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Summary:  

Background: There have been doping usage as far back as ancient Greece and around the early 

1900s started the doping we have today. In 2008 it was 22,000 men aged 15-54 years who had 

any kind of experience with doping in Sweden. The problem of doping use are all over the 

world and to overcome this problem, we need to work across borders. 

Objectives: The purpose of this study is to investigate whether there is any connection between 

the use of supplements and attitude to doping. The study is based on the questions: is there any 

connection between the use of supplements and positive attitude to doping? is there any 

connection between the use of supplements / doping substances and high training frequency? 

and is there different use of supplements / doping substances between girls and boys? 

Method: A survey in the form of a cross-sectional study and a waiting room survey was 

conducted with 63 respondents of whom 57.1% were women. Mean age was 24 years. All 

respondents is studying at Karlstad University. 

Results: The results of this study show that unlike previous research, there is no significant 

difference between the use of supplements and attitude to doping. Neither the use of 

supplements and exercise frequency was incurred any significant difference. However there is 

a significant difference between the use of supplements and girls and boys. The study showed 

that boys are more likely to use creatine and protein than girls. 
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1. Förord 

Anledningen till att jag valde att skriva om kosttillskott och doping är för att jag anser att det är 

ett ämne som bör belysas mer än vad det gör idag. Det är viktigt att ta reda på varför individer 

använder sig av kosttillskott och dopingpreparat och om den ökade användningen av 

kosttillskott leder till en mer positiv inställning till dopingpreparat, detta är viktigt att undersöka 

för att kunna motverka ytterligare ökning av användandet av kosttillskott och dopingpreparat. 

Jag vill tacka min handledare Henrik Gustafsson för allt stöd och hjälp med uppsatsen. Ett 

speciellt tack för att du var så snabb på att svara på mail. Jag vill även tacka de studenter som 

svarade på enkäten eftersom det var de som gjorde den här studien möjlig att genomföra. 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Doping har förekommit sen ända sedan det antika Grekland och runt 1900-talets början startade 

den moderna doping som vi har idag. År 1920 började man förstå att någonting måste göras åt 

den problematik som doping medförde. 1928 var det år som den första internationella 

sportorganisationen förbjöd användandet av stimulerande substanser. Flera andra 

organisationer följde deras exempel men det var inte förrän år 1966 det introducerades 

dopingtester under bland annat fotbollsmästerskap. 1968 introducerades dopingtester på OS för 

första gången och år 1974 som det kom en testmetod som det gick att lita på. Under denna tid 

så spred sig dopingen med anabola androgena steroider mycket och det var främst i styrkegrenar 

så som tyngdlyftning preparatet förekom (www.wada-ama.org). 

Den 10 november år 1999 startades the World Anti-Doping Agency (WADA) som skapade 

riktlinjer för användande av preparaten. För att minska användandet av dopingpreparat så har 

WADA startat ett anti-doping program över hela världen. Detta program består av tre 

komponenter; världens anti-doping kod, internationella standarder och modeller för hur man 

gör i praktiken. Världens anti-doping kod är ett grundläggande dokument som utgör ramen för 

den anti-doping policy, regler och förordningar inom idrottens organisationer och offentliga 

myndigheter. Det finns fem internationella standarder; den förbjudna listan, testning, 

laboratorier, terapeutisk användning av dispens och skydd av privatlivet och personuppgifter. 

Den tredje och sista komponenten är modeller för hur man gör i praktiken (www.wada-

ama.org).  

Användandet av dopingpreparat är 3,5 gånger mer förekommande hos de som använder 

kosttillskott i jämförelse med de som inte använder kosttillskott. Det förekom även en skillnad 

mellan män och kvinnor där männen hade en mer positiv inställning till doping. De trodde även 

att dopingpreparat hade större effekt än kvinnor (Backhouse, Whitaker & Petróczi 2011). Enligt 

Yager & O’Dea (2014) så har de som tränar på grund av att de är missnöjda med sin kropp, de 

som vill förändra sin vikt åt något håll (antingen upp eller ner) och de som använder kosttillskott 

en mildare inställning till doping än andra. Den studien gjordes bland pojkar i tonåren (Yager, 

et al. 2014). 

Det är därför viktigt att undersöka varför vissa individer väljer att använda sig av kosttillskott 

och dopingpreparat och om den ökade användningen av kosttillskott leder till en mer positiv 

inställning till dopingpreparat och ökad användning av dopingpreparat. Detta är viktigt att 

http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/
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undersöka för att kunna motverka ytterligare ökning av användandet av kosttillskott och 

dopingpreparat. 

2.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka ifall det finns någon skillnad mellan användande av 

kosttillskott och positiv inställning till doping.  

2.3 Frågeställningar 

- Finns det någon skillnad mellan användande av kosttillskott och positiv inställning till 

doping? 

- Finns någon skillnad mellan användande av kosttillskott/dopingpreparat och hög 

träningsfrekvens? 

- Skiljer sig användandet av kosttillskott/dopingpreparat mellan män och kvinnor? 

2.4 Hypotes 

Min hypotes i föreliggande undersökning är att det finns en skillnad mellan användande av 

kosttillskott och de ovan nämnda faktorerna (positiv inställning till doping samt hög 

träningsfrekvens). Ytterligare en hypotes är att män använder kosttillskott och dopingpreparat 

i större utsträckning än kvinnor. 
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3. Litteraturbearbetning 

3.1 Nyckelbegrepp 

Kosttillskott 

Livsmedelsverket (Uppdaterad 2013-09-19) skriver så här om kosttillskott:   

Vitaminer och mineraler i koncentrerad form kallas kosttillskott. Kosttillskott är tänkta att 

komplettera den vanliga kosten och säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller med 

vätska, droppflaskor eller liknande. Även aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, olika örter 

och växtextrakt i koncentrerad form, och som är avsedda att tas i små mängder, kan säljas som 

kosttillskott.  

Enligt Riksidrottsförbundet kan kosttillskott delas in i tre kategorier. Dessa kategorier är 

energitillskott som innehåller kolhydrater och protein, ergogena tillskott, så kallade 

prestationshöjande tillskott samt vitaminer och mineraler. Energitillskott som innehåller 

kolhydrater och protein definierar Riksidrottsförbundet (2014) så här:  

Det kan vara relevant att använda energitillskott i samband med hård fysisk träning som varar 

i mer än 60 minuter. Exempelvis vid turneringar, flera tävlingar på en dag eller liknande, där 

normalt matintag inte är möjligt, behöver kroppen extra energi i någon form. Vid sådan hård 

träning eller tävling kan det vara befogat med intag av protein eller kolhydrater i någon form. 

Ergogena tillskott, det vill säga prestationshöjande tillskott definieras av Riksidrottsförbundet 

(2014) så här:  

Ergogena tillskott är den grupp som innebär störst risker både vad det gäller doping och 

hälsorisker. Det är den här typen av kosttillskott som RF:s varningar gäller i första hand. 

I den här uppsatsen så kommer de två nedre definitionerna att tillämpas.  

Åsikterna om huruvida individer behöver använda kosttillskott eller ej går isär. De parter som 

är emot användande av kosttillskott är Livsmedelsverket (2003), Riksidrottsförbundet (2011) 

och WADA (2008). Dessa aktörer anser att vi får i oss det vi behöver genom att äta en allsidig 

kost och behöver således inte tillsätta något genom kosttillskott. Life (2010) som är en stor 

kedja inom hälsokostbranschen påstår däremot att alla bör ta kosttillskott som ett komplement 

till den vardagliga kosten. 

Av de individer som använder kosttillskott så tränar många på gym. Forskningen visar även att 

det är fler män än kvinnor som tar kosttillskott (Bianco, 2011). Ytterligare något som 
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forskningen visar är att användande av kosttillskott kan vara en inkörsport till användande av 

dopingpreparat (Kandel, 2002). Papadopoulos, Skalkidis, Parkkari och Petridou (2006) har sett 

att de idrottare som använde sig av lagliga kosttillskott var fyra gånger mer benägna att använda 

dopingpreparat. I en studie gjord av Backhouse, et al. (2011) så rapporterade de individer som 

var användare av kosttillskott en högre grad av användning av dopingpreparat än de som inte 

använde kosttillskott. De som använde kosttillskott visades också ha en mer positiv inställning 

till doping och de hade även en större tro på att dopingpreparat är effektiva (Backhouse, et al. 

