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Abstract 
 
Sports research in the field of social science has shown that regular physical activity leads to 
wellbeing and positively affects the quality of life. A natural part of being an athlete is 
learning the functions of the human body, and what’s harmful and destructive, such as drugs 
(RF 1995). Doping is a constant problem in professional sport. Doping and manipulation of 
medical preparations in order to maximise performance is one of modern sport’s major 
problems, according to Blom and Lindroth (1995). I thought it would be interesting to see 
what the next generation of athletes thinks of doping. 
 
The purpose of this survey is to investigate the views on doping among adolescent athletes in 
ages 15-19. What do they think of it? Are they for or against it? Do they believe that doping is 
commonly used in elite competition? Would they consider using these substances themselves, 
if they were legalised? 
 
The selection of participants is 130 adolescents in ages 15-19. (83 boys, 47 girls.) All 
respondents are students at upper secondary sports schools, competing in the following 
events: Alpine sports, soccer, track and field, ice hockey, biathlon, and cross-country skiing. 
 
The foundation “Ren Idrott” has conducted a survey showing that as many as 86,3 percent of 
the respondents in ages 15-21 believe that doping is commonly or very commonly used in 
elite sports (RF 2005). The notion that using enhancements is necessary to become world 
champion did not have much support in this survey. Only 4 % stated that they would use 
preparations if it guaranteed them the world champion title. A whole 73% believed it would 
be easy to obtain preparations if one wanted to. Their primary reason to refuse preparation 
was the risk of physical injury. A majority of the respondents felt that it is everyone’s 
individual choice whether to use them.All respondents considered doping in sports 
unacceptable. 11% of the respondents would however consider using preparations if they 
were legalised. 
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Sammanfattning 
 
Samhällsvetenskaplig idrottsforskning har visat att regelbunden fysisk aktivitet kan relateras 
till välbefinnande och utvecklandet av en god livskvalitet i en rad avseenden (Carlson 1998). 
Inom idrotten lär vi oss även hur vår kropp fungerar och tar ställning mot sådant som är 
skadligt och nedbrytande, som till exempel nyttjande av droger (RF 1995). Dock finns det ett 
ständigt problemområde som idrotten kämpar med – nämligen doping. Doping och 
manipulering med medicinska preparat i syfte att maximera sin prestationsförmåga är ett av 
idrottens största moderna problem skriver Blom och Lindroth (1995). Därför kan det vara 
intressant att se vilken attityd idrottande ungdomar har gentemot doping.  
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka idrottande ungdomar, i åldrarna 15-19, och 
deras attityd till doping. Studien utgår bland annat från följande frågor: Vilken syn har 
respondenterna på doping? Är de för eller emot? Tror de att doping är vanligt förekommande 
inom elitidrotten? Skulle kunna tänka sig att använda dopingpreparat om det blev lagligt?  
 
Urvalet består av 130 ungdomar i åldern 15-19 år, varav 83 pojkar och 47 flickor. Samtliga 
respondenter är idrottsgymnasister och tävlar inom följande idrottsgrenar: alpint, fotboll, 
friidrott, ishockey, skidskytte och skidor (längd).  
 
Stiftelsen Ren Idrott har gjort en undersökning där det framgick att hela 86,3% av 
respondenterna i åldern 15-21 tror att doping är vanligt eller till och med mycket vanligt inom 
svensk elitidrott (RF 2005). Resultatet från denna undersökning visar, till skillnad från 
stiftelsen Ren Idrotts undersökning, att det är ganska få som tror att doping är vanligt inom 
svensk elitidrott. Inte heller har man den uppfattningen att man måste dopa sig för att bli bäst i 
världen. Endast 4% angav att de skulle använda dopingpreparat om det garanterade dem att 
bli bäst i världen. Hela 73% trodde att det var lätt att få tag på dopingpreparat om man skulle 
vilja. Det främsta skälet till att avstå från doping var enligt respondenterna risken för fysiska 
skador. Majoriteten av respondenterna ansåg att det var upp till var och en att bestämma om 
man ville använda dopingpreparat. Samtliga respondenter ansåg att doping inom idrotten är 
oacceptabelt. Dock skulle 11% av respondenterna kunna tänka sig att använda dopingpreparat 
om det blev lagligt. 
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1.Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
Att vara medlem i en idrottsförening är för många människor en självklarhet. Nästan hälften 
(46,7%) av Sveriges befolkning är medlemmar i en idrottsförening (Riksidrottsförbundet (RF) 
2004). Det innebär att en stor del av Sveriges befolkning kan ta del av de fördelar som 
idrotten och ett fysiskt aktivt liv för med sig. Samhällsvetenskaplig idrottsforskning har visat 
att regelbunden fysisk aktivitet kan relateras till välbefinnande och utvecklandet av en god 
livskvalitet i en rad avseenden (Carlson 1998). Vidare skriver Carlson att såväl 
idrottsfysiologisk forskning som idrottsmedicinsk forskning har visat att kroppsliga prestanda 
avseende styrka, uthållighet samt syretransportförmåga förbättras med träning. Det finns 
således ett flertal skäl till varför man bör idrotta.  
 
