knowledge among the respondents and the larger 

positive approach among the younger group, schools should prioritize the doping topic 

further. This is particularly important considering internet and friends as the greatest 

sources of information which could have a negative outcome. Results from the 

questionnaires also showed a generally positive attitude towards the individual's free 

choice. The liberal vision has increased in the country in recent years and this area 

should preferably be studied more deeply in order to avoid danger to the community. 

How well the results reflect the reality cannot be determined considering shortfall, a 

relatively low number of participants and risk of socially desirable responses. 
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka styrketränande unga vuxnas självuppskattade 

kunskapsnivåer beträffande dopning, och därtill även få en bild av hur attityderna runt 

ämnet ser ut bland de studerande. Till syftet ingick även att undersöka förekomsten av 

eventuella associationer mellan kunskap och attityd. Metod: För att samla in 

information konstruerades en enkät med inspiration från en liknande studie samt i 

rådslag med handledare. Frågor rörande bakgrund, dopnings- och träningserfarenheter 

samt självuppskattade attityds- och kunskapsfrågor kring dopning har omfattat 

enkätformuläret. 40 av dessa enkäter delades ut på gymanläggningar i Mellansverige, 

vilka besvarades av män och kvinnor i åldrarna 18 till 35. Efter bortfall återstod 36 

enkäter vilka representerar studiens resultat. Detta är således en tvärsnittsstudie utav 

kvantitativ karaktär. Material som, bortsett från enkäterna, använts var främst litteratur 

och vetenskapliga artiklar kring de ämnen uppsatsen berör. Även rapporter från bland 

annat folkhälsomyndigheten har nyttjats. Huvudresultatet visade att majoriteten (en 

tredjedel) av respondenterna ansåg att de hade ganska mycket kunskap totalt kring 

dopning. Trots detta skattade de flesta sin kunskap kring dopningens effekter och 

biverkningar som liten (ca 31 %). Nämnvärt är att ingen av respondenterna ansåg sig ha 

väldigt mycket kunskap kring ämnet. Den befintliga kunskapen ansågs dock vara 

tillräcklig med cirka 44 % svarsfrekvens bland samtliga respondenter. Skillnader visade 

sig inom könen då majoriteten av kvinnorna istället ansåg sig ha lite kunskap kring 

ämnet samtidigt som de önskade lära sig mer. Den äldre åldergruppen (26-35 år) ansåg 

sig ha mer kunskap än den yngre (18-25 år). Något som uppmärksammades var att 

vänner/bekanta samt internet stod för den största delen av kunskapskällor, följt av 

skolan och tv/media. Beträffande attityder tog den övervägande delen av respondenterna 

avstånd från de flesta påståenden kring dopning bortsett från en del skiljaktigheter. Att 

dopning är ett ökande problem i samhället samt att det är upp till var och en att 

bestämma om man vill använda dopningspreparat var två attityder som huvudparten av 

respondenterna ställde sig positiva till. Det fanns således en rådande positiv attityd till 

individens fria val vad gäller bruket av dopning. Det fanns signifikanta skillnader 

mellan olika åldersgrupper som visade att de yngre (18-25 år) i större drag hade en mer 

positiv attityd kring dopning än de äldre (26-35 år). Slutsatser: Med tanke på de relativt 

bristfälliga kunskapsnivåerna anser författaren att skolan bör prioritera ämnet 

ytterligare. Extra viktigt anses detta vara då den största delen av respondenternas 

kunskap inhämtats från internet och vänner, vilket riskerar ge negativa utfall då ca 45 % 

av respondenterna hade nära bekanta som brukar eller brukat dopning. Resultat från 

enkäterna visade även på en övervägande positiv inställning till individens fria val att 

dopa sig, vilket även tidigare studier visat. Detta område bör med fördel studeras 

djupare inom för att undvika samhällsfara. Högre skattad kunskapsnivå korrelerade i 

denna undersökning med en mer positiv attityd omkring ämnet. Hur väl resultaten 

avspeglar verkligheten kan dock inte avgöras då bortfall, ett tämligen lågt deltagarantal 

och socialt önskvärda svar kan ha påverkat utfallet. 

 

Nyckelord: Dopning, Unga vuxna, Attityder till dopning, Kunskap om dopning, 

 Styrketräning 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Definition av dopning 
Dopning och doping är namn på förbjuden användning av medel avsedda för att 

förbättra den fysiska prestationsförmågan (1). Med dopning menas det otillåtna 

hanterandet av substanser som den Svenska dopningslagen avser medan doping 

kännetecknas av fusk inom idrottsrörelsen genom tillsatser av samtliga otillåtna preparat 

och/eller metoder som avser höja prestationsförmågan, vilka är fler till antalet (1, 2). 

Anabola Androgena Steroider (AAS) är det vanligast förekommande 

dopningspreparatet och tas upp inom de båda områdena dopning och doping (1-3). AAS 

är ett samlingsnamn över preparat som fungerar vävnadsuppbyggande (anabola) samt 

förmanligande (androgena) och finns i ett 40-tal olika former (3). Substansen användes 

ursprungligen inom olika medicinska områden i syfte att påskynda läkning och 

tillfrisknande samt motverka depression (4). Den anabola effekten anses än idag god 

inom medicinområdet, det är de androgena effekterna som är oönskade på grund utav de 

negativa biverkningarna (3). Vid AAS missbruk intas doser som starkt överstiger den 

egna produktionen av det manliga könshormonet testosteron vilket har en betydande del 

i välbefinnandet hos både män och kvinnor (5). Preparaten tas regelmässigt i cykler, 

kurer, vilka oftast motsvarar en period mellan 6 och 12 veckor. När en kur avslutats 

förekommer vanligtvis även intagning av andra läkemedel med avseende att motverka 

påfrestande biverkningar (5). 

 

 

1.2 Organisering av antidopingarbetet 
 

1.2.1 Internationellt 

Det internationella anti-dopingarbetet inom idrottsvärlden förs av World Antidoping 

Agency WADA, vars huvudkontor finns i Canada. Detta organ bildades 1999 och 

upprättar regelbundet uppdaterade listor på preparat som är förbjudna att använda (6). I 

2009 års lista över förbjudna preparat återfinns bland annat AAS, hormoner och 

relaterade substanser, narkotikum (ex. heroin), stimulanter (ex. efedrin), cannabinoider 

(ex. marijuana) samt alkohol (6). Världshälsoorganisationen (WHO) är en ledande 

internationell verksamhet som jobbar för alla människors goda hälsa vilket ofta 

praktiseras genom att bekämpa allvarliga sjukdomar (exempelvis AIDS och malaria) 

samt uppkomsten till dessa (7). Ett av organisationens huvudämnen är missbruk av 

substanser då det ofta skadar människor på olika sätt. Angående arbetet mot de 

folkhälsoproblem som kan hänföras till missbruk menar WHO att politiska samt hälso – 

och sjukvårds insatser är avgörande för att återställa hälsan hos drabbade individer (7). 

 

1.2.2 Nationellt 

Dopningen har i dagens Sverige letat sig ut från idrottsrörelsen in till samhället, där 

preparaten enkelt och illegalt införskaffas via internet eller direktkontakt mellan 

människor. Substansen används främst för att snabbt påöka muskeluppbyggnaden i 

syfte att förbättra sitt utseende (1). I Sverige är Riksidrottsförbundet (RF) och dess 

dopingkommission ansvarig organisation för antidopingarbetet. Verksamheten bygger 

på de föreskrifter och riktlinjer som WADA och WADC (World Anti Doping Code) 

framför, det vill säga bland annat listan för förbjudna preparat och substanser (8). På 

grund av den breddade användningen av dopingpreparat i Sverige fastställdes år 1991 

”Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel” (i folkmun kallad 
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Dopinglagen) vilken omfattar exempelvis syntetiska anabola steroider och andra 

testosteronliknande substanser (2). Dopningsmedlen som lagen behandlar förbjuds föras 

in i landet, överlåtas, framställas, försäljas, brukas med mera och brytande mot denna 

lag kan de ge upp emot 6 års fängelse. Medlen får i undantagsfall användas i medicinskt 

eller vetenskapligt ändamål (1, 2).  

 

Sverige har även arbetat fram elva nationella folkhälsomål grundade på människans 

bestämningsfaktorer, vilka regeringen satsar extra på i syfte att öka folkhälsan samt 

minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsomålen har 

ursprungligen utformats av regeringen och presenterats i deras primära proposition 

2002/03:35 (9). År 2007 antogs av riksdagen en vidare utvecklad proposition, i vilken 

regeringen redogör för en förnyad folkhälsopolitik där det hälsofrämjande inslaget i det 

förebyggande folkhälsoarbetet betonas. Regeringen menade att den nya helhetssynen 

som finns på mänskliga behov utgör utgångspunkten för att en förnyad hälsopolitik 

behövdes. Folkhälsomål elva berör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.  Målet 

med folkhälsopolitiken på detta område är ett samhälle fritt från narkotika och doping 

(10). I propositionen tas många idéer upp angående preventiva åtgärder mot tobak, 

alkohol och narkotika. Desto mindre handlar om dopning trots uppmaningen om att ett 

dopningsfritt samhälle kommer förbättra individens välbefinnande samt den generella 

folkhälsan (10). Regeringen menar även i inledande stycke att insatser mot dopning bör 

prioriteras (10) . Förslag för att politik och resultat skall bli framgångsrika samt 

varaktiga är ett långsiktigt, strukturerat och samordnat hälsofrämjande, förebyggande 

arbete. Inom Regeringskansliet har därför en särskild funktion inrättats i form av en 

arbetsgrupp med uppgift att samordna alkohol-, narkotika-, dopning- och 

tobakspolitiken. Ett beslut har även tagits för anordning av ett råd som arbetar med 

alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksfrågor. Tanken är att rådet, som förslagsvis 

skall bestå av bland annat forskare och myndighetschefer, skall agera som rådgivare och 

informanter till regeringen kring dessa områden (10).  