2011).  

 

3.2 Presentation av kosttillskott 

Koffein 

Koffein är ett ämne som finns i många av våra vardagliga drycker till exempel kaffe, te, cola 

och i vissa energidrycker. Fram till år 2004 var koffein klassat som ett dopingpreparat enligt 

WADA och den effekt man har sett av användande av koffein är att ämnet är prestationshöjande 

i samband med uthållighetsarbete. Man har även sett att koffein har effekt vid kortare arbetstid 

men med en högre intensitet. (Abrahamsson, Andersson, Becker & Nilsson, 2006). Det har 

påvisats att doser så små som 2-3 gram per kilo kroppsvikt och dag kan påverka 

prestationsförmågan positivt. Att ta koffein i större doser kan ge en rad bieffekter så som 

huvudvärk, skakningar, irriterad mag- tarmkanal, vätskedrivande och sömnsvårigheter 

(Abrahamsson, et al. 2006).  

Kreatin 

Det finns studier som har visat att kreatin har en prestationshöjande effekt. Effekter har setts 

såväl på intensiteten som på muskelstyrkan. Den ökade muskelstyrkan och muskeltillväxten i 

samband med styrketräning och intag av tillskottet beror sannolikt på individens förmåga att 

göra fler repetitioner med högre vikt. De individer som väljer att använda ett kreatintillskott 

kan vänta sig att gå upp 1-3 kg i vikt och detta tros bero på att kroppen samlar på sig vatten. På 

grund av viktuppgången finns det individer som tränar konditionsträning som upplever effekten 

av kosttillskottet negativ. Det finns individer som har rapporterat andra negativa biverkningar 

av tillskottet. Dessa effekter är bland annat mag- och tarmbesvär (till exempel illamående och 

diarré), muskelkramper och högt blodtryck (Abrahamsson, et al. 2006).  
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Protein 

Tillskott med protein i rekommenderas till idrottare samt andra aktiva för att bland annat öka 

muskelmassan och förhindra proteinkatabolism, vilket innebär nedbrytning av protein vid 

längre träningspass. Huruvida kroppen behöver extra protein utöver den mängd man får genom 

varierad kost är ännu oklart men enligt American College of Sports Medicine, the American 

Dietetic Association, and the Dietitians of Canada (2000) har mycket aktiva individer ett högre 

proteinbehov än andra individer. I motsatt riktning skriver the National Academy of Sciences 

(2002) att det saknas bevis för att idrottare och andra aktiva individer behöver mer protein än 

andra. Lambert, Frank & Evans (2004) hävdar att friska vuxna människor som styrketränar 

och/eller konditionstränar inte behöver tillsätta extra protein utan om de äter en bra och varierad 

kost så räcker det för att få i sig det dagliga behovet av protein (Lambert, et al. 2004).  

Sportdrycker/sportbarer 

Enligt Livsmedelsverket (2013) har dessa produkter som syfte att tillgodose näringsbehovet hos 

idrottare när de har behov av extra näring och energi. Dessa drycker/barer ska ge idrottaren ett 

tillskott av bland annat kolhydrater, protein och i vissa fall även vitaminer (Livsmedelsverket, 

2013). Exempel på drycker är Celsius och Powerade och exempel på barer kan vara Quest bar 

och Swebar. 

3.3 Doping 

Enligt WADA (www.wada.ama.org) så definieras doping så här:  

Doping is defined as breaking one or more anti-doping rule(s). 

Det är åtta regler som individen inte får bryta mot. Dessa åtta regler är: 1. Förekomst av 

förbjudna substanser i en idrottares provsvar vid ett stickprov. 2. Användning eller försök till 

användning av förbjudna substanser eller metoder. 3. Vägran att ta ett test. 4. Misslyckade 

försök att ange sin vistelseort samt missade tester. 5. Manipulering av någon del av 

dopingkontrollsprocessen. 6. Innehav av förbjudna substanser eller metoder. 7. Bedriva handel 

med förbjudna substanser eller metoder. 8. Förvalta eller försök till förvaltning av förbjudna 

substanser eller metoder (www.wada.ama.org).  

 

 

 

http://www.wada.ama.org/
http://www.wada.ama.org/
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3.4 Presentation av olika dopingpreparat 

Anabola Androgena Steroider 

Anabola Androgena Steroider (AAS) är syntetiska derivat av testosteron. Användaren av detta 

preparat strävar efter en stark anabol effekt (muskeltillväxt) och en mindre stark androgen effekt 

(utveckling av det manliga könsorganet) (Rane, Rosén, Skårberg, Heine & Ljungdahl, 2013). 

Vid användning av AAS kan man räkna med att få en eller flera biverkningar som preparatet 

ger. Några av de biverkningar man har sett är att utvecklingen av kroppens eget testosteron 

avstannar, påverkan på levern, gynekomasti (utvecklande av kvinnliga bröst), akne, håravfall, 

bristningar i huden, depression samt sömnstörningar. Hos kvinnor blir biverkningarna 

annorlunda, de får bland annat mörkare röst, klitorishypertrofi och ökad kroppsbehåring (Rane, 

et al., 2013). Det finns biverkningar som visar på att även hjärtat blir påverkat av preparatet, 

användarna kan bland annat drabbas av hypertoni, kardiomyopati med funktionella 

förändringar samt plötslig död (Vanberg & Atar, 2010). Det finns inte enbart fysiska 

biverkningar vid användning av detta preparat, utan även psykiska. De psykiska biverkningarna 

kan man dela in i tre faser. Den första fasen ökar individens självförtroende, han eller hon 

känner sig stark och oslagbar med minskad trötthet samt ökad energi och sexlust. Det kan 

förekomma irritation, ilska och elakhet i perioder. Kännetecknen i den andra fasen är 

kontrollförlust, bristande omdöme, humörsvängningar, misstänksamhet med svartsjuka och 

ibland ett aggressivt beteende där verbala och fysiska inslag förekommer. Den tredje fasen 

uppkommer då individen slutat med AAS. Individen känner sig mindre beundrad av andra då 

muskelmassan minskat en del. Som följd av detta så kan depression, oro, energilöshet och 

nedsatt självförtroende uppkomma (Rane, et al. 2013). 

Efedrin  

Efedrin som också kallas för ma huang är ursprungligen en planta. Dess kemiska struktur är 

väldigt lik den struktur som amfetamin har och den påverkar det centrala nervsystemet (CNS) 

(Hoffman & Lefkowitz, 1996). De som använder preparatet vill främst åt dess viktreducerande 

effekt samt dess snabba energi. Preparatet undanröjer hunger- och sömnkänslor samt höjer 

smärttröskeln, vilket gör att det kan gå lång tid mellan individernas måltider samtidigt som det 

finns energi (Bell, McLellan, Sabiston, 2002). De biverkningar man har sett vid användande av 

efedrin är bland annat hjärtarytmier, ångest, paranoia, sömnsvårigheter, rastlöshet, oro samt i 

vissa fall död (Haller & Benowitz, 2000). 



11 
 

Prohormoner 

Prohormoner är förstadier till könshormonerna östrogen och nortestosteron. Idrottare använder 

sig av preparatet för att öka testosteronnivån i kroppen och på så sätt få liknande effekter som 

vid användande av AAS (Arlt, 2006). Män som använder sig av detta preparat får de första 

timmarna en ökad nivå av testosteron i kroppen men om preparatet används under en längre tid 

har man enbart sett en ökning av hormonet östrogen i kroppen (Leder, Longcope, Catlin, 

Ahrens, Schoenfeld, Finkelstein, 2000). Enligt Tokish, Kocher och Hawkins (2004) gör man 

reklam för denna produkt som överstiger dess faktiska verkan, det vill säga att forskning hittills 

inte har kommit fram att prohormoner är till en fördel för idrottare. De biverkningar som detta 

preparat kan ge liknar de biverkningar man får vid användning av AAS, det vill säga 

aggressivitet, depression, gynekomasti (för männen) samt en förstärkning av manligt 

könshormon hos kvinnor (Calfee & Fadale, 2006). 