Inom idrotten lär vi oss även hur vår kropp fungerar och tar ställning mot sådant som är 
skadligt och nedbrytande, som till exempel nyttjande av droger (RF 1995). En känsla för 
ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. ” Det är meningslöst att tävla om inte alla följer 
gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för en konsekvent regelefterlevnad och 
uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av idrottsarenan” (Ibid, s8).  
Idrotten vill helt enkelt tillföra såväl bättre hälsa som sunda värderingar. Dock finns det ett 
ständigt problemområde som idrotten bekämpas med – nämligen doping. Doping och 
manipulering med medicinska preparat i syfte att maximera sin prestationsförmåga är ett av 
idrottens största moderna problem skriver Blom och Lindroth (1995).  
 
Doping strider mot alla de värderingar som idrotten står för och skadar således idrotten. Det 
finns många argument om varför doping är förbjudet och ett tungt argument är att dopingen 
skadar idrottsrörelsens trovärdighet (RF 2005). Det är fusk att dopa sig och förloraren skall 
kunna stå rak i ryggen efter att ha förlorat en hård och ärlig kamp. Ett mardrömsscenario för 
idrotten är bland annat att åskådarna börjar misstänka att varje vinnare måste vara dopad. För 
inte kan man väl slå världsrekord annars? Detta scenario får naturligtvis inte inträffa. 
Åskådarna skall vara förvissade om att resultatet inte är en följd av otillåtna medel. Stiftelsen 
Ren Idrott har nyligen genomfört en undersökning där det framgick att hela 86,3 procent av 
respondenterna i åldern 15-21 tror att doping är vanligt eller till och med mycket vanligt inom 
svensk elitidrott (www.renidrott.se).       
 
Det är med dessa fakta i bakhuvudet som jag i samarbete med Värmlands Idrottsförbund valt 
att undersöka idrottande ungdomars attityder till doping. Ökad kunskap om idrottande 
ungdomars attityder till doping anser jag bör vara av ett stort idrottsligt intresse, då doping 
bevisligen är ett problem och skadar idrottens trovärdighet.  
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1.2 Syfte  
 
Eftersom doping redan är ett etablerat problem inom idrotten är det viktigt att vi får ytterligare 
kunskap inom detta område för att kunna motarbeta problemet. Studien har därför för avsikt 
att skaffa kunskap inom nämnda problemområde. Studiens syfte är att undersöka idrottande 
ungdomar, i åldrarna 15-19, och deras attityd till doping. 
 
1.3 Frågeställningar 
 
Ambitionen med denna uppsats är att redogöra för idrottande ungdomars attityder till doping. 
Studien utgår bland annat från följande frågor: 
 

• Vilken syn har respondenterna på doping? Är de för eller emot? Anser de att det är 
upp till var och en att bestämma om vill använda dopingpreparat? 

 
• Tror de att doping är vanligt förekommande inom elitidrotten? 
 
• Tror de att det är nödvändigt att använda doping för att nå den yttersta eliten? 

 
• Skulle respondenterna tänka sig att använda dopingpreparat om det blev lagligt? 

 
• Tror de att doping alltid kommer att förekomma inom idrotten?  

       
     
1.4 Definitioner 
 
Anledningen till att man i forskningssammanhang klargör vad de olika begreppen innebär är 
för att ge färre tolkningsproblem i analysen av kvantitativ data (Larsson 2002). Patriksson 
(1979) menar att det är av stor vikt i vetenskapliga sammanhang att man verkligen klargör vad 
de centrala begreppen som man arbetar med innebär. Jag tänkte därför förklara några av de 
begrepp som ingår i denna studie. 
 
1.4.1 Idrott 
 
Det finns en hel uppsjö av definitioner gällande begreppet idrott. Engström (1989) anser att 
man bör använda begreppet idrott som ett överordnat begrepp för kroppsövning. Vidare 
skriver Engström att ”Idrott är fysisk aktivitet vars huvudsakliga innehåll och syfte är:  

• Genom kroppsövning få rekreation eller 
• Uppnå tävlingsresultat där den fysiska prestationsförmågan är avgörande eller  
• Bedriva kroppsövning för att därigenom bibehålla eller förbättra den fysiska 

prestationsförmågan ” (Ibid., s 24)  
 
Riksidrottsförbundet (1995) har följande definition av begreppet idrott: ”Idrott är fysisk 
aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning 
och lek, tävling och uppvisning” (RF, 1995, s5).  
 