 

Förutom folkhälsomål elva finns i Sverige sedan 2011 även en samlad strategi för 

politiken rörande alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) som bland annat syftar 

till att underlätta statens styrning av stödet på området (11). Strategin anger mål samt 

inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under 

år 2011-2015. En närmare beskrivning finns i regeringens proposition från 2010 ”En 

samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken”. Strategin är 

framtagen på grund utav den stora andel sjukdomsfall till följd av skador ANDT skapar 

i samhället och innehåller sju huvudmål som arbetet mot ANDT skall sträva mot (11). 

Målen behandlar bland annat reducerad tillgång, minskat användande och beskyddande 

av utsatta barn. För att målen skall kunna uppnås har regeringen delegerat uppdrag till 

organisationer och myndigheter (exempelvis kriminalvården, rikspolisstyrelsen och 

socialstyrelsen) att genomföra olika åtgärder kopplade till målkonstruktionen. 

Folkhälsomyndighetens uppdrag är i detta sammanhang att följa upp målen i 

handlingsplanerna och presentera detta i en rapport år 2015 (11). Även i denna 

proposition finns omfattande information kring användande, effekter, skador samt 

förebyggande åtgärder rörande alkohol och tobak. Desto mindre finns att läsa kring 

narkotika, men än mindre dopning som i princip inte nämns. Dopning och narkotika går 

även under samma rubrik vilket innebär att regeringen ser dessa likaklassade, något som 

med stor sannolikhet avspeglas på samhällets syn (11). 
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1.3 Effekter och bieffekter av dopning 
Effekterna av dopning är individuella och beror på bland annat användningsmängd, 

användningslängd, person och substans (3). Mickelsson skriver att drogen är mäkta 

beroendeframkallande och en bidragsfaktor till akut giftighet. Andra fysiska effekter är 

som tidigare nämnt muskelökning men förutom detta riskerar brukaren 

testikelskrumpning, potensproblem, hjärtförstoring, leverskador, åderförkalkning, acne 

med mera. Hos kvinnor ses även en tendens till tillväxt av struphuvud, kroppsbehåring, 

klitoris och skägg samt menstruationsrubbningar (2, 3).  Mickelsson förklarar vidare att 

de psykologiska effekterna är många och av stor karaktär, personer som brukar 

dopningspreparat blir inte bara beroende av substansen utan även ett offer för bland 

annat depression, förlorad impulskontroll, aggressionsutbrott, låg aptit, ångest och 

minimalt självförtroende (3). Personer som missbrukat anabola androgena steroider 

(AAS) har beskrivit resan som en berg-och-dalbana i tre olika faser: Först kommer de 

extremt positiva effekterna i form av större muskler, ökad sexlust och självkänsla (4). 

Personerna är i detta stadie nöjda och tänker endast på sig själv. Stadie två 

karakteriseras av förlorad kontroll med känslor av misstänksamhet, svartsjuka samt 

stora humörsvägningar och ständig irritation, vilket ofta leder till våldsamma beteenden. 

Hädanefter fortsätter nedförsbacken med just sömnproblem, panikångest, 

självmordstankar, krympande muskler och sexlust, vilka är otrevliga följder av 

utebliven testosterondos (4). Detta är en cykel som börjar om vid varje påbörjad kur (1).  

 

1.3.1 Dopning och andra droger 

Den känsligare hjärnan som dopning alstrar leder även till en ökad risk för användning 

av andra droger, vanligast är narkotika. En större enkätundersökning av STAD baserad 

på 1687 gymaktiva deltagare år 2008 i Stockholm resulterade i tydliga kopplingar 

mellan användning av AAS, narkotika, alkohol, kosttillskott och styrketräning (12). 

Tydligast var sambandet mellan AAS och narkotika med fyra gånger högre andel bland 

männen som nyttjat narkotika än bland de som inte nyttjat narkotika.  

 

Efter en annan, 12 månaders kvalitativ undersökning, har man kommit fram till att 73 % 

av 52 intervjuade brottsmisstänkta AAS-brukande ungdomar i Sverige även brukade 

narkotika (13). Försökspersonerna i studien testades för AAS genom analyser varpå de 

som testat positivt inkluderades för dataregistrering samt utvärdering. Medelåldern i 

gruppen som brukade såväl narkotika som AAS var 27 år och datainsamlingen pågick 

från maj 2007 till maj 2008. En svensk tvärsnittsstudie vars syfte var att undersöka 

attityder till anabola androgena steroider, gjord på 4049 svenska manliga 

gymnasieelever i Halland, utgav samma resultat (14). Det visade sig nämligen i studien 

att de elever som använde dopingpreparat även brukade en större mängd alkohol och 

narkotika än de som inte använde dopingpreparat. Samma undersökning visade även att 

attityderna såg annorlunda ut bland användarna, som bedömde preparaten mindre 

skadliga än icke-användarna (14). Kindlundh et al. (15)  har genomfört en liknande 

tvärsnittsstudie på gymnasieelever i Uppsala, Sverige. I studien svarade eleverna under 

skoltid på enkätfrågor om doping och användande samt användande av alkohol, tobak 

och psykofarmaka. Sammanlagt deltog 2742 personer varpå resultat visade att 

användning av cannabis olja, LSD, amfetamin och opiater var relaterade specifikt till 

AAS. Vidare visade det sig att även tobaksbruk och stor alkoholkonsumtion associerats 

i användningen av dopningsmedel. 
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1.3.2 Bieffekter 

Depression och aggressivitet är som tidigare nämnt två ytterst starka följdverkningar 

som uppstår i samband med dopning. Samband mellan ökad aggressivitet och 

våldsbrott/kriminalitet bland preparatanvändare har påvisats av flertalet studier (1, 3).  

Klötz et al. (16) genomförde år 2009 strukturerade intervjuer med 59 interner på 

Österåkeranstalten i Sverige. Respondenterna var av manligt kön och intagna främst på 

grund av våldsbrott samt drogrelaterade brott. Syftet med studien var att utreda 

konsekvenserna av och motiven för AAS-användning. Författarna framhäver efter 

studien, där det visade sig att 55,9 % av respondenterna medgav tidigare AAS-

användning, att missbruk av AAS kan orsaka våldsamt beteende, framförallt i 

kombination med andra ämnen. 

 

Depression på grund av substansregleringen inträffar enligt Thurelius et al. i slutet av en 

kur (4). Denna depression har visat sig förvärras i och med missbrukets periodlängd och 

kan vara kvar i åratal efter avslutat missbruk. Försök till (samt genomförda) självmord 

är således inte en ovanlig utkomst av denna exponering menar författarna. Efter en 

studie med syfte att utvärdera psykiska effekter av AAS användning i en population av 

AAS-användare jämfört med icke-användare, där 164 patienter deltog, visade det sig att 

tidigare AAS-användare hade en högre förekomst av psykiatrisk diagnos än icke-

användare och aktuella användargrupper (17). Sammanfattningsvis förklarar författarna 

att hypomani korrelerade med AAS-användning och depression vid AAS utsättande. I 

studien tog man hänsyn till patienternas psykiatriska historia, missbrukshistoria, AAS-

användning historia samt sjukdomshistoria. Psykiatriska diagnoser sammanställdes och 

psykologiska tester genomfördes för att få fram data. Användarkategorier (tidigare 

AAS-användare, aktuellt användande och icke-användande) bestämdes utifrån 

personernas historia samt urinprov (17). I en annan undersökning har åtta 

självmordsfall, varav alla var män mellan 21 och 33 år, där samtliga brukat AAS 

genomförts med syfte att hitta eventuella samband mellan substansen och att ta sitt liv 

(18). I fem av fallen hade de avlidnas anhöriga noterat depressiva symtom i samband 

med avslutad kur. Man fann även att 50 % av männen efter långvarig användning hade 

utvecklat depressiva syndrom. Endast en av de åtta männen i studien hade upplevt 

självmordstankar innan han börjat använda AAS (18).  

 

 

1.3.3 Kunskapens betydelse 

Lägre/bristfällig utbildning är en faktor som studier visat bidra till dopinganvändandet 

och därtill även synsättet på detta. En webbaserad enkätstudie på tonåringar och unga 

vuxna i Polen 2006 visade att just låg utbildning var den faktor som utgjorde en 

signifikant skillnad mellan användare och icke-användare bland båda könen (19). Bland 

de kvinnliga användarna var utbildningsnivån den enda sociala bakgrundsfaktor som 

uppvisade en signifikant skillnad gentemot icke-användarna. Majoriteten av AAS-

användarna i denna studie var sammanfattningsvis lågutbildade. Att hela samhället 

måste nås av trovärdig information kring doping är en essentiell punkt i framtidens 

arbete mot dopning (20).   

 

Vart kunskapen om dopning inhämtas ifrån är i detta sammanhang en viktig fråga.  

I en enkätstudie av Sas-Nowosielskis från 2006 på skolungdomar i Polen uppgav över 

70 % (n=1175) vänner som den främsta informationskällan (21). I samma studie kunde 

färre än hälften definiera AAS samt namnge något preparat samtidigt som över en 

tredjedel kände någon som brukade just AAS. Att ha sämre kunskap om 
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dopningspreparat och dess bieffekter i kombination med brukande vänner som ger 

felaktig information ger sannolikt negativa följder.  

1.3.4 Attityders påverkan 

Förutom fysiska faktorer påvisar studieresultat att människans egna attityder även har 

en betydande påverkan vad gäller den ökade risken för droganvändning. Andrén-

Sandberg et al. menar inom detta ämne att värderingar är förändliga och att pengar, 

media samt det sociala umgänget har en stark inverkan på individers val (20). 