Tillväxthormon 

Tillväxthormon är ett hormon som bildas i hypofysen (Rosen, 2000). Trots att det inte finns 

bevisat att detta preparat har någon effekt på prestationen så finns det flera effekter som lockar 

idrottare till att använda det. En effekt tillväxthormonet har är att det ändrar vätskebalansen i 

kroppen, vilket leder till att individen som använder det tycker sig känna att preparatet verkligen 

gör skillnad. Ytterligare en effekt hormonet har är att det har en uppdelande effekt vilket gör att 

underhudsfettet minskar, detta är väldigt attraktivt för de individer som vill tona sin kropp 

(Rennie, 2003). De risker som finns vid användande av detta preparat är överförande av 

sjukdomar som HIV och hepatit om man använder nålar som inte är steriliserade. Ytterligare 

biverkningar är diabetes, utvidgning av käken samt högt blodtryck (Williams, 1998).  

3.5 Tidigare forskning 

Upphov till användande av dopingpreparat 

Olika preparat tas för att få olika effekt, vissa vill till exempel bli av med sin trötthet och tar då 

stimulerande medel, vissa har problem med att de är alldeles för nervösa och tar då till en beta-

blockerare, vissa vill tömma kroppen på vatten samt gå ner i vikt och tar därför till urindrivande 

medel medan andra tar till anabola androgena steroider för att öka sin styrka och muskelmassa. 

De anledningar till varför man väljer att använda dopingklassade preparat kan delas in i tre 

kategorier. Dessa tre kategorier är fysiska, psykiska och sociala anledningar. De fysiska 

anledningarna kan i sin tur delas in i fyra grupper, den första gruppen är att individen vill 
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förbättra sin/sina prestationer genom att öka sin styrka, uthållighet, rörlighet och aggression 

men även minska sin trötthet, reaktionstid samt ångest. Rehabilitering från skada är grupp 

nummer två, individen vill bli av med sin smärta/skada för att kunna träna och tävla som vanligt 

igen. Oftast vill individen att det ska gå så fort som möjligt och tar då preparat för att påskynda 

läkprocessen. Den tredje gruppen är de individer som vill se mer attraktiva ut inför det motsatta 

könet. De är oftast inte särskilt intresserade av att prestera bättre utan vill bara att deras kroppar 

ska se bra, starka och fasta ut. Den fjärde och sista gruppen är de individer som vill kontrollera 

sin vikt. De använder oftast amfetamin och vätskedrivande medel för att kontrollera sin aptit 

och för att bli av med vätska i kroppen. Dessa preparat reducerar vattnet i kroppen snabbt vilket 

gör att vissa idrottare bland annat kan ställa upp i lägre viktklasser. Vissa individer tar 

vätskedrivande för att deras kroppar ska se fasta och tränade ut (Anshel, 1998).  

De psykiska anledningarna kan delas in i tre grupper. Den första gruppen är de individer som 

behöver ta till preparat för att fly från obehagliga känslor i samband med att kunna hantera 

konkurrenskraftiga upplevelser, till exempel vid tävlingar. Den andra gruppen består av de 

individer som behöver ta till preparat för att kunna hantera den stress som uppkommer när det 

ska finnas tid med studier, träningar, tävlingar och relationer. Den tredje och sista gruppen inom 

de psykiska anledningarna är de individer som tar till olika preparat för att bygga upp sitt 

självförtroende. Dessa individer tvivlar ofta på den egna förmågan att klara av vissa saker och 

känner sig mindre konkurrenskraftiga än sina motståndare. De förväntningar som föräldrar, 

vänner och tränare har gör också att vissa använder dopingklassade preparat eftersom de måste 

tackla den stress detta medför samt för att skydda sin självkänsla (Anshel, 1998).  

Den sista av de tre kategorier som finns varför individer använder dopingklassade preparat är 

de sociala anledningarna. Även här kan dessa anledningar delas in i tre grupper. Den första 

gruppen är de individer som använder dopingklassade preparat för att bli accepterade. 

Egentligen kanske de inte ens vill använda dessa preparat men för att få komma in i till exempel 

kompisgruppen så känner de sig tvingade. Detta gäller främst män då de har ett större behov av 

att visa sig tuffa. Grupp nummer två är de individer som har framgångsrika idrottare som 

förebilder, dessa personer syns antagligen mycket i media. När dessa förebilder då tar preparat 

som är dopingklassade kan de individer som har dem som förebilder tro att eftersom han eller 

hon kunde ta det och inte verkar ha tagit skada av det (snarare blivit ännu bättre) så är det ingen 

fara för mig heller. Det kan även göra så att dessa individer tror att de måste ta dopingklassade 

preparat för att bli bra på den sport de vill bli bra på. Den tredje och sista sociala anledningen 

är att ungdomar i tonåren gillar att experimentera. De är nyfikna på nya saker, inte särskilt rädda 
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av sig och de söker spänning (Anshel, 1998). De fysiska, psykiska och sociala riskerna anses 

vara värda att utsätta sig för eftersom individerna som dopar sig tycker att fördelarna med 

preparatet väger tyngre än nackdelarna (Quaglio, Fornasiero, Mezzelani, Moreschini, 

Lugoboni, & Lechi, (2009).  

En individ som skyller på yttre faktorer, det vill säga faktorer som individen inte kan påverka 

så som domare, mottävlande eller väder vid en mindre bra prestation kommer antagligen inte 

anstränga sig för att förbättra sin prestation (Weiner, 2010). Sannolikheten att en individ med 

ett fokus på yttre faktorer får psykiska störningar, anpassar sig illa till omgivningen och får ett 

dåligt beteende är större än om en individ har ett fokus på inre faktorer. Inre faktorer innebär 

att det är själva utförandet av uppgiften som är lustbringade, inte belöningen efter utförandet. 

En individ med inre faktorer är välmående och har en bra livsstil (White, Kavussanu, Tank, och 

Wingate, 2004). Dopingpreparat och kosttillskott utgör en yttre faktor för att förbättra 

prestationsförmågan och nå framgång (Devine, 2011) och man har sett att de som tror att 

framgång beror på de yttre faktorer som finns har en mer positiv inställning till dopingpreparat 

(Barkousis, Lazuras och Tsorbatzoudisa, 2014).  

Enligt Barkousis, et al. (2014) är användande av dopingpreparat ett alternativ bland idrottare 

som utvecklat felaktiga föreställningar om att nå framgång i idrott (till exempel genom fusk), 

de idrottare som istället förklarar framgången med skicklighet, behärskning och ansträngning 

kan nå framgång i idrott på ett betydligt bättre sätt Den fixering på framgång till varje pris som 

de idrottare med felaktiga föreställningar har skulle kunna rättfärdiga de fuskbeteenden som 

finns och den framgång de olagliga preparaten fått tycks uppmuntra till användning av olagliga 

dopingpreparat.  

Statens folkhälsoinstitut (2009) gjorde hösten 2008 en enkätundersökning bland individer i 

åldrarna 15 till 64 år. Resultatet av denna undersökning, som gjordes på 58 000 individer var 

att 0,9 procent av männen i åldrarna 15-54 år uppgav att de någon gång testat ett dopingpreparat. 

Bland kvinnorna i samma åldersgrupp var det enbart enstaka individer som någon gång testat 

ett dopingpreparat. De som var 54 år och äldre uppgav ingen erfarenhet. Om man ser till 

gruppen 18-34 – åriga män (som är den vanligaste gruppen bland de som testar doping) så var 

livstidserfarenheten 1,4 procent och procenten bland de som använt ett dopingpreparat under 

det senaste året upp gick till 0,9 procent. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) fanns det år 

2008 1 016 806 män i ålderskategorin 18-34 år. Av dessa män visade resultatet att drygt 9 000 
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individer testat dopingpreparat under det senaste året samt att 22 000 män i åldrarna 15-54 år 

har någon form av erfarenhet av dopingpreparat. (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

Enligt Dodge och Hoagland (2011) har man sett en ökad användning av dopingpreparat bland 

unga idrottare, så långt ner i åldrarna som till 11 år. Detta är ett stort problem och man oroar 

sig främst för påverkan på utvecklingen hos unga användare som tar olika typer av 

hormonpreparat (Mattila, Rimpela, Jormanainen, Sahi och Pihlajamaki, 2009). 