Vidare bör begreppet idrott enligt Engström (2002) anses som en paraplybeteckning. I 
begreppet idrott inryms fysisk aktivitet som man ägnar sig åt i syfte att må bra, ha roligt, lära 
sig olika motoriska färdigheter, få bättre prestationsförmåga eller för att nå tävlingsframgång. 
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All idrott är fysisk aktivitet, men all fysisk aktivitet är således inte idrott. Vidare skriver 
Engström: ”Idrott ses med andra ord som en socialt formad verksamhet, en särskilt arrangerad 
övning av kroppen, som inte ingår i förvärvningsarbetet eller i de dagliga göromålen i övrigt” 
(Ibid, s 17).   
 
Som det märks så är det relativt svårt att avgränsa begreppet idrott. Idrotten innehåller helt 
enkelt så många olika och viktiga element. Men de redovisade definitionerna skall 
förhoppningsvis fungera som en vägledning i vad begreppet idrott står för. 
 
1.4.2 Elitidrott 
 
RF (1995) har sin benämning på vad som anses definiera elitidrott: ”Med elitidrott avses 
idrott på mästerskapsnivå, nationellt och internationellt och den träningsverksamhet som 
erfordras för detta” (s 23). Det är väldigt svårt att finna en korrekt definition av begreppet 
elitidrott. Dock kan man innehållsmässigt påstå att elitidrott karaktäriseras av en hög grad 
tävlingsinriktning på hög nationell eller internationell nivå.  
 
 
1.4.3 Idrottsgymnasier 
 
I denna studie är samtliga respondenter elever på så kallade idrottsgymnasier. Jag tänkte 
därför redogöra lite kort om vad ett idrottsgymnasium är för något. Ungdomar som studerar 
på idrottsgymnasier får möjlighet att i konkurrens utveckla sina idrottsliga färdigheter med en 
intensiv satsning på specialidrotten. De får även tillgång till bra anläggningar och högt 
kvalificerade tränare i kombination med gymnasiestudier. På ett idrottsgymnasium går dock 
inte enbart idrottselever, utan idrottseleverna är integrerade med övriga elever i den ordinarie 
gymnasieutbildningen, dock med den skillnad att de har avsedd tid att utöva sin idrott på. 
Införandet av specialidrott som eget ämne för elever på idrottsgymnasierna beslutades av 
riksdagen i början av 1980 – talet (RF 2005).  
 
Hälften av denna studies respondenter studerar på idrottsgymnasium med riksintag. Detta 
innebär att eleverna är på en nationell hög nivå med mål att bli elitidrottare. De respondenter 
som ingår i denna studie och som studerar på ett gymnasium med riksintag tävlar i följande 
idrotter: friidrott, skidskytte samt skidor (längd). De övriga respondenterna går även de på 
idrottsgymnasier, dock med den skillnaden att det inte är riksintag. De studerar istället på 
gymnasier med regionalt intag, som innebär att initiativet främst ligger hos berörda 
kommuner i samarbete med lokala/regionala idrottsförbund (Ibid.).  
     
 
1.4.4 Doping eller Dopning  
 
När man söker efter litteratur på olika databaser så genererar orden doping och dopning olika 
antal träffar. När man söker på ordet dopning, som det benämns i lagtext, så genererar inte det 
lika många träffar. Om man däremot söker på ordet doping så tenderar träffarna bli mycket 
omfattande. Detta kan bero på att det är ett internationellt vedertaget begrepp som få länder 
hittat på andra ord för. Till exempel heter det doping i de övriga nordiska länderna. Redan 
1882 fanns ordet doping med i ett engelskt lexikon (RF 2005).  
 
Eftersom ordet doping är ett mer internationellt gångbart ord så kommer jag uteslutande att 
använda mig av det i min uppsats. 
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1.4.5 Attityd 
 
Denna studie har för avsikt att undersöka idrottande ungdomars attityder till doping. Det är 
därför av betydelse att förklara vad begreppet attityd innebär. Om man slår upp ordet attityd i 
en ordlista så finner man följande förklaring på vad begreppet attityd innebär: Attityd är 
inställning till något. Disposition till ett visst beteende i en viss bestämd situation, 
”handlingsberedskap” (Bonnier 2001, s.48). Man har en attityd mot eller till någon eller 
något.  
 