 

År 2008 fick gymaktiva i Nederländerna frivilligt medverka i en enkätundersökning 

som via media och kosttillskottförsäljare informerade och bjöd in deltagarna (22). 

Undersökningen syftade till att identifiera proximala socialpsykologiska faktorer som 

ligger till bakgrund för användning av prestationshöjande preparat. Efter bortfall 

återstod 144 besvarade enkäter som analyserades varpå resultaten visade att 

dopinganvändarna såg fler fördelar med preparaten än icke-användarna. Användarna 

bortsåg även riskerna i högre grad än icke-användarna (22). 

 

I en större Italiensk studie från 2013 fann man, efter att ha samlat in självrapporterad 

data från sammanlagt 3 498 kvinnliga och manliga gymnasieelever från 52 skolor, att de 

studerade som använt lagliga prestationshöjande substanser (PHS) under de senaste tre 

månaderna löpte tio gånger högre risk att också använda olagliga PHS än de som inte 

använt lagliga PHS (23). Resultat från studien påvisade även att de som var aktiva 

idrottare hade mer positiva attityder mot olagliga PHS jämfört med de som ej idrottade. 

Vid en lägre ålder (<17 år) var skillnaderna mellan kön större (männen hade en 

positivare attityd) än vid högre ålder. Eleverna som ingick i studien fick svara på frågor 

rörande deras sportaktiviteter under de senaste tre månaderna samt vilka olagliga och 

lagliga PHS som möjligen använts i syfte att förbättra deras idrottsprestation eller 

utseende (23). 

 

David Hoff, en svensk idrottsforskare från Lunds universitet, genomförde år 2013 en 

undersökning med syfte att analysera användningen av samt attityderna till dopning 

utanför den konkurrentutsatta sportvärlden i relation till ålder, kön, etnicitet, 

socioekonomisk status och idrottsgren (24). Svaren bygger på en genomförd enkätstudie 

(n=918) vid grundskolor, gymnasieskolor samt gym i Kalmar kommun. Resultat 

gällande attityder till dopning visade att en större andel av eleverna i grundskolan samt 

studenter vid högskolor (ca 50 % vardera) hävdade att det är upp till den enskilde att 

besluta om användning av dopningsmedel. Även en likartad stor del av de yngre 

gymaktiva ställde sig positiva till detta argument (24). 

 

 

1.4 Målgrupper och förekomst  
Forskare såväl som brukare delar huvudsakligen in dopninganvändare i tre kategorier: 

idrottsmän, esteter och våldsverkare (1, 3). Idrottsmän tillhör ursprungsgruppen, dessa 

var först med att använda preparatet och anledningen har varit att få en ökad/förbättrad 

prestationsförmåga inom sin idrottsgren. Inom estetgrupperna används preparatet främst 

för att snabbare närma sig skönhetsidealet som är muskulöst och slankt. Klötz et al.(16) 

studieresultat bland interner i Sverige visade att det största motivet till att 21 av 33 

personer har använt AAS var att förbättra sitt fysiska utseende. Ett annat kroppsligt 

motiv som uppgavs från 13 av 33 i studien var att bli fysiskt starkare. Liknande 

uppgifter framkom ur Sas-Nowosielskis studie av 1175 polska skolungdomar där de 

dominerade motiven att dopa sig just var estetiska: det vill säga framhäva muskulaturen, 

öka muskelmassan samt minska kroppsfettet i strävan efter förbättrat utseende (21). 
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5,79 % av respondenterna hade någon gång använt AAS. Våldverkare dopar sig i sin tur 

för att bli större, aggressivare och starkare: faktorer som i många fall önskas för att öka 

förmågan att skrämmas och slåss (1, 3). Efter studien av Wiefferink et al. framträdde tre 

socialpsykologiska bestämningsfaktorer för att avsiktligt använda prestationshöjande 

droger markant: personliga normer, föreställningar om prestationsförbättringar samt den 

uppfattade användningen av andra runt omkring (22). 

 

I övrigt förekommer dopning i Sverige främst bland styrketränande män (vanligen 

gymaktiva) i åldern 18-35 år, förekomsten bland kvinnor är enligt studier mycket låg (1, 

3). Sedan 1993 har antalet anmälningar för dopingbrott ökat rejält, år 2010 uppgick 

dessa till drygt 1 900 och den dominerande åldern på de anmälda personerna var 20-29 

(25). 

 

 

1.5 Social Cognitive Theory som teoretiskt begrepp 
Social Cognitive Theory (SCT) är en beteendeteori som har utvecklats från forskning 

om Social Learning Theory (SLT) som hävdar att människor inte bara lär sig från deras 

egna erfarenheter utan även genom att observera andras beteenden samt dess 

förstärkningar i form av för eller nackdelar (26). Upphovsmannen Albert Bandura har 

genomfört experiment, ofta på barn, vilka visat att förebilders beteenden smittar vare sig 

de är skadliga eller hälsosamma. Effekten ter sig starkare när förebilden går att likställas 

med en själv. Huruvida individen tar till sig ett beteende beror på positiv (belöning) 

eller negativ (bestraffning) förstärkning men det ena exkluderar inte det andra. Något 

som kan förstärka en persons mottaglighet är nivån av det som Bandura kallar self-

efficacy (likvärdigt självtillit). Vid hög self-efficacy minskar risken för påverkan eller 

upprepning av sämre beteenden. Förutom beteenden och personlighet påverkar även den 

omgivande miljön (26). SCT är således en teori som kan förklara en del av de 

anledningar till varför personer börjar använda dopningspreparat. Enligt teorin skulle 

dessa anledningar kunna vara så kallat ”kompistryck”, önskan om att likställas en 

förebild, bristande självtillit eller strävan efter positivt uppfattade förstärkningar. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen var att undersöka styrketränande unga vuxnas självuppskattade 

kunskapsnivåer beträffande dopning, och därtill även få en bild av hur attityderna runt 

ämnet ser ut bland de studerande. Till syftet hör även att jämföra resultatet med resultat 

från tidigare studier inom samma område. 

 

Utifrån syftet önskas följande frågeställningar att besvaras: 

- Vilken kunskapsnivå anser de studerade att de har gällande dopning? 

- Hur ser attityderna gentemot dopning ut bland styrketränande unga vuxna? 

- Förligger det några associationer mellan kunskap och attityd? 
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3. Metod 
40 enkäter med frågor kring ämnet dopning har delats ut och samlats in av författaren på 

fyra olika gymanläggningar i Mellansverige under mars 2014. Efter bortfall återstod 36 

(N=36) enkäter att analysera. 

 
 

3.1. Val av ansats  
Uppsatsens design är i första hand utforskande och beskrivande men även jämförande 

med resultat från liknande undersökningar. För att uppfylla syftet och svara på 

frågeställningarna kring styrketränande unga vuxnas attityder till och kunskapsnivå 

inom dopning har en kvantitativ enkätundersökning valts. De främsta anledningar till 

enkät som metodval har varit ämnets känslighet samt förhoppningen om sanningsenliga 

svar och om ett mångfaldigt urval som kan tala för en större del av befolkningen (27). 

Studien är en tvärsnittsstudie (prevalensstudie) vilket innebär att den ger en bild av en 

population vid en viss tidpunkt (28). Denna typ av studie är även passande då 

författaren velat studera eventuella associationer mellan variabler eller faktorer. Andra 

fördelar med tvärsnittstudier är att kostnaderna är låga då urvalet oftast tillfrågas eller 

undersöks vid ett och samma tillfälle. Andersson sammanfattar att resultaten från denna 

studietyp ger god information kring ett läge och används med fördel för planering av 

hälso – och sjukvård samt hälsofrämjande insatser (28). 

 

 

3.2. Urval 
Målpopulationen i studien var styrketränande unga vuxna i Sverige, det vill säga inom 

åldersspannet 18-35 år. Detta på grund utav tidigare undersökningar som visat att 

dopning inom just denna grupp är vanligt förekommande jämfört med andra målgrupper 

(1, 3). Personerna i undersökningen söktes upp av författaren på gym som godkänt 

studiens förfrågan efter överenskommelser om dag och tidpunkt under mars 2014. I 

studien ingick fyra gymanläggningar belägna i Mellansverige, av varierande karaktär 

och utbud. Två av gymmen ingick i stora gymkedjor medan de andra två 

anläggningarna var mindre. Ett bekvämlighetsurval genomfördes till viss del på grund 

av brist av tid och förfrågningar om deltagande gjordes därav till två gym där författaren 

haft tidigare kontakt med ansvarig och/eller anställd personal. På detta sätt fanns även 

förhoppning om ett accepterande trots ämnets känslighet. Ett bekvämlighetsurval 

innebär att deltagare till studien väljs utifrån de förutsättningar som finns samt utan 

bekymmer för hur typiska dessa är för den valda populationen (29). Kontakten med 

gymansvariga togs till störst del via telefonsamtal, en utav de ansvariga kontaktades via 

mail. Samtliga godkände genomförandet vid första förfrågan. 

 

 

3.3. Datainsamling 
Med tanke på ämnets känslighet samt förhoppningen om sanningsenliga svar och ett 

mångfaldigt urval har enkäter valts som insamlingsmetod (27). Med enkäterna tillkom 

även ett följebrev med tydlig information kring studien och dess syfte (se bilaga 1). 40 

enkäter (se bilaga 2) har delats ut på gymanläggningarna personligen utav författaren för 

att urvalet skall bli så brett och jämt fördelat om möjligt beträffande kön och ålder. 