Träningsberoende 

Att regelbundet utöva fysisk aktivitet, det vill säga röra sig 30 minuter varje dag med en måttlig 

intensitet är en förutsättning för att man ska kunna leva ett bra och hälsosamt liv. Det har flera 

positiva effekter på kroppen, både fysiska och psykiska. Dessa effekter ökar inte bara 

livskvaliteten utan förbättrar även kroppsfunktionen, minskar individens trötthet, ökar kroppens 

flexibilitet och ökar muskelstyrka. Effekterna kan även minska risken för ryggproblem, diabetes 

typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar samt depression. Fysisk aktivitet hjälper även till att kontrollera 

kroppsvikten och i vissa fall reducera den för de individer som behöver det (Donatelle och 

Thompson, 2011). Enligt Cox och Oxford (2004) har de som utvecklar träningsberoende 

positiva intentioner med sin träning från början. De vill till exempel gå ner i vikt eller bli 

starkare. Enligt boken Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) bör man 

styrketräna 2-3 gånger per vecka och enligt rekommendationer är det bra att träna 3-4 

konditionspass i veckan.  

Träningsberoende är lika förekommande som alkohol- eller drogberoende trots detta kan det 

vara komplext att upptäcka då beroende ofta är förknippat med just alkohol och droger. Några 

orsaker som kan göra att vissa människor blir beroende av träning är att deras begär efter 

endorfiner är högt och när de tränar frisätts dessa endorfiner och de känner sig glada och de 

upplever att träningen har en lugnande effekt på dem (Leuenberger 2006). Andra orsaker kan 

vara individens motivation samt personlighetsdrag. De som tränar för andra orsaker än psykisk 

tillfredsställelse löper större risk att drabbas av träningsberoende. Andra orsaker kan till 

exempel vara att man vill förändra sin kropp, exempelvis gå ner i vikt (Freimuth, 2008). Szabo 

(1995) menar att vissa individer medvetet söker sig till träningen som ett sunt alternativ för att 

bli kvitt den stress de känner i kroppen, dessa individer är ofta missnöjda med sig själva. Efter 

ett tag förknippas träningen med stressreduktion och frekvensen måste då ökas.    
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Enligt Adkins & Keel (2005) blir träningen ohälsosam när varaktighet, frekvens eller intensitet 

överstiger det som krävs för att bibehålla fysisk hälsa och därmed ökar risken för fysisk skada. 

Andra beteenden som också kan indikera att en individ är träningsberoende är irritation och 

störda ätvanor. Individen väljer också att prioritera träningen före andra åtaganden så som 

sociala relationer och jobb och vid utebliven träning uppkommer ofta skuldkänslor och ångest 

hos individen (Draeger, 2005).  

Enligt Sachs (1981) kan man skilja på individer som är engagerade i sin träning och individer 

som är träningsberoende. De individer som är engagerade i sin träning anser att deras träning 

är viktig men inte central del i deras liv, de får inte heller abstinens efter träning om denna 

skulle utebli. De som är träningsberoende ser däremot träningen som en central del i deras liv 

och de får stor abstinens och känner obehagliga känslor så som ångest av utebliven träning.  
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4. Metod 

En kvantitativ ansats är fördelaktig om syftet är att finna ytlig information om större grupper, 

att finna det gemensamma för den grupp individer man undersöker samt undersöka om det finns 

skillnad mellan olika variabler i studien. De variabler som ska undersökas ska även vara 

mätbara (Hassmén & Hassmén, 2008). Vid en kvantitativ metod kan man ange frekvenser av 

det man avser att mäta, till exempel ett visst antal procent av populationen/befolkningen man 

mäter. Eftersom syftet med undersökningen inte är att förstå eller hitta mönster bland 

människors handlingar passar en numerisk metod (Trost, 2007).  

4.1 Urval 

Föreliggande studie riktar sig till personer, både kvinnor och män i alla åldrar som studerar vid 

Karlstads universitet. Av 63 utdelade enkäter besvarades 63 stycken varav 57,1% var kvinnor 

och 42,9 % var män. Medelåldern bland deltagarna var 24 år. Den yngsta deltagaren var 19 år 

och den äldsta var 45 år. 

4.2 Instrument 

Första sidan i enkäten bestod av ett följebrev där deltagarna kunde läsa syftet med studien samt 

att den var anonym, att deltagandet var frivilligt och att deras svar skulle behandlas 

konfidentiellt och utan identitetsuppgifter. På det viset kommer svaren inte kunna kopplas till 

deltagarna som personer. Enkäten bestod av 13 frågar där de två första var bakgrundsfrågor så 

som kön och ålder. Detta följdes av fyra frågor om träning där det bland annat frågades om 

respondenten tränade, vad han eller hon tränade och om det var viktigt med snabba resultat till 

följd av sin träning. Efter dessa frågor följdes tre frågor om kosttillskott där det bland annat 

efterfrågades i vilket syfte kosttillskott användes. Enkäten avslutades med fyra frågor om 

doping. Frågorna 11-13 (om doping) och frågorna 7-9 (om kosttillskott) formulerades på 

likadant sätt. Till exempel frågan ”Hur ofta använder Du ovanstående 

kosttillskott/dopingpreparat?” med svarsalternativen ”1-2 gånger i veckan”, ”3-4 gånger i 

veckan”, ”5-6 gånger i veckan” samt ”7 eller fler gånger i veckan”. (se bilaga 1) 

För att se om enkäten fungerade i praktiken testades den på fem personer. Utifrån responsen 

gjordes två ändringar. Den första var att fråga 8 och 12 gjordes om från ”Hur ofta använder Du 

kosttillskott/dopingpreparat?” till ”Hur ofta använder Du ovanstående 

kosttillskott/dopingpreparat?”. Den andra ändringen gjordes även den på frågorna 8 och tolv 

och det var att svarsalternativet ”Använder inte idag” lades till. (se bilaga 1) 
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4.3 Datainsamling 

Enkäten lämnades ut på Karlstads universitet under vecka 17. Innan enkäten delades ut 

berättades det för deltagarna vem jag är samt syftet med studien. Det presenterades också att 

deltagandet var frivilligt och anonymt samt att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Enkäten delades ut innan påbörjad lektion och läraren för lektionen hade blivit tillfrågad om 

det gick bra att lämna ut enkäten på lektionen. Enkäten samlades sedan in på plats. Om 

deltagarna hade några frågor under tiden eller efter att de fyllt i enkäten så fanns jag på plats att 

besvara dessa eller så hade de möjlighet att ta mina kontaktuppgifter från följebrevet för att 

kontakta mig vid ett senare tillfälle.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten och validiteten är viktig för att öka det vetenskapliga värdet på enkäten. 

Reliabilitet innebär säkerheten och noggrannheten i mätningen, det ska kunna gå att genomföra 

mätningen vid olika tillfällen och få samma resultat. Det innebär att frågorna ska vara ställda 

på ett korrekt sätt och att situationen där frågorna ställs ska vara lika för alla. Reliabiliteten är 

hög om respondenterna uppfattar de ställda frågorna på samma sätt. Innehåller däremot 

frågorna negationer och krångliga ord som medför att frågorna kan missuppfattas är 

reliabiliteten låg (Trost, 2007). Validitet innebär att frågorna i enkäten faktiskt mäter det som 

är av intresse att studera och dra slutsatser ifrån (Hassmén, et al. 2008). Om frågorna i enkäten 

mäter något annat än det som avsågs mätas är validiteten låg (Trost, 2007). För att uppnå detta 

provades enkäten på en grupp om fem individer samt att frågorna i enkäten utformades efter 

syftet och frågeställningarna.  

4.5 Genomförande/Analys 

För de statistiska analyserna användes statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) version 20. Varje enkät fick ett eget ID-nummer (1-63).  

I ett första steg gjordes frekvenstabeller över vilken träning respondenterna utförde samt om de 

var för eller emot användande av doping. Frekvensen på användande av dopingpreparat samt 

vad som användes för dopingpreparat togs fram.  