Termen attityd används inom socialpsykologin och andra socialvetenskaper för en bestående 
uppfattning som har byggts upp genom erfarenheter och som visar sig i att en person tar 
ställning för eller emot något eller någon dvs. ett attitydobjekt. Ett föremål för en attityd kan 
vara abstrakta objekt, specifika beteenden eller en person t.ex. i en social roll. Varje attityd 
har tre komponenter; kognitiva, affektiva och intentionella. Varje person har hundratals 
attityder, en för varje signifikant objekt i den personens fysiska och sociala omgivning och 
dessa attityder antas påverkas bl.a. av kön, ras, religion, utbildning och social klass. Så till 
skillnad från personlighet antas attityder kunna förändras (Strindlund 2004). 
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2.Litteraturgenomgång  
 
 
2.1 Inledning   
 
Disponeringen av litteraturgenomgången kommer att göras på följande sätt:  
Inledningsvis tänkte jag som en grund för problemområdet doping redogöra lite för idrottens 
betydelse ur en samhällsaspekt samt hälsoaspekt. Sedan har jag även för avsikt att ta upp 
idrottens värderingar och betydelse som uppfostringsmiljö. Detta inledande avsnitt har för 
avsikt att öka förförståelsen inför problemområdet doping genom att få en insikt i idrottens 
verksamhet och verksamhetsidé. Efter det inledande avsnittet med temat idrott kommer 
därefter ämnet doping att behandlas grundligt.   
 
 
2.2 Idrotten och samhället 
 
”Idrotten i dess skilda former – som tävlingsidrott och rekreationsidrott – har fått en allt mer 
framträdande roll i det svenska samhällslivet. Som samtalsämne och som underhållning har 
den också en viktig funktion i många människors liv” (Engström, 1989, s9). Detta citat visar 
att idrotten berör människan på väldigt många olika plan. En stor del av Sveriges befolkning 
är delaktiga i idrottsrörelsen. Det finns tillexempel drygt 3,4 miljoner människor i Sverige 
som är medlem i en idrottsförening (RF 2005). Detta gör idrotten till den största folkrörelsen i 
Sverige. Sedan ger ju idrotten även innehåll åt den vardagliga konversationen. Alltifrån 
kommentarer om de senaste matcherna och spelarnas agerande till vilda diskussioner om 
läktarvåld och dopingskandaler ventileras flitigt bland allmänheten (Engström 2002).  
 
Det ökande media intresset för idrotten har bidragit till att även de som inte är direkt idrotts- 
intresserade ändå blir medveten om diverse svenska idrottsframgångar och idrottsstjärnor. De 
allra flesta vet nog till exempel vem Ingmar Stenmark eller Fredrik Ljungberg är. Svenska 
idrottsstjärnor har helt enkelt fått en mer framträdande roll i och med massmedias ökade 
intresse för idrotten. Idrotten har även en tendens att engagera en stor del av befolkningen. 
När t.ex. svenska fotbollslandslaget vann brons i USA 1994 så berörde de en hel nation, en 
oerhörd mängd människor uppslukades av glädjerus. Människor i alla åldrar jublade och 
firade tillsammans, det var helt enkelt en folkfest. Således kan man konstatera att idrotten 
också har ett stort värde i samhället som underhållning.  
 
 Idrotten skapar också många arbetstillfällen. Dels har idrotten, i och med en högre grad 
kommersialisering, många professionella elitidrottare som lever på sin idrott. Sedan finns det 
sjukgymnaster, massörer, ledare, läkare, journalister och även försäljare och tillverkare av 
sportprodukter. Även motionsidrott och friskvårdsverksamhet försörjer ett ökat antal 
administratörer, ledare, instruktörer och experter av olika dess slag (Engström 2002).  
 
 
2.3 Idrottens betydelse ur hälsoaspekt 
 
Idrotten har naturligtvis en stor betydelse för fysiken hos en människa. Det är belagt att 
människokroppen behöver rörelse för att fungera optimalt (Engström 1999). Rörelse är 
oerhört viktigt för bland annat kroppens leder och skelett, kondition, styrka, hjärta för att bara 
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nämna några exempel. Idrotten främjar rörelse och främjar således även en god hälsa och 
bättre fysiologiska förutsättningar. Flera vanligt förekommande sjukdomar såsom högt 
blodtryck, fetma, led- och ryggbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar är alla sjukdomar som är 
exempel på vad ett liv i inaktivitet kan medföra (Ibid). 
 