Enkäten har utvecklats med inspiration från en enkät som konstruerats inom samma typ 

av studie (24) samt i rådslag med handledare. Enkäten tar upp frågor om deltagarnas 

bakgrund, dopning- och träningserfarenheter vartefter självuppskattade attityd- och 

kunskapsfrågor rörande dopning avslutar formuläret.  För att undvika onödigt bortfall 

har ett omsorgsfullt arbete med mycket tid lagts ned, av både författare och handledare, 
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i ett försök till välkonstruerade frågor (27). Ett utkast gjordes inledningsvis av 

författaren varpå handledaren kontrollerade samt föreslog en del korrigeringar varpå 

dessa infördes. De utvalda gymmen besöktes under vardagar mellan klockan 17.00 och 

19.00. Ett frivilligt urval användes där författaren frågade personer som passerades på 

väg in eller ut från gymmen/omklädningsrummen då det kändes fel att avbryta under 

själva träningsfasen. Personerna som tillfrågades var tillsynes mellan 18 och 35 år men 

för säkerhets skull tillfrågades de huruvida åldern låg inom detta spann. Ett försök till 

jämn könsfördelning gjordes genom att dela ut de sista enkäterna på varje anläggning 

till det kön som för tillfället var i minoritet. För att tydliggöra undersökningens 

anonymitet användes vita kuvert vilka deltagarna lade sina besvarade enkäter i.  

 

Pilotstudie 

Då enkäten var färdigformulerad genomfördes en pilotstudie på Högskolan i Gävle 

vilken besvarades av fyra personer inom samma kriterier som studiens målpopulation. 

Efter utförd pilotundersökning lades en del svarsalternativ till. Det var givande att göra 

denna undersökning då den ledde till mindre förändringar som förbättrade enkäten 

samtidigt som den gav bekräftelse på att enkätfrågorna var bra.  

 

 

Sammanlagt samlades 40 enkäter in, efter fyra bortfall beroende på för ung/hög ålder 

samt uteblivet svarande på relevanta frågor återstod 36 enkäter (N=36) att analysera. 

Könsfördelningen bland dessa var 21 kvinnor och 15 män i åldrarna mellan 18 och 35. 

 

 

3.4. Dataanalys 
Studiens resultat har representerats av 36 (N=36) styrketränande respondenter inom 

åldrarna 18-35 varav 58 % är yngre (18-25 år) och 58 % är kvinnor.  

Insamlad data har införts, bearbetats, tolkats och analyseras i statistikprogramet SPSS 

version 20.0 med hjälp från handledare och handbok (30). Resultaten redogörs genom 

tabeller, figurer samt beskrivande textform. Tabeller har tagits fram via frekvens och 

korstabeller, custom tables samt bivariat analys. Diagram har tagits fram via chart 

builder och redigerats i programmet Microsoft excell 2010. Chi-square test har använts 

med en signifikansnivå på p<.05. Vid utformning av diagram har konfidensintervallet 

(KI) varit inställt på 95 %. Cronbach’s alpha har använts för reliabilitetstest av 

attitydsfrågorna i enkäten och visade en nivå på .717 vilket innebär att reliabiliteten är 

hög gällande dessa. I redovisningen har inledningsvis de ingående variablerna i 

undersökningen presenterats följt av respondenternas erfarenheter av styrketräning och 

dopning samt de egenuppskattade kunskaperna kring dopning inom kön. Avslutningsvis 

har attityder till dopning presenterats.  Resultatet har även justerats i förhållande till 

bakgrundvariablerna kön, åldersgrupp samt utbildningsnivå. De procentuella talen har 

avrundats till en decimal eller närmaste heltal. 

 

 

3.5. Forskningsetiska överväganden 
Under studiens gång har samtliga forskningsetiska grundprinciper och krav utifrån 

Vetenskapsrådet tagits hänsyn till (31). Detta innebär således att informanternas 

identiteter har skyddats väl enligt konfidentialitetskravet, de har tydligt informeras om 

studiens syfte och innebörd enligt informationskravet innan de muntligt och skriftligt 

samtyckt till deltagande enligt samtyckeskravet. Personernas val att delta eller ej har 

respekteras fullt ut, inga påtryckningar har ägt rum. I enlighet med nyttjandekravet har 

uppgifterna som lämnats in endast användas för forskningsändamål (31). De enda 

personuppgifter som informanterna tillfrågats i undersökningen är födelseår samt kön, 
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det finns således inga uppgifter som kan bindas till dem. Vid första tillfrågan hos 

gymansvariga har tydlig information kring studiens syfte lämnats, följt av information 

om total anonymitet gällande både anläggning och personuppgifter innan godkännande. 

Även vid den muntliga förfrågan till respondenterna har författaren betonat deras samt 

anläggningens anonymitet, de har även vid detta tillfälle fått veta att de får avbryta 

deltagandet när de önskat. 
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4. Resultat 
 

 

4.1  Självuppskattad kunskap kring dopning 
Vid frågan ”hur mycket kunskap anser du dig ha totalt kring dopning?” 

menar majoriteten, dvs. en tredjedel, av respondenterna att de har ganska 

mycket kunskap. Som synes i figur 3 skiljer det dock endast en person 

(2,7 %) mellan detta svar och svaret ”lite”. Nämnvärt är det att ingen av 

respondenterna uppskattade denna kunskap till ”väldigt mycket”. 

 

 
Figur 1. Ansedd total kunskap kring dopning hos samtliga respondenter 

(N=36). Andelen anges i procent (%). 
 

 

I undersökningen ingick även frågan ”hur mycket kunskap anser du dig ha 

kring effekter och bieffekter av dopning?”.  Att döma avfiguren nedan 

uppgav ca 40 % att de hade ganska mycket eller mycket kunskap. 

Emellertid uppgav även ca 60 % att de hade lite, mycket lite eller ingen 

kunskap (se figur 2). 

 

 
Figur 2. Ansedd kunskap kring dopningens effekter och biverkningar hos samtliga 

respondenter (N= 36). Andelen anges i procent (%). 
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Figuren nedanför framhäver att den befintliga kunskapen kring dopning upplevdes som 

tillräcklig för de flesta respondenter (44,4 %) samtidigt som var tredje person önskade 

lära sig mer. Nästintill en fjärdedel ansåg däremot inte att deras kunskap var tillräcklig 

(se figur 3).  

 

 
Figur 3. Ansedd tillräcklig kunskap kring dopning hos samtliga respondenter (N= 36). 

Andelen anges i procent (%). 

 

 

Inom kön 

Inom könen visade det sig att de flesta männen (48 %) ansåg att deras totala kunskap 

kring dopning var ”ganska mycket”, följt av ”lite” på 20 %. Av kvinnorna ansåg sig 

istället 38 % ha ”lite” kunskap medan 24 % hade ”ganska mycket”. Kunskapen kring 

dopningens effekter och bieffekter låg bland männen jämt fördelat mellan ”lite”, 

”ganska mycket” och ”mycket” med 27 % på vardera alternativ.   

 

På frågan ”Anser du att din kunskap kring dopning är tillräcklig?” har majoriteten (nära 

två tredjedelar) av männen svarat ”ja”. I tillägg menade 40 % att de inte hade tillräcklig 

kunskap eller att de önskade lära mer. Av kvinnorna menade en tredjedel att de ansåg 

sin kunskap vara tillräcklig medan en tredjedel önskade lära sig mer. Strax under en 

fjärdedel uppgav att kunskap inte var tillräcklig. 

 

Inom åldersgrupper 

Efter genomförd bivariat analys visar resultat att ålder tydligt korrelerat positivt med 

den egenskattade totala kunskapen kring dopning. Respondenter inom åldergruppen 18-

25 ansåg sig således ha mindre total kunskap än 26-35åringarna.  

 

Källorna till kunskapen 

Enkätens avslutande fråga ”vart ifrån har du fått din kunskap kring dopning?” var av 

öppen karaktär. Svaren har framtagits som en frekvenstabell vartefter synonymer har 

lagts ihop och kategoriserats.  Detta har lett till att fyra stora kunskapskällor framhävts 

där ”vänner/bekanta” samt ”internet” visade sig vara de ledande med 39 % 

svarsfrekvens vardera. ”Skolan” har stått för cirka en tredjedel av respondenternas 

kunskap kring dopning följt av ”media” i form av TV och tidningar (28 %). De flesta 

respondenter har angivit multipla källor till kunskapen som exempelvis vänner, tv och 

internet.  
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4.2  Attityder till dopning 
Respondenterna har i undersökningen fått en del laddade påståenden kring dopning att 

ställa sig till där svarsalternativen bestått av instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis 

avstånd och tar helt avstånd. Respondenterna har således satt ett kryss för det 

svarsalternativ som känts mest relevant till varje argument. 

 

Sammanfattat tog majoriten av respondenterna avstånd till de flesta påståenden rörande 

dopning, och hade således en övervägande negativ attityd gentemot ämnet, bortsett från 

ett par skiljaktigheter. I princip samtliga respondenter tog avstånd från att tänka sig att 

använda dopning om riskerna för upptäckt vore små samt från att dopa sig någon gång 

är mänskligt. Cirka 70 % tog även helt avstånd från att dopning är att anpassa sig till hur 

samhället ser ut idag. Likadant såg det ut vid påståendet ”om jag kunde tjäna pengar på 

min idrott är jag beredd att dopa mig”. Det upplevdes inte som att träningsmiljön 

påverkar respondenterna att använda dopingpreparat, förutom för cirka 15 % som delvis 

eller helt instämde till påståendet. Att de medicinska riskerna med dopning är betydligt 

överdrivna tar cirka 75 % helt eller delvis avstånd från medan cirka 15 instämde. Ett 

påstående som respondenterna övervägande instämt till är att ”det är upp till var och en 

att bestämma om man vill använda dopningspreparat”. Till detta var det cirka två 

tredjedelar som delvis eller helt instämde. Resterande tog avstånd i denna fråga. Det 

fanns således en övervägande positiv attityd till individers fria val vad gäller bruket av 

dopning. Det andra påståendet som till störst del instämdes till var ”dopning är ett 

ökande problem i samhället”, vilket cirka 70 % helt eller delvis ansåg. 