I korstabeller ställdes variablerna användande av kosttillskott och inställning till användande 

av doping, användande av kosttillskott och träningsfrekvens, inställning till användande av 

dopingpreparat och om det är viktigt att få snabba resultat av sin träning, inställning till doping 
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och om man skulle kunna tänka sig att ta preparat för att snabba på resultatet av sin träning och 

kön och användande av kosttillskott mot varandra. För att studera skillnader mellan dessa 

genomfördes Chi-Square analyser. En Chi-Square analys innebär att det undersöks om det 

föreligger en statistisk skillnad mellan utvalda variabler. I föreliggande uppsats är 

signifikansnivån 95 % vilket innebär att det är den risk (5 %) man är villig att ta, att felaktigt 

förkasta en sann nollhypotes (Hassmén, et al. 2008). 

4.6 Bortfall 

Undersökningen omfattade 63 enkäter och det externa bortfallet blev 0 %. Externt bortfall 

innebär att någon vägrar eller inte har möjlighet att delta i undersökningen. Internt bortfall 

innebär att enstaka frågor ej besvarats (Ejlertsson, 2005). Det interna bortfallet i denna studie 

varierar bland de olika frågorna. På fråga 3 och 4 var det ett bortfall på nio respondenter, fråga 

6 hade åtta bortfall. På fråga 7 och 9 var bortfallet 13 stycken och på fråga 8 var bortfallet 15 

stycken respondenter. På frågorna 10 och 11 var bortfallet en respondent och på frågorna 12 

och 13 var bortfallet 60 stycken. 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Hos Vetenskapsrådet (2012) finns det fyra huvudkrav som måste tas hänsyn till när man utför 

en studie där människor är inblandade. Dessa fyra krav har till syfte att ge normer för det 

förhållande som uppkommer mellan forskare och respondenter så att det vid en eventuell 

konflikt går att lösas så smidigt som möjligt. De fyra huvudkraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna innan enkäten delas ut får information om studiens syfte, de ansvarigas 

kontaktuppgifter samt att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2012). Detta krav anser jag 

vara uppfyllt genom mitt följebrev (se bilaga 1). Samtyckeskravet innebär att den som 

genomfört studien ska ha informerat deltagarna om att deras deltagande är frivilligt och att de 

har själva rätt att bestämma över sin medverkan. Det finns de personer som väljer att inte dela 

i studien av någon eller några anledningar och de ska då inte bli utsatta för några negativa 

påföljder eller påtryckningar av den som genomför studien. Konfidentialitetskravet innebär att 

den som genomför studien med stor sekretess ska förvara deltagarnas personuppgifter så att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2012). De uppgifter som inkom av denna 

studie behandlas utan identitetsuppgifter och kommer på det viset inte att kunna kopplas till 

respondenten som person. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att det 

material som samlas in genom studien endast får användas till forskningsändamål. Detta krav 
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anser jag att jag följer eftersom materialet som kom in i och med enkäterna endast har använts 

i denna studie och jag informerade att den inkomna informationen från enkäterna kommer att 

användas som underlag för den här uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2012). Utöver dessa krav så 

ska all forskning där människor är inblandande genomgå en etikprövning enligt Lag 2003:460 

om etikprövning av forskning som avser människor. För att bekräfta dessa krav som 

Vetenskapsrådet (2012) tagit fram finns det även en lag som ska skydda respondenterna (16 § 

i lagen om etikprövning). Detta sker genom att deltagarna informeras om sju olika punkter, 

dessa punkter är: den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder 

som kommer att användas, de följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är 

forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt, och rätten att när som helst 

avbryta sin medverkan (Hassmén & Hassmén, 2008).  
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5. Resultat 

5.1 Vad respondenterna väljer att träna  

Flest individer av respondenterna i studien tränade kondition (60,3 %), tätt följt av styrketräning 

(57,1 %). 27,0 % av respondenterna tränade gruppass och 19,0 % tränade lagsport. 7,9 % av 

respondenterna tränade något annat än de angivna svarsalternativen, bland annat tabata och 

ridsport. 

5.2 Dopinganvändande 

Av studiens respondenter (63 st) var det endast två stycken som var för dopinganvändande och 

tre stycken som har använt det eller använder det idag. Enligt studiens resultat så var frekvensen 

av användningen 1-2 ggr/v för den ena respondenten och 5-6 ggr/v för den andra respondenten 

och de preparat som användes var anabola androgena steroider, efedrin, prohormoner, 

tillväxthormoner och även så kallade ryssfemmor. De angav att syftet med användningen av 

dessa preparat var för att få mer energi, prestationssyfte, öka muskelmassan samt för 

återhämtning.  

5.3 Användande av kosttillskott och inställning till doping 

3 frågor fokuserade på användandet av kosttillskott i relation till inställning till doping. I 

tabell 1 presenteras beskrivande data av studenters svar. 

Tabell 1. Användande av kosttillskott i relation till inställning till doping. 

 Inställning till doping P-

värde 

Användande 

av 

kosttillskott 

Emot 

 

 

F      (%)    

För 

 

 

F      (%) 

Varken för 

eller emot 

 

F      (%) 

Vet inte vart 

man står i 

frågan 

F      (%) 

Ingen åsikt 

 

 

F      (%) 

 

Ja 24    (70,5%) 2      (100%) 3     (50%) 0      (0%) 1      (25%)  
Nej 10    (29,5%) 0      (0%) 3     (50%) 1      (100%) 3      (75%)  

Totalt 34    (100%) 3      (100%) 6     (100%) 1      (100%) 4      (100%) 0,203 

Note: Chi-Square test på 95 % nivån. 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan användande av kosttillskott och inställning till 

doping (χ2= 20,39, df = 16 p = 0,203) vilket innebär att de respondenter som använder 

kosttillskott inte har en mer positiv inställning till doping än de respondenter som inte använder 

kosttillskott. Av de som svarade (47 st) så var det 34 individer som hade angivit att de var emot 

användande av dopingpreparat och av dem så var det 24 stycken som använde någon form av 

kosttillskott. Flest individer som var emot användande av dopingpreparat var det i grupperna 
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som använder kosttillskott 3-4 ggr/v och de som inte använder kosttillskott idag. De 2 individer 

som var för användningen av dopingpreparat använder kosttillskott 5-6 ggr/v respektive 7 eller 

fler gånger i veckan.  

5.4 Användande av kosttillskott och träningsfrekvens 

2 frågor fokuserade på användandet av kosttillskott i relation till träningsfrekvens. I tabell 2 

presenteras beskrivande data av studenters svar. 

Tabell 2. Användande av kosttillskott i relation till träningsfrekvens. 

 Träningsfrekvens P-

värde 

Användande 

av 

kosttillskott 

1-2 ggr/v 

 

 

F      (%) 

3-4 ggr/v 

 

 

F       (%) 

5-6 ggr/v 

 

 

F     (%) 

7 eller fler 

gånger i 

veckan         

F      (%) 

 

Ja 4      (57,1%) 17     (100%) 7     (77,8%) 1      (33,3%)  
Nej 3      (42,9%) 8       (32%) 2     (22,2%) 2      (66,7%)  
Totalt 7      (100%) 25     (100%) 9     (100%) 1      (100%) 0,197 

Note: Chi-Square test på 95 % nivån. 

Mellan användande av kosttillskott och träningsfrekvens finns det ingen signifikant skillnad 

(χ2= 19,38, df = 15, p = 0,197) vilket innebär att de som använder kosttillskott inte tränar mer 

än de som inte använder kosttillskott. Av de som svarade så var det flest personer som angav 

att de tränade 3-4 ggr/v samt använde kosttillskott 3-4 ggr/v. 
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5.5 Användande av kosttillskott och skillnad mellan män och kvinnor 

2 frågor fokuserade på användande av kosttillskott och vilken typ av kosttillskott som 

användes i relation till kön. I tabell 3 presenteras beskrivande data av studenters svar. 

Tabell 3. Användande av kosttillskott i relation till män och kvinnor. 

 Är du? P-värde 

Typ av 

kosttillskott 

Man 

F      (%)    

Kvinna 

F      (%) 
 

Koffein    
Ja 15    (53,6%) 13     (46,4%)  
Nej 9      (40,9%) 13     (59,1%) 0,555 

Kreatin    

Ja 12    (75%) 4       (25%)  

Nej 12    (35,3%) 22     (64,7%) 0,009 

Protein    

Ja 20    (66,7%) 10     (33,3%)  

Nej 4      (20%) 16     (80%) 0,001 

Sportdrycker/

Sportbarer 

   

Ja 18    (47,4%) 20     (52,6%)  

Nej 6      (50%) 6       (50%) 0,87 

Note: Chi-Square test på 95 % nivån. 