Att idrotta förstärker inte bara kroppen utan ett kontinuerligt idrottande har även visat sig 
förlänga livslängden (Patriksson 2005) 1. Följande citat är hämtat från Idrotten Vill och styrker 
resonemanget om att en aktiv livsstil är en investering i form av en bättre hälsa även inför 
framtiden: ”Genom att vara kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner även när vi 
blir äldre. Idrotten har på så sätt stor betydelse för folkhälsan” (RF 1995). 
 
Ytterligare en studie visar på att de som hade en aktiv livsstil i övre medelåldern (55–74) 
mådde generellt sett bättre än de som inte hade en aktiv livsstil i form av idrott/motion 
(Patriksson 1995). Så även när det gäller åldrande är idrott/motion en viktig faktor om man vill 
leva längre och med en bättre hälsa. ”Under de senaste åren har ett stort antal 
forskningsrapporter även visat på att det finns ett klart samband mellan att dö i förtid och 
fysisk inaktivitet, och då framförallt i hjärt- och kärlsjukdom, men även i t.ex. 
tjocktarmscancer. Fysisk inaktivitet ökar även risken för att utveckla tillexempel diabetes” 
(Jansson & Westerståhl 1998).  
 
Men hur mycket skall man då idrotta/motionera för att erhålla en god hälsa? Detta är en något 
komplex fråga som experterna har svårt att komma fram till ett gemensamt beslut om. Men 
Världshälsoorganisationen (WHO) har dock formulerat den mest accepterade 
rekommendationen som innebär att såväl ungdomar som äldre behöver minst 30 minuter 
fysisk aktivitet med måttlig intensitet. När det gäller barn är rekommendationen 20 minuter, 3 
gånger i veckan med hög intensitet (Patriksson & Stråhlman 2004).   
  
Vid vilken ålder är det då lämpligt att börja idrotta/motionera? Det är bevisat att det är viktigt 
med en fysisk aktiv livsstil redan i unga år då utvecklingen av arterioskleros (åderförkalkning) 
påbörjas redan i ung ålder (Jansson & Westerståhl 1998). Idrott för barn skall först och främst 
bestå av lek och viljan att lära sig olika idrotter. Detta kommer att utveckla barnens fysiska 
grundfärdigheter. Genom att idrotta får de även utlopp för sin energi, glädje och spontanitet 
vilket leder till att de mår bra och trivs (RF 1995).  Idrotten betyder även väldigt mycket för 
barns motoriska, sociala och personliga utveckling. ”Fysisk aktivitet och motorisk träning 
utgör viktig del i barns totala utveckling med betydelse inte bara för den motoriska och 
fysiska utvecklingen utan också för den sociala och personliga” (Engström 2002). 
 
I och med teknologins framväxt i vårt samhälle har alltfler barn och ungdomar blivit mer 
stillasittande. De spenderar alltfler timmar framför dator och tv-skärmen. Detta scenario leder 
till en passiv livsstil. Enligt flera internationella studier finns det ett påtagligt samband mellan 
en passiv livsstil i form av mycket tv-tittande och datoranvändande och folkhälsosjukdomen 
fetma (Patriksson & Stråhlman 2004).   
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Föreläsning, Karlstads universitet 2005-09-28  
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2.4 Idrotten – en god uppfostringsmiljö? 
  
Enligt Johansson (1988) har idrottsrörelsen, vid sidan av familjen och skolan, under 1900- 
talet vuxit fram till en av de mest betydande institutionerna när det gäller överföring av 
kunskaper, färdigheter, normer och värderingar till det uppväxande släktet.  
 
Engström (1989) menar att barn och ungdomar som är medlemmar i idrottsföreningar skiljer 
sig genomsnittligt från dem som står utanför idrotten i en rad hänseenden, dels har idrottande 
barn och ungdomar en mer positiv kroppsuppfattning och självkänsla än de som inte idrottar. 
De har även sundare levnadsvanor, bättre kostvanor och de röker även i mindre utsträckning. 
Vidare har de som är anslutna till idrottsföreningar genomsnittligt högre betyg, och då inte 
bara i ämnet idrott utan även i de teoretiska ämnena.  
 
Patriksson (1988) anger bland annat gemenskapen, utlopp för energi, utveckling av 
kompetens eller skicklighet, spänning eller upprymdhet som motiv för idrottande i en 
idrottsförening. Barn och ungdomar lär sig med andra ord att socialisera med andra, deras 
känslor får utlopp och de får sträva efter uppsatta mål. Dessa faktorer är oerhört viktiga när 
det gäller barn och ungdomars utveckling. 
  