 

Inom kön 

Det rådde för det mesta överensstämda meningar mellan könen till påståendena.  

Ett påstående där delade meningar uppstått är delvis till dopning i samband med att 

tjäna pengar på sin idrott, där män (en tredjedel) i större andel än kvinnor (två av 21) 

delvis instämmer medan kvinnorna snarare delvis tar avstånd, vilket ingen av männen 

antytt. Det är även männen som i större drag anser att det är upp till var och en att 

bestämma om de vill använda dopingpreparat. Här instämmer de flesta (cirka hälften) 

av männen helt medan cirka 30 % av kvinnorna delvis instämmer och 30 % helt tar 

avstånd. 

 

Utifrån utbildningsnivå 

De tre respondenter (n=3) som endast besatt utförd grundskoleutbildning tog oftast helt 

avstånd från de flesta påståenden rörande dopning. Att det är upp till var och en att 

bestämma om de vill använda dopingpreparat ansåg dock majoriteten (77 %) att de 

delvis tog avstånd ifrån. Det var även två av tre som menade att de medicinska riskerna 

med dopning är betydligt överdrivna samt att dopa sig någon gång är mänskligt och inte 

bör medföra annan åtgärd än ett påtalande. 

 

Gällande respondenterna med gymnasial utbildning så har 78 % av dessa tagit helt 

avstånd samt 13 % delvis avstånd från att kunna tänka sig att använda dopingsmedel om 

riskerna för upptäckt vore små. Huvudparten, över en tredjedel, instämde däremot helt 

till att det är upp till var och en att använda dopningspreparat följt av 28 % som anser att 

de delvis instämde. Det visade sig även att nära en fjärdedel av de med gymnasial 

genomförd utbildning delvis instämde till att de var beredd på att använda 

dopingpreparat om de kunde tjäna pengar på sin idrott. Majoriteten av denna grupp 

respondenter tog helt eller delvis avstånd från att de medicinska riskerna med dopning 

är betydligt överdrivna. 
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De deltagande personer med högskoleexamen representerar nästan en tredjedel av 

samtliga respondenter. Av denna grupp menar 73 % att de helt tar avstånd från att dopa 

sig även om det skulle innebära små risker att bli upptäckt. Nästintill samtliga av dessa 

(82 %) tog även helt avstånd från att bruka dopning även om de skulle tjäna pengar på 

sin idrott. Att det är upp till var och en att bestämma om man vill använda 

dopningspreparat instämde 45 % delvis till samtidigt som strax under 30 % helt 

instämde. 18 % instämde dock helt till att de medicinska riskerna med dopning är 

betydligt överdrivna. Övervägande delen tog dock avstånd till detta och även till att 

dopning vid något enstaka tillfälle är mänskligt. 

 

Inom åldersgrupper 

Det råder vissa signifikanta skillnader mellan åldergrupperna 18-25 år och 26-35 år 

gällande attitydfrågorna. Till de flesta påståenden ställde sig den äldre åldersgruppen i 

större grad negativt (dvs. tog avstånd från) medan den yngre åldersgruppen haft en mer 

positiv inställning. Undantagsfall har skett rörandepåståendena ”dopning är ett ökande 

problem i samhället” samt ”det är upp till var och en att bestämma om man vill använda 

dopingpreparat” (se tabell 1). 

 

Tabell 1.  Ställningstagande till påståendet ”Det är upp till var och en att bestämma om 

man vill använda dopningspreparat” fördelat inom åldergrupperna. 

 ”Det är upp till var och en att bestämma om 

man vill använda dopningspreparat” 

Totalt 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Ålders- 

grupp 

18-

25 

Antal (n) 8 4 4 5 21 

% inom 

åldersgruppen 

38,1% 19,0% 19,0% 23,8% 100 % 

26-

35 

Antal (n) 3 7 3 2 15 

% inom 

åldergruppen 

20,0% 46,7% 20,0% 13,3% 100 % 

Totalt Antal (n) 11 11 7 7 36 

% inom 

åldersgrupperna 

30,6% 30,6% 19,4% 19,4% 100 % 

 

De största skillnaderna visade sig vara vid påståendet ”om riskerna för upptäckt med 

dopning är små kan jag tänka mig att dopa mig ” där 93 % av de äldre respondenterna 

tog helt avstånd jämfört med 67 % av de yngre som även till 14 % hade en positiv 

inställning till påståendet jämfört med de äldre där endast 7 % delvis instämde.  

 

Mindre skillnader fanns även rörande påståendet ”om jag kan tjäna pengar på min idrott 

är jag beredd att dopa mig”. 80 % inom den äldre åldergruppen jämfört med 76 % inom 

den yngre åldersgruppen till detta ställde sig negativt (dvs. tog helt eller delvis avstånd 

från). 

 

Det påstående där åsikterna är signifikant jämt fördelade mellan åldergrupperna visade 

sig vara ”att dopa sig någon gång är mänskligt och bör inte medföra annan åtgärd än ett 

påtalande” som cirka 85 % inom båda grupperna ställde sig negativt till (dvs. tog helt 

eller delvis avstånd från). 
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4.3  Kunskapsnivåernas association till attityder 
Respondenterna har som tidigare nämnts skattat sin totala kunskap kring dopning på en 

skala mellan ingenting alls och väldigt mycket. Det visade sig att ingen av personerna 

ansåg sig ha väldigt mycket kunskap. ”Ganska mycket kunskap” blev det dominerade 

svaret, med en tredjedels svarsfrekvens. Bland dessa respondenter var det flest som 

instämde till påståendet att ”användning av dopningspreparat är upp till var och en”. 

Majoriteten (hälften) av de personer som ansåg sig ha mycket kunskap kring ämnet 

instämde delvis till detta, medan de resterande jämt delade upp sig på instämmer helt 

såväl som tar helt avstånd (en fjärdedel vardera). Av dem som skattat sin kunskap som 

liten, har fördelningen legat nästintill jämt mellan de olika ståndpunkterna till samma 

påstående. Att ha mycket lite kunskap korrelerade till störst del med att delvis eller helt 

instämma följt av att delvis ta avstånd. Respondenterna som helt saknar kunskap 

instämde övervägande helt till detta, förutom en mindre del som istället helt tog avstånd 

från påståendet (se figur 4).  

 

 

Figur 4. Stapeldiagram över respondenternas (N=36) ståndpunkt till påståendet ”det är 

upp till var och en att bestämma om man vill använda dopningspreparat” utifrån ansedd 

kunskap kring dopning.  

 

De personer som skattade sin kunskap som relativt hög (mycket eller ganska mycket) 

kring effekter och biverkningar av dopning är även de enda som instämt till att vara 

beredd att dopa sig om riskerna för upptäckt vore små (sammanlagt 10 % av samtliga 

respondenter). Dock är antalet litet jämfört med de som tar avstånd. Samtliga personer 

som anser sig ha lite kunskap kring detta område tar däremot helt avstånd till samma 

påstående.  
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Även när det kom till påståendet ”att dopa sig någon gång är mänskligt och bör inte 

medföra annan åtgärd än ett påtalande” visade det sig att de enda som instämmer är de 

som tycker sig ha mycket eller ganska mycket av den totala kunskapen kring dopning 

(sammanlagt 20 % av samtliga respondenter). De som istället ansåg sig ha lite, mycket 

lite eller ingen kunskap tar dock helt avstånd från samma påstående. Likvärdigt ställde 

sig majoriteten av de som anser sig ha ganska mycket av denna kunskap.  

 

Att vara beredd att bruka dopning om pengar kunde tjänas på sin idrottsgren var 

majoriteten inom samtliga kunskapsnivåer negativ till (tog helt eller delvis avstånd 

ifrån).  En femtedel av de som uppgav sig ha mycket kunskap kring dopning instämde 

däremot helt till påståendet. Även 10 % av de som menar att de saknar eller innehar 

mycket lite kunskap kring ämnet står för instämmandet.   

 

 

4.4  Presentation av de ingående variablerna i studien  
Studien omfattades av 41,7 % (15 st.) män och 58 % (21 st.) kvinnor, inom åldrarna 18 

till 35 där medelåldern hamnade på 24,5 år. Majoriteten av dessa sysselsatte sig med 

arbete (66 %) och besatt som högst gymnasial utbildning (61 %). Nedan följer två 

diagram som ger en överskådlig inblick över de ingående variablerna i undersökningen.  

 

 
 

Figur 5. En överblick på grundvariabeln sysselsättning (N=36). Andelen anges i 

procent (%). 

 

Inom variabeln sysselsättning visade sig inget utstickande resultat förutom att de 

respondenter som vid datainsamlingen var arbetslösa eller gymnasiestuderande ansåg 

sig ha mycket lite kunskap kring ämnet dopning (se figur 5). 
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Figur 6. En överblick på grundvariabeln utbildning (N=36). Andelen anges i procent 

(%). 

 

 

4.5  Erfarenheter av styrketräning och dopning utifrån kön 
Angående erfarenheter av styrketräning uppgav majoriteten (en tredjedel) av männen att 

de hade 2-5 års erfarenhet jämte en tredjedel som uppgav 5 år eller mer medan de flesta 

kvinnor (1 av 3) har utövat träningsformen mindre än ett år. Gällande kvinnorna var det 

1-2 år respektive 5 eller fler år som delade på det andra vanligaste svarsresultatet (23,8 

%) medan en femtedel av männen säger sig ha tränat styrketräning i 1-2 år. Det var 

alltså vanligare med lång styrketräningserfarenhet bland männen än kvinnorna i 

undersökningen. 

 

De flesta av männen (60 %) uppgav att de styrketränade 5 gånger i veckan eller mer 

medan 71,4 % av kvinnorna istället skattat styrketräningsfrekvensen till 3-4 gånger i 

veckan. Det vanligaste bland samtliga respondenter var dock att styrketräna 3-4 gånger 

per vecka, vilket strax över hälften svarat. 