Enligt studiens resultat så finns det en signifikant skillnad mellan män och kvinnor och 

användandet av kreatin (χ2= 6,87, df = 1, p = 0,009) vilket innebär att fler man än kvinnor 

använder sig av kosttillskottet kreatin. Av studiens respondenter så var det 4 kvinnor och tolv 

män som använde kreatin. Det finns även en signifikant skillnad mellan män och kvinnor och 

användandet av protein (χ2= 10,47, df =1, p = 0,001) vilket även här innebär att fler män än 

kvinnor använder kosttillskottet. Tio kvinnor och tjugo män svarade att de använde sig utav 

proteintillskottet. Mellan användandet av koffein och män och kvinnor finns det ingen 

signifikant skillnad (χ2= 0,34, df = 1, p = 0,555), detta innebär att det inte finns någon skillnad 

i användandet av koffeintillskott mellan män och kvinnor Inte heller mellan användandet av 

sportdrycker och sportbarer och män och kvinnor finns det en signifikant skillnad (χ2= 0,02, df 

= 1, p = 0,87), detta innebär också att det inte finns någon skillnad mellan användandet av 

sportdrycker och sportbarer mellan män och kvinnor 
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5.6 Inställning till doping och viktigt med snabba resultat av sin träning 

2 frågor fokuserade på inställning till doping i relation till om respondenterna tyckte det var 

viktigt med snabba resultat av deras träning. I tabell 4 presenteras beskrivande data av 

studenters svar. 

Tabell 4. Inställning till doping i relation till om det är viktigt med snabba resultat av sin träning 

Note: Chi-Square test på 95 % nivån. 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan inställning till doping och viktigt med snabba 

resultat av sin träning (χ2= 12,59, df = 8, p =0,127) vilket innebär att de som är för användandet 

av dopingpreparat inte tycker att det är viktigare med snabba resultat av sin träning än de som 

är emot användande av dopingpreparat. Av de som var för användandet av dopingpreparat så 

var det mycket viktigt med snabba resultat respektive inte särskilt viktigt med snabba resultat. 

Av de som var emot användande av dopingpreparat (34 stycken) tyckte 20 stycken (95,2 %) att 

det var ganska viktigt med snabba resultat. Flest tyckte dock att det inte var särskilt viktigt med 

snabba resultat av sin träning (44,4 %).  

 

 

 

 

 

 

 Viktigt med snabba resultat P-

värde 

Inställning till 

doping 

Ja, mycket viktigt 

 

F      (%)    

Ja, ganska viktigt 

 

F      (%) 

Nej, inte särskilt viktigt 

 

F      (%) 

 

Emot 4      (50%) 20    (95,2%) 18    (75%)  
För 1      (12,5%) 0      (0%) 1      (4,2%)  
Varken för 

eller emot 

 

1      (12,5%) 

 

1      (4,8%) 

 

3      (12,5%) 
 
 

Vet inte vart 

man står i 

frågan 

 

 

1      (12,5%) 

 

 

0      (0%) 

 

 

0      (0%) 

 

Ingen åsikt 1      (12,5%) 0      (0%) 2      (8,3%)  
Totalt 8      (100%) 21    (100%) 24    (100%) 0,127 
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5.7 Inställning till doping och om respondenterna skulle kunna tänka sig att ta preparat 

för att snabba på resultatet av sin träning 

2 frågor fokuserade på inställning till doping i relation till om respondenterna kunde tänka sig 

att ta preparat för att snabba på resultaten av deras träning. I tabell 5 presenteras beskrivande 

data av studenters svar. 

Tabell 5. Inställning till doping i relation till om respondenterna skulle kunna ta preparat för att snabba på 

resultaten av deras träning.  

Note: Chi-Square test på 95 % nivån. 

Av studiens resultat framgår det att det finns en signifikant skillnad mellan inställning till 

doping och om respondenterna skulle kunna tänka sig att ta preparat för att snabba på resultatet 

av deras träning (χ2=33,15, df = 12, p = 0,001) vilket innebär att de som är positivt inställda till 

användande av dopingpreparat är mer benägna att ta preparat för att snabba på resultatet av sin 

träning än de som är emot användande av dopingpreparat. Bland respondenterna som var emot 

användandet av dopingpreparat fanns det 6 stycken som skulle kunna tänka sig att ta preparat 

för att snabba på resultatet av sin träning. 61,8 % kan inte tänka sig att ta preparat för att snabba 

på resultatet av sin träning. Resultatet visar att fler killar skulle kunna tänka sig att ta preparat 

för att snabba på resultatet av sin träning. 

 

 

 

 

 

 Ta preparat för att snabba på resultaten av träning P-värde 

Inställning 

till doping 

Ja 

 

F      (%)    

Kanske 

 

F      (%) 

Nej 

 

F      (%) 

Vet ej 

 

F      (%) 

 

Emot 6      (66,7%) 6      (60%) 31    (91,2%) 0      (0%)  
För 2      (22,2%) 0      (0%) 0      (0%) 0      (0%)  
Varken för 

eller emot 

 

0      (0%) 

 

2      (20%) 

 

2      (5,9%) 
 
1      (100%) 

 

Vet inte vart 

man står i 

frågan 

 

 

1      (11,1%) 

 

 

0      (0%) 

 

 

0      (0%) 

 
 
0      (0%) 

 

Ingen åsikt 0      (0%) 2      (20%) 1      (2,9%) 0      (0%)  

Totalt 9      (100%) 10    (100%) 34    (100%) 1      (100%) 0,001 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Kvantitativ metod användes eftersom syftet med studien var att samla in information från en 

större grupp individer och sedan sammanställa dessa resultat (Hassmén, et al. 2008). Denna 

metod passar ändamålet med studien då syftet var att undersöka om det finns något samband 

mellan användande av kosttillskott och inställning till doping. Från början var det tänkt att bli 

en kvalitativ studie med kvalitativ intervju som metod men eftersom det uppkom problem med 

att få tag på tillräckligt med respondenter ändrades syfte med studien samt metod.  

En enkätundersökning gjordes i form av en tvärsnittsstudie och väntrumsundersökning där 

enkäten delades ut på plats istället för att skicka ut den till respondenterna, detta för att bortfallet 

minskas avsevärt samt för att kunna besvara eventuella frågor som kunde komma upp. Det är 

även bra att respondenterna får ett ansikte på den som genomför studien, eftersom det inbringar 

förtroende (Ejlertsson, 2005). Genom denna typ av undersökning blir inte urvalet slumpmässigt 

eftersom jag valde att besöka den klass där läraren snabbast svarade på min förfrågan om få att 

komma och dela ut enkäten. Detta på grund av tidsbegränsning. Bortfallet hade blivit mer 

omfattande om denna metod inte hade tillämpats. För att minska risken för bortfall fanns det ett 

följebrev på framsidan av enkäten, där kunde respondenterna läsa information om studien, till 

exempel vad syftet med studien var och att den var anonym (se bilaga 1). Trots försöken att 

göra bortfallet så litet som möjligt blev det interna bortfall på några frågor. Det externa bortfallet 

däremot uppgick till 0 %.  

Frågorna i enkäten är lätta att förstå och svara på och enkäten var kort med enbart 13 frågor 

vilket gjorde att det gick snabbt att svara på den. När analyserandet började upptäcktes det att 

det saknas ett svarsalternativ på fråga 7. Svarsalternativet som fallit bort var ”Nej. Om nej, 

vänligen hoppa till fråga 10”. Detta påpekades av flera respondenter och i och med detta så blev 

underlaget till analysen inte lika stort som förväntat. Att detta svarsalternativ saknades gjorde 

också att det blev ett omedvetet internt bortfall på fråga 7, 8 och 9. Det fanns även medvetna 

interna bortfall då vissa respondenter, beroende på vad de svarade på till exempel fråga 3 skulle 

hoppa till fråga 7. Detta gjorde så att det blev ett medvetet internt bortfall på fråga 4, 5 och 9. 

Det blev även ett medvetet internt bortfall på fråga 12 och 13.  