Idrottens verksamhetsidé beskrivs av RF (1995) där utformningen av idrotten skall ge alla 
som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Den skall ge upplevelser och kontakt 
mellan människor ur olika samhällsgrupper. Alla som vill får vara med och delta, oavsett 
religion, kön, ras, ålder, nationalitet mm. Idrotten är tillgänglig för alla.  
 
”Idrottens föreningsliv är en viktig uppfostringsmiljö för många barn och ungdomar. Vi ska 
med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Särskilt 
viktigt är det att verksamheten är utformad så att barn lär sig respektera varandra som 
kamrater och medtävlare. Att glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid 
motgångar är viktiga delar i idrottsgemenskapen” (RF 1995).      
 
 
2.5 Idrottens värderingar 
 
Idrotten speglar i stort samhällets regler, normer och värderingar och erbjuder därför 
gynnsamma förhållanden att träna socialt beteende och måste därför betraktas som en av de 
viktigaste uppfostringsmiljöerna (Wagnsson 2001). 
 
Den organiserade idrotten lär även deltagarna att följa givna regler, underkasta sig domslut, 
följa överenskommelser – att vara lojal, kämpa och ej ge upp – även vid motgång (Engström, 
1989). Deltagare inom organiserad idrott lär sig alltså att följa regler, något som även är till 
fördel ur en samhällelig synvinkel.  
 
Jämställdhet och demokrati är andra viktiga ”byggstenar” i idrottens verksamhetsidé. Alla är 
lika viktiga för idrotten. Det ska finnas möjligheter för alla oavsett kön, att utöva idrott vilket 
kräver att kvinnlig och manlig idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Sedan skall 
även varje deltagare få vara delaktiga i de beslut som formar verksamheten.  
Den värdering som är allra mest signifikativ med idrottsrörelsen är dock rent spel. ”En känsla 
för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla 
följer gemensamt uppsatta regler” (RF 1995, s8).  
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Idrotten står således för många sunda värderingar och fungerar därför utmärkt som 
uppfostringsmiljö enligt min mening. Idrotten står för rent spel och respekt för andra. Ett 
problem som dock idrotten ”brottas” med är doping. Användning av doping strider mot alla 
de principer och värderingar som idrottsrörelsen står för. Andrén – Sandberg et al (2004, 
s189) skriver: ”Under de senaste två decennierna har dessvärre doping kommit alltmer i 
fokus. Detta innebär att idrottens grundidé utmanats: att rättvist följa idrottens regler (en riktig 
idrottsutövare fuskar inte) samtidigt som doping uppenbarligen kan vara direkt hälsovådligt 
(idrotten ska leda till hälsa, inte tvärtom). Upprepade dopingavslöjanden med inblandning av 
kemister, jurister och poliser har lett till betydande trovärdighetsproblem för idrottsrörelsen 
som helhet trots att Riksidrottsförbundet lagt ned stora resurser på antidopingverksamhet” 
(Andrén – Sandberg, 2003,  s189). RF (2005) skriver: ” Doping skadar idrottsrörelsens 
trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som 
ungdomsorganisation och folkrörelse”.  
         
 
2.6 Dopingens historia 
 
Själva ordet doping lär komma från det språk som talades av de stammar som existerade i 
södra Afrika när européerna kom dit. ”Dop” bestod av en stark dryck, som innehöll bland 
annat delar från en bestämd nöt, alkohol och medicinskt aktiva ämnen (xantiner). Drycken 
användes för att orka arbeta hårt, eller för att vara stark och modig när man gav sig ut i strid 
(Andrén – Sandberg 1997). Sedan kom ordet till engelskan via de holländska invandrarna, 
boerna. Ordets innebörd vidgades sedermera till att omfatta även andra stärkande och 
stimulerande drycker (Andrén – Sandberg et al 2004). Ordet doping nästlade sig sedan in i 
sportsammanhang via häst och hundkapplöpningen (Regeringskansliet 2002). Ordet doping 
beskrevs för allra första gången i en ordlista 1889 som en opiatlösning som hästar fick före en 
tävling (ibid).    
 
Doping är ingen ny företeelse. Redan för 5000 år sedan rekommenderade kinesiska läkare 
extrakt av vissa växter för att stärka hjärtat i samband med fysisk träning. Exempelvis är ”Ma 
Huang” känd från den nästan 5000 år gamla förteckning av kinesiska läkemedel (Andrén – 
Sandberg, 1997, 2004, Thurelius, Bäckström & Toll 2005). Ma Huang var känd för att 
stimulera cirkulationen och att lindra hosta. En japansk forskare lyckades år 1855 isolera den 
aktiva substansen, och eftersom den kom från växten Efedra kallades den Efedrin. Detta 
medel är idag vanligt i exempelvis svenska hostmediciner och klassas som dopingmedel 
(Andrén – Sandberg 1997, 2004). För att höja prestationsförmågan i de antika 
idrottstävlingarna i Grekland, cirka 300 år f. Kr användes svampextrakt, brygder och liknande 
(Regeringskansliet 2002). Soldaterna hos Djingis Khan använde alkohol tillsammans med 
andra droger (Forsgren 1993), när de marscherade mot Peking år 1215 för att övervinna sin 
trötthet (Andrén – Sandberg 1997, 2004).  
 