 

Respondenterna fick i enkäten även uppge om de tränade någon annan typ av fysisk 

aktivitet, där flertalet svarade ja (71 % av kvinnorna, 60 % av männen). Kvinnorna i 

undersökningen valde således i större utsträckning än männen att utföra annan fysisk 

aktivitet vid sidan av styrketräningen vilket kan vara en orsak till männens längre 

erfarenhet samt högre frekvens av gymträning. Det visade sig att den mest populära 

andra aktiviteten var löpning med en tredjedel av kvinnorna samt en fjärdedel av 

männen som anhängare. 

 

Gällande dopningserfarenheter svarade 26,7 % av männen att någon i närmaste 

bekantskapskrets använder AAS, 13,3 % svarade att någon i närmaste bekantskapskrets 

använder tillväxthormon medan var tredje man uppgav att någon i närmaste 

bekantskapskrets använder någon annan form av dopningsmedel. 19 % av kvinnorna 
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svarade att någon i närmaste bekantskapskrets använder AAS medan cirka 14 % uppgav 

att någon i närmaste bekantskapskrets använder tillväxthormon och annat 

dopningsmedel. Ingen av kvinnorna samt 6 % av männen använder själva 

dopningspreparat där orsakerna till användandet har varit önskan om förbättrad styrka, 

kropp, ork, återhämtning samt ökat självförtroende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

19 

 

 

5 Diskussion  
 

5.1 Resultatdiskussion 
 

5.1.1 Styrketränande unga vuxnas kunskapsnivåer om dopning 

En del av syftet med studien var att försöka kartlägga kunskapsnivåerna beträffande 

ämnet bland de studerade. Vid frågan ”hur mycket kunskap anser du sig ha totalt kring 

dopning?” ansåg majoritetan, dvs. var tredje, av respondenterna att de hade ganska 

mycket kunskap. Trots denna relativt högt ansedda kunskap skattade de flesta sin 

kunskap kring dopningens effekter och biverkningar som liten (ca 31 %). Det var 

däremot ingen av respondenterna som uppgav att de hade väldigt mycket kunskap inom 

något område kring dopning, vilket är värt att nämna. Den befintliga kunskapen ansågs 

dock vara tillräcklig med cirka 44 % svarsfrekvens bland samtliga respondenter.  

 

Inom könen ansåg de flesta män (nästan hälften) ha ganska mycket total kunskap kring 

dopning medan majoriteten av kvinnorna (38 %) såg denna som liten. Männen ansåg 

även i större drag att deras kunskap var tillräcklig då en tredjedel av kvinnorna önskat 

lära sig mer. En möjlig förklaring till detta är att fler män än kvinnor i studien kände 

någon som brukade dopning vilket sannolikt har lett till att ämnet diskuterats i större 

mån bland dessa. Respondenterna i åldern 26-35 ansåg sin kunskap runt ämnet vara 

större än de yngre (18-25 år) vilket enligt författaren inte är en överraskning då dessa 

ofta innehar flertalet erfarenheter. 

 

5.1.2 Styrketränande unga vuxnas attityder till dopning 

Den andra delen av syftet med studien var att undersöka hur styrketränande unga vuxna 

förhåller sig till dopning. Respondenterna tog övervägande avstånd från de flesta 

påståenden kring dopning bortsett från en del skiljaktigheter. Att doping är ett ökande 

problem i samhället och att det är upp till var och en att bestämma om man vill använda 

dopingpreparat ställde sig huvudparten positiva till med cirka 75 % samt 65 % 

svarsfrekvens. I anslutning till det senaste påståendet fanns således en övervägande 

positiv attityd till individens fria val vad gäller bruket av dopning bland respondenterna. 

Detta är tämligen förvirrande då attityderna motsäger sig på många plan, vilket har fått 

författaren att undra om man verkligen tycker att dopning är ett ökande problem i 

samhället eller om detta är ett önskat socialt svarande. 

 

Trots studier som visat associationer mellan låg utbildning och positiva attityder till 

dopning (19) framkom motsatsen i denna studie. Vid de flesta påståenden var de 

högskoleutbildade mer positiva till de flesta påståenden jämfört med de som endast 

besatt grundskolekometens eller gymnasiekompetens. Att ha i åtanke är dock det låga 

antaget som starkt tvivelaktigt kan representera samtliga högskoleutbildade i landet.  

 

Det rådde för det mesta överensstämda meningar mellan könen tillpåståendena om 

dopning. Ett påstående där delade meningar uppstått var delvis till dopning i samband 

med att tjäna pengar på sin idrott, där män ställde sig mer positiva än kvinnor. Det 

visade sig även att männen (cirka hälften) i större drag anser att det är individens frihet 

att själv bestämma om den vill använda sig av dopningspreparat. Något att tänka på här 

var flertalet manliga idrottare samtidigt som träningsfrekvensen var högre bland männen 
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än kvinnorna viket kan betyda att de lägger större värderingar på att, genom vilka medel 

som helst, nå långt inom området. 

 

Det rådde även vissa signifikanta skillnader mellan åldergrupperna 18-25 år och 26-35 

år gällande attitydfrågorna. Till de flesta påståenden ställde sig den äldre åldersgruppen 

i större grad negativt (dvs. tog avstånd från) medan den yngre åldersgruppen haft en mer 

positiv inställning. Undantagsfall uppstod vidpåståendena ”dopning är ett ökande 

problem i samhället” samt ”det är upp till var och en att bestämma om man vill använda 

dopingpreparat”. Detta resultat korrelerar möjligtvis med att de högskoleutbildade 

respondenterna ställde sig mer positiva till dessa påståenden än övriga, de 

högskoleutbildade är sannolikt äldre än många av de övriga med tanke på längre 

utbildningstid. 

 

5.1.3 Personer med högre kunskap oförväntat mer positiva 

Upptäckten att de personer som sagt sig ha ganska mycket eller mycket kunskap var de 

enda som till många påståenden hade en positiv attityd var för författaren förvånande. 

Exempel på påståenden där detta förekom var ”om riskerna för upptäck med dopning 

vore små är jag beredd att dopa mig” och ”att dopa sig någon gång är mänskligt och bör 

inte medföra annan åtgärd än ett påtalande”. Här behöver läsaren ha i beräkning att det 

personantal som ansåg sig ha lite, mycket lite eller ingen kunskap var jämnstort med de 

som ansåg sig ha ganska mycket eller mycket. Att ha i åtanke är dock det låga antalet 

respondenter samt risken för eventuell överskattad kunskap.  

 

5.1.4 Resultatens förhållande till tidigare forskning 

Frihet att dopa sig 

Det finns en tydlig korrelation till resultaten från Hoffs studie på elever i grund och 

gymnasieskola samt gymbesökare i Kalmar, där majoriteten var positiva till individens 

fria val att dopa sig (24). Hoff diskuterar kring detta fenomen som ett möjligt resultat av 

samhällets individualiseringsutveckling, denna attityd hos ungdomar kan vara ett 

uttryck för just denna utveckling. Den explosionsartade ökningen av gymindustrin med 

ökade möjligheter och större individuellt ansvar att ta hand om sin kropp och utseende 

(som idealsmässigt blivit extremt krystat) kan vara en ytterligare faktor till den positiva 

attityden (24). Det som skiljer resultaten från Hoffs studie är att den övervägande 

positivt inställda delen i denna studie visat sig vara de äldre med högskolekompetens, 

dock är antalet deltagare mycket färre vilket inte gör detta till en rättvis jämförelse. Att 

den svenska befolkningen även har en ökad liberal syn på narkotika visar resultaten av 

en större färsk, svensk enkätstudie gjord på Sveriges befolkning år 2014 (31). Endast 12 

% av respondenterna i undersökningen upplevde narkotika i krogmiljön som ett 

problem men samtidigt ansågs att arbetet mot narkotika var viktigt. Den ökande 

toleranta inställningen i landet är ett varningstecken enligt författaren, då ett 

accepterande av dopning och narkotikarelaterade substanser med stor sannolikhet 

kommer medföra ett ökat intag hosbefolkningen, med många otrevliga påföljder. Den 

positiva inställningen till detta påstående i författarens studie var vanligare bland 

männen än kvinnorna vilket kan bero på att de vanligaste dopningsbrukare är just män 

(1, 3, 12), och därför inte finner substanserna som negativa eller hotande. 

 

Inte fullt så tillitsfulla kunskapskällor 

När kunskaperna om dopning inte kommer från skolan med dess utbildade lärare utan 

istället hämtas från vänner eller internet, som i detta fall, ringer en varningsklocka.  

Extra tydlig blir denna eftersom att ca 45 % av respondenternas nära bekanta har använt 
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dopningspreparat. Denna information korrelerar med Sas-Nowosielkis studieresultat där 

vänner var den främsta informationskällan till 1175 polska skolungdomar (21). En 

bristande kunskap om dopningspreparat och dess bieffekter i kombination med vänner 

som ger felaktig information kan ge negativa följder, särskilt om dessa vänner själv 

brukar substanserna. 

 

Detta kombinerat med att ingen av respondenterna ansåg sig ha mycket kunskap om 

dopning är även resultat som stämmer in på det författaren förväntat sig, då inget eget 

minne om utbildning kring dopning under åren i såväl grundskolan som gymnasium 

existerat.  Dock står det i skolverkets färskaste läroplaner att elever i årskurs 7-9 ska 

tillges grundläggande kunskap om dopning samt lagar och regler kring detta inom 

ämnet idrott och hälsa (33). Även i gymnasieskolans läroplan står det att droger och 

dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation ska läras ut. 