Det medvetna interna bortfallet påverkade ej resultatet eftersom det fanns med i beräkningarna 

redan innan analysen gjordes. Det omedvetna interna bortfallet på fråga 7 gjorde att den frågan 
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fick ett bortfall på 13 respondenter. Inte heller det omedvetna bortfallet påverkade resultatet 

eftersom det kan antas att de respondenter som föll bort på den frågan inte hade testat något av 

de kosttillskott som frågan innehöll.   

Något annat som borde ha funnits med i enkäten är en definition på vad som i denna studie 

menas med kosttillskott, till exempel RFs (2014) definition. Detta gjorde att några respondenter 

svarade att de använde koffeintillskott varje dag men egentligen så drack de en kopp kaffe varje 

morgon för att vakna till vilket inte inkluderas i hur kosttillskott definieras i denna studie. 

För att öka reliabiliteten så är det till exempel viktigt att mätinstrumentet, i det här fallet enkäten 

är bra konstruerad samt tillförlitlig. Det är även viktigt att den som lämnar ut enkäten är påläst 

om ämnet och vet exakt vad som förväntas av denne. Detta anses uppfyllt för att uppnå hög 

reliabilitet och för att öka reliabiliteten av studien användes ett enkelt och korrekt språk och 

bland frågorna undveks negationer. Något annat som är viktigt är att omgivningen är densamma 

alla de gånger som enkäten delas ut, även presentationen om enkäten innan den delas ut ska 

vara densamma alla gånger (Hassmén, et al. 2008). I den här studien behövde de två sista 

åtgärderna för en högre reliabilitet inte tillämpas eftersom enkäten endast lämnades ut en gång. 

För att uppnå hög validitet la frågeställningarna grunden för utformandet av enkäten så att 

frågorna har ställts på ett sätt som gör att de mäter det de är avsedda att mäta (Ejlertsson, 2005).  

De etiska förhållningssätten har följts genom att informera i följebrevet och muntligt om bland 

annat studiens syfte, att den är frivillig, anonym och att svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt samt att den endast kommer att användas i forskningssyfte. 

Studiens svagheter 

Författaren har haft vissa åsikter inom ämnet sedan tidigare men har försökt vara objektiv och 

icke dömande. Studien har få respondenter vilket kan ses som en svaghet då resultatet blev 

något missvisande på grund av detta. För att undgå denna svaghet kunde enkäten ha lämnats ut 

till fler klasser, det vill säga respondenter. Eftersom denna begränsning med studien finns bör 

resultaten tolkas med försiktighet. Under utlämnandet av enkäten förklarades syftet med studien 

(studiens syfte är att undersöka ifall det finns någon skillnad mellan användande av kosttillskott 

och positiv inställning till doping) vilket kan ha påverkat respondenterna i deras svar då de 

eventuellt kan ha svarat i enlighet med syftet och på så sätt påverkat resultatet.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan användande av 

kosttillskott och inställning till doping, vilket anses besvarat. 

Den första frågeställningen (finns det någon skillnad mellan användande av kosttillskott och 

inställning till doping?) visade ingen signifikant skillnad. Detta betyder att de som använder 

kosttillskott inte är mer positivt inställda till dopingpreparat än de som inte använder 

kosttillskott. Innan analyserandet startade fanns en hypotes om att de som använder kosttillskott 

skulle vara mer positivt inställda till doping men eftersom ingen signifikant skillnad upptäcktes 

stämde inte hypotesen i denna undersökning. 

I en studie gjord av Backhouse, et al. (2011) så visades det att de som använde kosttillskott hade 

en mer positiv inställning till doping. Det visades även att hos de som använde kosttillskott så 

är användandet av dopingpreparat 3,5 gånger mer förekommande än hos de som inte använder 

kosttillskott. Även enligt Yager, et al. (2014) så har de som använder kosttillskott en mildare 

inställning till doping än de som inte använder kosttillskott. Att resultatet i den här studien inte 

visade på något samband mellan användande av kosttillskott och inställning till doping beror 

antagligen på att urvalet var för litet. Med ett större urval hade troligtvis min hypotes varit 

korrekt. I resultatet framgick det att de respondenter som var för användandet av dopingpreparat 

använde kosttillskott 5-6 ggr/v och 7 eller fler gånger i veckan. Även detta tyder på att de som 

använder kosttillskott är mer positivt inställda till doping.  

Den andra frågeställningen (finns det någon skillnad mellan användande av 

kosttillskott/dopingpreparat och hög träningsfrekvens?) visade inte heller den någon signifikant 

skillnad. Det innebär att de som använder kosttillskott inte tränar mer än de som inte använder 

kosttillskott. Även här fanns en hypotes om att det skulle finnas en skillnad mellan de som 

använde kosttillskott och hög träningsfrekvens. Med hög träningsfrekvens menas här de 

respondenter som kunde tänkas vara träningsberoende. Resultaten visade att 4 respondenter 

tränar 7 eller fler gånger i veckan men det går inte att dra någon slutsats om att de skulle vara 

träningsberoende eftersom det skulle ha behövts ställas fler och andra frågor i det ämnet för att 

ta reda på det. Enligt Bianco (2011) är det många individer som tränar på gym som använder 

kosttillskott. Av denna information kan man anta att träningsfrekvensen ändå har betydelse för 

användandet av kosttillskott.  
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Studiens tredje frågeställning (skiljer sig användandet av kosttillskott/dopingpreparat mellan 

killar och tjejer?) visade både en signifikant skillnad och inte en signifikant skillnad. Analysen 

fick delas upp och de olika kosttillskotten fick analyseras mot kön var och ett för sig. Det fanns 

en signifikant skillnad mellan tjejer och killar och användandet av kreatin. Där killarna var de 

som dominerade användandet. Det fanns även en signifikant skillnad mellan tjejer och killar 

och användandet av proteintillskott och även där var killarna de som dominerade användandet. 

Detta kan antas bero på att dessa tillskott ökar muskelmassan och gör så att individerna orkar 

göra fler repetitioner med högre vikt vilket också resulterar i ökad muskelmassa (Abrahamsson, 

et al. 2006). Varför fler killar använder dessa kosttillskott kan antas vara för att de oftare än 

tjejer vill bygga stora muskler. De individer som använder kreatintillskott kan vänta sig att gå 

upp 1-3 kg i vikt vilket, enligt min uppfattning, inte är något de flesta tjejer vill göra.  

Vad gäller kosttillskotten koffein och sportdrycker och sportbarer fanns det ingen signifikant 

skillnad mellan tillskotten och tjejer och killar. Detta innebär att det inte var någon skillnad i 

användandet av dessa kosttillskott bland tjejer och killar. Vad gäller koffein kan man anta att 

användande mellan tjejer och killar är lika högt eftersom det finns i många vardagliga drycker 

så som kaffe, te och energidrycker (Abrahamsson, 2006) och är ett väldigt lättillgängligt 

tillskott. När det kommer till sportdrycker och sportbarer används dessa för att tillgodose 

näringsbehovet hos individer när de har behov av extra näring och energi (Livsmedelsverket, 

2013). Vilket kan antas att både tjejer och killar behöver göra ibland.  

Varför det inte finns något resultat på om det finns någon signifikant skillnad mellan 

användande av dopingpreparat och träningsfrekvens och om det finns signifikant skillnad 

mellan användande av dopingpreparat och tjejer och killar är därför att det var för få 

respondenter som angav att de använde dopingpreparat. Detta gjorde att underlaget inte var 

tillräckligt stort för att kunna dra några säkra slutsatser (Ejlertsson, 2005).  

Endast två av studiens 63 respondenter var för användandet av dopingpreparat vilket är ett 

glädjande besked. De som använder sig av dopingpreparat i Sverige är oftast män i åldrarna 18 

– 34 år (Statens folkhälsoinstitut, 2009). I denna studie så var det en jämn fördelning mellan 

könen och användandet av dopingpreparat men även här anser jag att urvalet spelar in. Om 

urvalet hade varit större hade säkerligen resultatet för denna fråga varit annorlunda och således 

visat att det är fler killar som använder sig av dopingpreparat än tjejer.  