I den moderna idrottsvärlden har dopingproblemet varit aktuellt länge. Det diskuterades till 
exempel år 1865 om det var värt att tillåta kanalsimmarna i Amsterdam att använda 
dopingmedel (Forsgren 1993). I de berömda sexdagarsloppen på cykel under 1800 – talet 
använde sig varenda nation av såkallade ”mirakeldrycker” (Andrén Sandberg 1997). Det 
första dopingrelaterade dödsfallet skedde förmodligen år 1896 när cyklisten Arthur Linton 
dog under en cykeltävling mellan Bordeaux och Paris. Dödsorsaken rapporterades vara en 
dopingöverdos (Andrén – Sandberg et al 2004, Verroken 2003). Thomas Hicks, vinnare av 
marathon i OS 1904, var nära att dö efter målgången på grund av en blandning mellan 
dopingpreparatet stryknin och brandy (Verroken 2003).  
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Bland boxare var det i början av 1900 – talet en allmän tro att man efter att ha druckit en 
blandning av stryknin, konjak samt kokain boxades avsevärt bättre (Forsgren 1993, Andrén – 
Sandberg et al 2004). Den första dokumenterade dopingkontrollen som genomfördes i 
Österrike 1918 under hästkapplöpningar, befanns flera av hästarna dopade (Forsgren 1993).          
 
Historien om anabola steroider tar sin början i slutet av 1930 – talet, då anabola steroider 
började tillverkas (Ibid.). Man provade bland annat anabola steroider på tyska soldater, och då 
inte i syfte att göra dem starkare utan i syfte att göra dem mer aggressiva (Forsgren 1993, 
Andrén – Sandberg et al 2004). Amfetamin och amfetaminliknande substanser fick också stor 
betydelse i andra världskriget. De stridande trupperna blev i pressade lägen tilldelade dessa 
preparat för att bibehålla en skärpt uppmärksamhet under långa tidsperioder och även för att 
undvika trötthet (Andrén – Sandberg et al 2004, Verroken 2003).  
 
År 1954 publicerades en rysk vetenskaplig rapport som talade för att anabola steroider kunde 
användas för att öka idrottsmännens prestationsförmåga (Forsgren 1993). Den alltmer liberala 
inställningen till mediciner under 1960 – talet bidrog till att en mer allmän spridning av 
läkemedel inom idrotten tog fart (Andrén – Sandberg 1997). De ekonomiska vinningarna av 
idrottsresultaten var också en stark bidragande orsak till medicinens utbredning inom idrotten 
(Ibid). I Genoble och Mexico City år 1968 utfördes regelrätta dopingtester, men det var först 
vid OS i München 1972 som det genomfördes dopingtester i större skala (Forsgren 1993, 
Andrén – Sandberg 1997). Vidare utfördes de första testerna med avseende på anabola 
steroider vid OS i Montreal 1976 (Andrén – Sandberg 1997). Därefter har testverksamheten 
vid internationella mästerskap snabbt utökats samt effektiviserats (RF 2005).  
 
 
2.7 Vad är doping 
 
Det finns ett flertal definitioner på vad doping egentligen är. En av de första definitionerna på 
doping är Europarådets definition från ett möte i Strasbourg 1963 som lyder: ”Doping 
definieras som bruk av eller tillförsel av kroppsfrämmande ämnen i någon form eller 
fysiologiska substanser som tillförs kroppen i onormala mängder eller på ett onormalt sätt 
med den enda avsikten att höja prestationsförmågan i tävling på ett konstlat och osportsligt 
sätt. Dessutom måste olika psykologiska metoder (bl.a. mental träning) att öka den sportsliga 
prestationsförmågan betraktas som doping” (Andrén – Sandberg 1997, s 27). Denna typ av 
definition är dock ur en idrottsjuridisk synvinkel oanvändbar menar Andrén – Sandberg 
(1997). Anledningen till detta är enligt Andrén – Sandberg att alltför många metoder, 
mediciner etc. kommer hamna i ett gränsområde där det av definitionen ej går att avgöra om 
doping föreligger eller inte.  
 