 

Med anknytning till social cognitive theory finns en risk att personer vars kunskap 

inhämtats från internet, media samt vänner kan ha skapat ett falskt intryck av dopning 

då deras förebilder som lägger upp bilder eller text enkelt väljer vad de vill att andra ska 

se (26). Risken är således att respondenterna fått en förskönad bild av och syn på 

dopning medanden negativa och varnande informationen uteblir vilket i sin tur lett till 

en mer positiv attityd till substanserna. 

 

Andra tankar 

Övriga noteringar som slagit författaren under bearbetning av resultat har riktats mot de 

tämligen högt självuppskattade kunskaperna, som möjligtvis varit överskattade bland en 

del respondenter. Denna tanke har väckts då det varit mer positiva attityder bland 

högskoleutbildade än gymnasieutbildade vilket motsäger tidigare studier (19). 

Möjligtvis har det funnits en känsla bland de högutbildade att de bör ha mycket kunskap 

i denna fråga, vilket lett till att de misstolkat sin kompetens. Detsamma gäller inom 

variabeln kön, där männen angett högre kunskapsnivå än kvinnorna, något som kan 

bero på en känsla av förväntad eller önskad kunskap inom området. Eventuellt har 

kvinnorna, som angett sin kunskap som liten och önskar lära sig mer varit mer 

medvetna om deras kunskap. 

 

Det faktum att påverkan från andra, misstolkningar av sin kunskapsnivå eller av 

enkätfrågor samt känslan av rädsla kan ha medverkat till att en del respondenter 

förskönat sina svar. Detta är däremot för samtliga författare mycketsvårt att undvika 

påverkan, vilket bör göra denna studie jämförbar med andra. 

 

I relation till liknande studier, där resultat visat att attityderna sett annorlunda ut bland 

dopninganvändare som bedömt dopningspreparat mindre skadliga än icke-användare 

(14) finns en möjlighet att respondenter som till stor del varit positiva till påståendena i 

denna studie intagit eller intar dopningspreparat utan att ha uppgett det i 

undersökningen. 

 

Slutsatser 

I relation till de varningstecken som framkommit i denna studie finns anlag för att fler, 

större studier bör göras inom området. Detta känns ännu mer relevant med den snabbt 

förändradesamhällssynen samt dess lika snabbt förändradetrender i bakhuvudet. Skolan 

är en kunskapskälla av stor vikt och bör satsa ytterligare på att informera elever om 

dopningens effekter och bieffekter. Då den yngre gruppen visade sig ha en mer positiv 

inställning än den äldre gör skolan ännu mer ansvarig i frågan. Den övervägande 

positiva inställningen till individens fria val att dopa sig korrelerat med den ökande 
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liberala inställningen till narkotika i landet (32) är nödvändigtvis inte en samhällsfara 

men behöver med största relevans grävas djupare i för att förebygga just detta. 

Undersökningen visade även en tydlig bild av att kvinnor i lika stor, om inte större, 

utsträckning som män vistas i gymmiljöer och behövs möjligtvis satsas extra på 

informationsmässigt. Extra tydligt var detta då den kvinnliga majoriteten ansåg sin 

kunskap vara liten samtidigt som den önskades bli större. Det är viktigt att i åtanke ha 

det mindre antalet respondenter samt den mindre mängd tid som ligger till grund för 

denna uppsats vilket gör att resultaten endast är preliminära. 

 

 

5.2 Metoddiskussion 
För undersökningen valdes en kvantitativ metod, främst för ämnets känslighet men även 

på grund utav önskan om att få ett större urval. 

 

Studiens resultat är baserat på 36 enkäter (N=36) efter ett bortfall på 4 personer. Detta 

bortfall bidrog till att 10 % av den tänkta informationen gick förlorad vilket med stor 

sannolikhet påverkar resultatet. Med ett pressat tidsschema fanns inte möjlighet att 

tillfråga nya personer om enkätsvar.  Antagarantalet är således för litet för att kunna 

representera en större del av befolkningen, Trost påvisar just vikten av innebörden ”ju 

större urval desto bättre” (29). Däremot är enkät det alternativ som kan göras på ett 

förhållandevis stort urval på kort tid vilket eftersträvades i denna undersökning (27).  

 

Valet av metod begrundas dock främst på studiens känsliga ämne, då det är lättare att 

svara på laddade frågor på detta sätt än via en intervju. Genom enkäter minskas alltså 

intervjuar-effekten vilket innebär att respondenten inte blir så påverkad (27).  

En annan fördel med enkät är att respondenten i lugn och ro kan betänka frågorna samt 

överväga svarsalternativen, vilket har föredragits då så sanna svar som möjligt har 

eftersträvats. Vid intervju är det däremot möjligt att ställa följdfrågor, något som kan 

leda till mer detaljer och djupare redogörelser, dock blir det svårare att jämföra och 

tolka resultaten från en intervju jämfört med enkäter. Respondenterna i denna 

undersökning hade möjlighet att ställa frågor, vilket en del också gjorde, då författaren 

hela tiden fanns i närheten vilket kan ha lett till både fler besvarade samt ”rätt” 

besvarade enkäter. En annan praktisk fördel med enkäter är de låga kostnaderna 

relaterat till en stor svarsfrekvens (27), det enda som varit bekostat, förutom resor, är 

småsaker som kuvert och pennor. 

 

Betydande bortfall är dock i princip alltid att räkna med vid enkäter (27), vilket som 

tidigare nämnts påverkar slutresultatet. I denna studies fall har bortfall berott på att 

respondenter missat att svara på relevanta frågor eller på enkäten uppgett en ålder 

utanför studiens ramar.  Personer som har svårt att läsa och/eller skriva påverkas till viss 

grad till att inte delta, vilket kan ha lett till att relevanta uppgifter har missats då dessa 

personer möjligtvis tackat nej till deltagande.  

 

Det kan även upplevas lättare att fara med osanning på papper än mot ett ansikte (27). 

Författaren har därför uppmärksammat respondenterna om att det är deras tankar och 

ansedda kunskap runt ämnet som är i fokus, det finns således något rätt eller fel svar. 

Att respondenterna vetat om deras samt träningsanläggningens fulla anonymitet har 

förhoppningsvis också påverkat till sanna svar. För att få respondenterna att känna sig 

ännu mer trygga tilldelades med enkäten även ett vitt kuvert som enkelt kunde 

förseglas. Vita kuvert är att föredra då de bruna ofta förmedlar en tristess känsla för 

både respondentens och studiens räkning (29). 

 



 

23 

 

Som nämnt användes till viss del egna kontakter för att öka chansen till ett godkännande 

från de deltagande gymägarna. En av dessa var gymansvarig och en var anställd 

instruktör. Bristen av tid samt ämnets känslighet påverkade detta val. Detta gör att 

urvalet till viss del är ett bekvämlighetsurval. Med största möjlighet påverkar valen av 

gymanläggningarna studien, dock fanns ingen möjlighet att undersöka samtliga 

anläggningar. För att försöka få ett varierat urval har olika karaktärer av anläggningar 

istället använts där två ingick i stora, välkända kedjor och två var av mindre karaktär i 

olika kommuner och städer. 

 

Något som uppmärksammades under datainsamlingen var svårigheten att erbjuda alla 

förbipasserande personer att delta, några kom att missas då jag var upptagen med att 

hjälpa deltagande respondenter. Personer som medvetet rusade förbi och tydligt visade 

ointresse blev ibland inte tillfrågade, vilket självfallet kan ha påverkat resultatet.  

Något som dock är positivt i situationen är att samma person som tilldelades enkäten 

också svarade på den vilket innebär att de rätta identiteterna kan räknas med (29). 

 

Gällande själva enkäten genomfördes en pilotstudie i tidigt stadie, varpå en del 

ändringar gjordes. Enkäten har på detta sätt granskats och godkänts av personer inom 

målgruppens kriterier. Mycket tid och engagemang lades ned på formuläret från både 

författare och handledare. Inspiration från en tidigare större, svensk genomförd studie 

har antagligen tillsammans med det tidigare nämnda höjt enkätens kvalitet. Korta, 

lättförstådda samt undvikande av för breda, öppna frågor eller multipla frågor är 

riktlinjer som följts noggrant (29). Däremot har det vid många frågor funnits alternativ 

till eget svar (benämnt ”annat”) för att undvika ett begränsat tankesätt (se bilaga 2). 

Något som uppmärksammats under bearbetning av den insamlade datan från enkäterna 

var att en mindre del av frågorna inte helt kändes relevanta för syftet och hade med 

fördel kunnat uteslutas. Tanken med många frågor var att få en bredare bild av 

respondenterna och möjlighet till en mer innehållsrik resultatdel. Ejlersson skriver att 

det är viktigt att inte ha med för många frågor i en enkät då risken för bortfall ökar (27). 

Vid en mer noggrann utformning av enkäten hade ett par onödiga frågor kunnat plockas 

bort. 

 

Valet av att tillfråga respondenternas födelseår istället för ålder har till viss del ångrats 

vid bearbetningen i SPSS, Trost menar att det är omöjligt för forskaren att veta den 

befintliga åldern vid förfrågan om födelseår (29). Valet har i denna studie gjorts att 

genomgripande utgå från den ålder som respondenten detta år skall fylla.  

 

Något att även ha med i åtanke är att det i studien är överrepresenterat kvinnor som 

deltagit (58 %). Detta kan vara en faktor som påverkat resultatet, dock har jämförelser 

mellan könen på flertaletpunkter ägt rum.  

 

Under bearbetning av enkäterna framkom, enligt författaren, intressanta skillnader inom 

kön och åldersgrupper. Således tillkom en redovisning av detta i uppsatsens resultat, 

trots att det i början av studien inte avsågs. 