Enligt studiens resultat så fanns det ingen signifikant skillnad mellan inställning till doping och 

om det är viktigt med snabba resultat men de två respondenter som var för användandet av 



29 
 

dopingpreparat angav att de tyckte det var mycket viktigt med snabba resultat respektive att det 

inte var särskilt viktigt med snabba resultat. Här kan man anta att den respondent som tycker 

det är mycket viktigt med snabba resultat av sin träning tar dopingpreparat på grund av fysiska 

anledningar som till exempel att han/hon vill förbättra sina prestationer genom att öka sin 

styrka, uthållighet och rörlighet (Anshel, 1998). För den andra respondenten så var det inte 

särskilt viktigt med snabba resultat av sin träning men respondenterna har angett få mer energi, 

prestationssyfte, öka muskelmassan samt återhämtning som anledningar till deras 

dopinganvändande. Det är intressant att den ena av respondenterna har angett att det inte är 

särskilt viktigt med snabba resultat av sin träning men samtidigt tar dopingpreparat på grund av 

anledningarna som uppgavs tidigare i stycket. Här kan det diskuteras om respondenten 

verkligen varit ärlig i sina svar då de går emot varandra. Av de som var emot användande av 

dopingpreparat tyckte 44,4 % att det inte var särskilt viktigt med snabba resultat vilket jag anser 

stämmer överens med deras inställning till dopingpreparat.  

Av studiens respondenter så var det 61,8 % som inte skulle kunna tänka sig att ta preparat för 

att snabba på resultatet av sin träning. Detta är bra siffror eftersom det kan antas att dessa 

respondenter inte heller kommer att testa dopingpreparat i framtiden. Av de som var emot 

doping var det 6 respondenter som skulle kunna tänka sig att ta preparat för att snabba på 

resultatet av sin träning. Det går inte säkert att säga varför dessa individer skulle kunna tänka 

sig att ta preparat för att snabba på sin träning men det kan antas att de är eller har varit nyfikna 

på att testa något preparat eller så tycker de helt enkelt att resultaten av deras träning låter sig 

dröja.  

Inom frågan om huruvida man behöver kosttillskott finns det två läger. Det finns de som anser 

att det inte behövs om man äter en bra och allsidig kost (Livsmedelsverket, 2003; 

Riksidrottsförbundet, 2011; WADA, 2008) och de som anser att det behövs eftersom vi inte får 

i oss allt vi behöver genom enbart den kost vi äter (Life, 2010). Det kommer troligen alltid att 

finnas dessa två läger och jag tillhör det första lägret. Jag anser att det inte är nödvändigt att 

använda kosttillskott om man äter en bra och varierad kost men om det skulle vara så att man 

inte får i sig något genom den vanliga kosten så är det väldigt bra att kosttillskott finns att tillgå. 

Däremot så är det inte särskilt många som använder kosttillskott som faktiskt vet om de inte får 

i sig allt de behöver genom deras vanliga kost. Detta borde de tänka på och ta reda på innan de 

börjar använda kosttillskott av olika slag. 
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6. 3 Slutsats 

Av de tre frågeställningar som sattes upp var det enbart en som bekräftades i vissa fall och det 

var att det skulle finnas en signifikant skillnad mellan användande av kosttillskott och tjejer och 

killar vad gäller kosttillskotten kreatin och protein.  

Studien visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan användande av kosttillskott 

och inställning till doping men om urvalet varit större hade troligen resultatet blivit annorlunda. 

Inte heller fanns det någon signifikant skillnad mellan användande av kosttillskott och hög 

träningsfrekvens, även där hade troligen resultatet blivit annorlunda med en större urvalsgrupp. 

Vad gäller den tredje frågeställningen så bekräftades tidigare forskning eftersom denna studies 

resultat visade att det finns en signifikant skillnad mellan användande av kosttillskott och tjejer 

och killar.  

För att få en större förståelse varför individer väljer att använda kosttillskott och dopingpreparat 

och om det finns något samband mellan användande av dessa och inställning till doping och 

träningsfrekvens bör mer forskning bedrivas. Detta är en viktig fråga då dopinganvändningen 

inte bara förekommer inom idrottsvärlden utan sprider sig mer och mer in i samhället och 

framför allt till den vanliga motionären. Det är viktigt att komma fram till resultat vad gäller 

dessa frågor för att kunna jobba med förebyggande åtgärder och på så sätt minska 

dopinganvändandet i Sverige och övriga världen. 
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7. Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

Enkät om användning av kosttillskott och inställning till doping.  

 

Härmed inbjuds Du till att delta i en studie som syftar till att undersöka om det finns något 

samband mellan användande av kosttillskott och inställning till doping. Undersökningen 

genomförs vid Karlstads universitet. 

Min enkät vänder sig till Dig som är student vid Karlstads universitet. Deltagandet är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst utan förklaring. Dina svar är helt anonyma och kommer att 

behandlas konfidentiellt. Svaren kommer även att behandlas utan identitetsuppgifter och 

kommer på det viset inte kunna kopplas till dig som person.  

Jag som genomför den här studien studerar på det Idrottsvetenskapliga programmet vid 

Karlstads universitet och de svar jag får in genom denna enkät kommer att ligga som underlag 

till min C-uppsats.  

Har Du några frågor så kan du kontakta mig på: 

Marika Hedlund 

0737717750 

marikahedlund@hotmail.com  

 

Tack på förhand!  
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1.   Är Du:  

□    Kvinna 

□    Man 

2. Hur gammal är Du? ______ 

3. Vad tränar Du? (fler svarsalternativ möjliga) 

□    Gruppass    

□    Kondition 

□    Lagsport 

□    Styrketräning 

□    Annat, vad:______________________________________________________________ 

□    Inget. Om inget, vänligen hoppa till fråga 7.  

4. Hur ofta tränar Du? 

□    1-2 gånger i veckan 

□    3-4 gånger i veckan 

□    5-6 gånger i veckan 

□    7 eller fler gånger i veckan 

5. Är det viktigt för Dig att få snabba resultat av Din träning? 

□    Ja, mycket viktigt 

□    Ja, ganska viktigt 

□    Nej, inte särskilt viktigt 

□    Nej, inte alls viktigt 

6. Skulle Du kunna tänka Dig att ta preparat för att snabba på resultatet av Din 

träning? 

□    Ja 

□    Kanske 

□    Nej 

□    Vet ej 

7. Har Du testat något av följande kosttillskott någon gång? (fler svarsalternativ möjliga) 

□    Koffein 

□    Kreatin 

□    Protein 

□    Sportdrycker/sportbars (ex. Celsius/Questbar) 

□    Annat. Vad:_____________________________________________________________ 

 

 

Vänd  
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8. Hur ofta använder Du ovanstående kosttillskott?  

□    1-2 gånger i veckan 

□    3-4 gånger i veckan 

□    5-6 gånger i veckan 

□    7 eller fler gånger i veckan 

□    Använder inte idag 

9. I vilket syfte använder Du/har Du använt kosttillskott? (fler svarsalternativ möjliga) 

□    Få mer energi 

□    Hört att det ska vara bra 

□    Kompisarna använder det 

□    Prestationssyfte 

□    Undvika näringsbrist 

□    Återhämtning 

□    Öka muskelmassan 

□    Annat, vad:______________________________________________________________ 

10. Vad anser Du om användandet av doping? 

□    Jag är emot användandet av doping 

□    Jag är för användandet av doping 

□    Jag är varken för eller emot användandet av doping 

□    Jag vet inte vart jag står i frågan om användandet av doping 

□    Jag har ingen åsikt 

11. Har Du testat något av följande dopingpreparat någon gång? (fler svarsalternativ 

möjliga) 

□    Anabola Androgena Steroider 

□    Efedrin 

□    Prohormoner 

□    Tillväxthormon  

□    Annat. Vad:_____________________________________________________________ 

□    Nej. Om nej, tack för din medverkan! 

12. Hur ofta använder Du ovanstående dopingpreparat? 

□    1-2 gånger i veckan 

□    3-4 gånger i veckan 

□    5-6 gånger i veckan 

□    7 eller fler gånger i veckan 

□    Använder inte idag 

 

 

 

      Vänd  



34 
 

13. I vilket syfte använder Du/har Du använt dopingpreparat? (fler svarsalternativ 

möjliga) 

□    Få mer energi 

□    Hört att det ska vara bra 

□    Kompisarna använder det 

□    Prestationssyfte 

□    Öka muskelmassan 

□    Annat, vad:______________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  
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