 

 

 

Reliabilitet och validitet 

På grund av det låga antalet respondenter samt den korta undersökningstiden är det svårt 

att uppskatta studiens validitet. Emellertid syns ett mönster med huruvida detta är 

representativt för personer utom den studerade gruppen går inte att säga. Andra studier 

(24) har däremot visat liknande resultat vilket leder till ett antagande om att resultatet på 
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en viss nivå är representativt. Reliabiliteten är dock hög då attitydsfrågorna efter ett 

reliabilitetstest visat sig vara pålitliga. Studien kan alltså med fördel göras om på ett 

likartat sätt med stor sannorlikhet till ett likartat resultat.  

 

  



 

25 

 

 

6 Slutsats  
Utifrån undersökningen och kopplat till den teoretiska bakgrunden visar studien att den 

egna ansedda totala kunskapsnivån om dopning bland styrketränande unga vuxna i 

Mellansverige är ganska hög medan kunskapsnivån om dopningens effekter och 

bieffekter däremot anses vara mindre. Ingen av respondenterna har uppskattat dessa 

kunskaper som mycket höga och kvinnorna skattar sin kunskap lägre än männen. Då det 

i skolverkets läroplaner inom ämnet idrott och hälsa i såväl årskurs 7-9 som gymnasiet 

tydligt skall ingå utbildning om dopning (33) är denna upptäckt av stor vikt. Skolan 

behöver lägga mer resurser på att utbilda eleverna i denna fråga. Extra viktigt anses 

detta vara med tanke på att den största delen av respondenternas kunskap inhämtades 

från internet och vänner. Då 45 % hade nära bekanta som brukat eller brukade dopning 

anses detta vara en mycket kritisk källa som riskerar leda till negativa utfall. Resultat 

från enkäterna visade även en övervägande positiv inställning till individens fria val att 

dopa sig, vilket även stöds av tidigare studier (24, 32). Den liberala synen har ökat i 

landet de senaste åren (32), området bör därför med fördel studeras djupare inom för att 

undvika samhällsfara. En önskan från författaren är även att skärpa brott mot 

dopningslagen såväl som dopingkontroller i landet, i syfte att reducera acceptansnivån 

hos befolkningen. Trots den frisinnade synen ansåg majoriteten av respondenterna att 

dopning är ett ökande problem i samhället. I övrigt var attityderna övervägande negativa 

gällande dopning med små undantag. Högre skattad kunskapsnivå korrelerade i denna 

undersökning med en mer positiv attityd omkring ämnet. 

 

Hur väl resultaten avspeglar verkligheten kan dock inte avgöras då bortfall, ett tämligen 

lågt deltagarantal och socialt önskvärda svar kan ha påverkat utfallet. 
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Handledare: Göran Svedsäter HIG   Författare: Sandra Spångberg HIG 

Examinator: Ola Westin HIG  sandra.spangberg@hotmail.com  

 

Bilaga 1: Följebrev 

  Enkätundersökning 
Hej 
 

Mitt namn är Sandra Spångberg och jag studerar till 

Hälsopedagog på Högskolan i Gävle. 

 

Som en avslutande del av mina studier ska vi skriva uppsats i 

folkhälsovetenskap. Jag har valt att skriva om temat Dopning, där 

jag tänker undersöka styrketränande unga vuxnas (ålder 18-35) 

attityder till och kunskapsnivåer inom dopning. I förbindelse med 

undersökningen ska jag göra en enkätundersökning. 

 

Enkätundersökningen tar cirka 5 minuter att genomföra och består 

av frågor där du har möjlighet att kryssa av för olika alternativ. 

 

Denna undersökning handlar inte om rätt eller fel, det som är 

intresserant är dina egna åsikter! 

Du kommer självklart att vara helt anonym, det enda som kommer 

att tillfrågas din identitet är kön och födelseår. 

 

Ta dig tid och fundera innan du svarar – svaren skall vara så ärliga 

och sanna som möjligt. 

 

 

 

Tusen tack för din hjälp!   

 

 

 

 

 

Vänligen   Jag har läst igenom  

Sandra Spångberg   informationen och ger 

Högskolan i Gävle   mitt samtyckande  
 

 

  



 

 

Bilaga 2: Enkätformulär 
 
Några frågor om dig själv: 
 
1. Jag är:  
 

 Man      Kvinna 
 
 
2. Vilket år är du född? År:_________________ 
 
 
3. Sysselsättning? 

 Pågående gymnasieutbildning 
 Pågående högskoleutbildning 
 Arbetar 
 Arbetslös 
 Annat, ange vad:_______________________________ 

 
 
4. Vilken högsta utbildning har du? 
 

 Slutförd grundskoleutbildning      Slutförd gymnasieutbildning   Slutförd 
högskoleutbildning 
 
 
Några frågor om din träning: 
 
5. Hur ofta styrketränar du? 
 

 Aldrig   gå till fråga nr 8 
 Mer sällan än en gång i veckan 
 1-2 gånger i veckan   
 3-4 gånger i veckan 
 5 gånger i veckan eller mer 

 
 
6.  Hur länge har du sysslat med styrketräning? 
 

 Mindre än ett år  
 1- 2 år   
 2- 5 år 
 5 år eller mer 

 
 
7. Utövar du någon idrott/fysisk aktivitet utöver styrketräning? Här kan du sätta 
flera X 
 

 Ishockey     Fotboll      Handboll    Brottning    Body building    
 Body fitness   Tyngdlyftning   Styrkelyft   Kampsport   
 Annan idrott/aktivitet:_______________________ 
 Nej → gå till fråga 9  

 
  



 

 

 
8. Hur ofta brukar du träna något annat än styrketräning? 
 

 Aldrig  
 Mer sällan än en gång i veckan 
 1-2 gånger i veckan   
 3-4 gånger i veckan 
 5 gånger i veckan eller mer 

 
 
 
Här kommer ett antal frågor om dopning. Frågorna rör bland annat dina egna 
erfarenheter. Med dopning menas anabola androgena steroider, tillväxthormon eller 
annat dopningsmedel. 
 
9. Är det någon i din närmaste bekantskapskrets som du säkert vet använder 
dopningsmedel?  (Markera med ett X på varje rad) 

 Ja Nej 

Anabola androgena 
steroider  

  

Tillväxthormon   

Annat dopningsmedel   

 
 
 
10. Har du någon gång blivit erbjuden att prova och/eller köpa någon form av 
dopningsmedel? 
(Markera med ett X på varje rad) 

 Ja Nej 

Anabola androgena 
steroider  

  

Tillväxthormon   

Annat dopningsmedel   

 
 
 
11. Om ja, på vilka ställen har du blivit erbjuden att prova och/eller köpa 
dopningsmedel? Här kan du sätta flera X 
 

 I skolan    På gatan 
 På arbetsplatsen   Av läkare 
 På gym    På Internet 
 På krogen    Annat ställe: ________________________ 

 
 
12. Har du någon gång använt/använder du anabola androgena steroider, 
tillväxthormon eller annat dopningsmedel utan läkares inrådan? 
 

 Ja 

 Nej   gå till fråga nr 17 
 
  



 

 

 
13. Vad har du använt/använder du? Här kan du sätta flera X 
 

 Anabola androgena steroider 
 Tillväxthormon 
 Annat, ange vad: 

______________________________________________________________ 
 
14. Hur har ditt användande sett ut?  
 

 Jag har prövat någon eller några gånger 
 Jag har ”kurat” 1-3 gånger 
 Jag har ”kurat” fler än 3 gånger 

 
 
15. På vilka ställen har du fått tag på dopningsmedel? Här kan du sätta flera X  
 

 I skolan    På gatan 
 På arbetsplatsen   Av läkare 
 På gym    På Internet 
 På krogen    Annat ställe: ________________________ 

 
 
16. Varför har du använt/använder du dopningsmedel? Här kan du sätta flera X 
 

 Uppnå bättre idrottsresultat 
 Få snyggare kropp  
 Få större muskler 
 Bli starkare 
 Få starkare självförtroende 
 För att orka träna mer 
 Snabbare återhämtning från skador 
 Annan orsak, 

nämligen:____________________________________________________________ 
 
 



 

 

17. Här nedan följer ett antal påståenden som du antigen ska instämma i eller ta 
avstånd ifrån. Kryssa för det alternativ som stämmer bäst.  Sätt ett X på varje rad. 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Tar delvis  
avstånd 

Tar helt  
avstånd 

Om riskerna för 
upptäckt av 
dopning är små kan 
jag tänka mig att 
dopa mig 

    

Dopning är att 
anpassa sig till 
samhället som det 
ser ut idag 

    

Att dopa sig någon 
gång är ganska 
mänskligt och 
borde inte medföra 
annan åtgärd än ett 
påtalande 

    

Om jag kan tjäna 
pengar på min 
idrott är jag beredd 
att dopa mig 

    

I min träningsmiljö 
upplever jag att 
man påverkas till att 
använda 
dopningspreparat 

    

Det är upp till var 
och en att 
bestämma om man 
vill använda 
dopningspreparat 

    

Dopning är ett 
ökande problem i 
samhället 

    

De medicinska 
riskerna med 
dopning är betydligt 
överdrivna 

    

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Avslutningsvis kommer nu fyra frågor om din kunskap kring dopning: 
 
 
18. Hur mycket kunskap anser du dig ha totalt kring dopning? 
 

 Ingenting alls 
 Mycket lite 
 Lite 
 Ganska mycket 
 Mycket 
 Väldigt mycket 

 
19. Hur mycket kunskap anser du dig ha kring effekter och biverkningar av 
dopning? 
 

 Ingenting alls 
 Mycket lite 
 Lite 
 Ganska mycket 
 Mycket 
 Väldigt mycket 

 
 
20. Anser du att din kunskap kring dopning är tillräcklig?  
 

 Ja 
 Önskar lära mer 
 Nej 
 Nej, jag önskar den var större 

 
 
21. Vart ifrån har du fått din kunskap om dopning? 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
 

 