År 1972 föreslog Nordisk Kommitté för idrottsvetenskaplig forskning en alternativ definition: 
”Med doping förstås att genom tillförsel av medikamenter eller med hjälp av andra metoder 
öka den tävlande konkurrensförmåga på ett konstlat sätt” (Ljungqvist 1993, s 4).  
 
Dopingfrågan har sedermera i Sverige behandlats vid flera Riksidrottsmöten. Den definition 
som antogs vid 1981 års möte löd: ”Idrottsutövare får inte använda stimulerande medel eller 
anabola steroider eller annars på konstlad väg försöka höja den fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan på så sätt som är förbjudet enligt i vederbörlig ordning meddelade 
internationella beslut (doping).  (Andrén – Sandberg 1997, s 28. Ljungqvist 1993, s4). 
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Resonemangen kring doping har vidare förtydligats i olika sammanhang. Mer utförliga 
dopingregler antogs även vid 1983 års riksidrottsmöte (Andrén – Sandberg 1997).          
 
I Riksidrottsförbundets informationsskrift ”Ärlig Kamp” från 1984, vilken riktar sig till 
ledare, föreningar och förbund med följande tillägg till den ovan refererade definitionen: 
”Doping innebär att idrottsutövarna försöker höja sin prestationsförmåga på ett konstlat sätt. 
Ett sätt är då friska idrottsutövare tar läkemedel för att förbättra prestationsförmågan. Ibland 
används också andra hjälpmedel som till exempel blodtransfusion ” (Johansson 1988, s10).  
 
Internationella Olympiska Kommittén (IOK) antog 1986 en definition som innebär att med 
doping avses användande av de medel och metoder som enligt en av IOK fastställd lista är 
förbjudna (SOU 1996:126).  
 
En av de mer lättförståeliga definitioner av doping är RF:s definition från 1989 och lyder: 
”Med doping menas dels bruk av medel, dels användande av metoder, som enligt av 
Internationella Olympiska Kommittén (IOK), eller av internationella specialidrottsförbund 
därutöver, ansetts vara doping” (Andrén – Sandberg 1997, s 24).  
En av de senaste definitionerna på doping kommer från Olympic Movement AntiDoping 
Code från 1999, och lyder så här:  

1. The use of an expedient (substance or method) wich is potentially harmful to athletes 
helath and/or capable of enhancing their performance; or 

2. The presence in the athletes body of a prohibites substance or evidence of the use       
thereof or evidence of the use of a prohibited method. (Verroken 2003, s34).  

 
 
2.8 Varför är doping förbjudet? 
 
Det finns flera skäl till att all användning av dopingmedel är förbjudet inom idrotten. Sedan 
1981 har idrottens antidopingarbete utgått ifrån det policybeslut som då antogs av 
Riksidrottsmötet och som bland annat slog fast: ”Att all bruk av dopingmedel är oacceptabelt. 
Inga idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras” (Regeringskansliet 
2002, s 49). RF anger också att målet för idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra 
alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå 
det målet måste kampen föras med olika medel, samt på alla nivåer inom idrotten (RF 2005). 
Detta är en viktig passus menar Andrén – Sandberg et al (2004), eftersom den understryker att 
doping kanske syns tydligast på elitnivå, men att antidopingarbetet är lika viktigt på alla andra 
nivåer.  
 
Argumenten mot doping inom idrotten är flera. RF har dock sammanställt de fyra viktigaste 
punkterna:  

• Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. 
Det är orättvist om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.  

• Det kan vara farligt att dopa sig, och att äventyra hälsan för att vinna genom doping 
strider både mot idrottens grundidé, samhällets värderingar och medicinsk etik.  

• Doping skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot 
mot idrottsrörelsen, och inte minst vad gäller ungdomsidrotten. Som folkrörelse kan 
man inte tillåta sig att motverka det ideal som strävar att göra idrottsutövarna friska till 
kropp och själ.  

• Det är olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta vissa dopingpreparat är förbjudet 
enligt svensk lag och kan ge fängelsestraff. Även om idrottsrörelsen inte skall ha 
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någon polisiär funktion måste det ta sitt ansvar för att det inom verksamheten inte 
förekommer något som samhället definierar som kriminellt.  (Andrén – Sandberg et al 
2004, s 34)  

 
 
2.9 Argument för och emot doping  
 
Några av de argument som finns mot doping redovisade jag för i föregående avsnitt (Varför är 
doping förbjudet?). Där redovisade jag RF:s fyra viktigaste punkter/argument mot doping 
inom idrotten. Jag tänkte nu redogöra lite mer djupgående för de argument som finns mot 
doping inom idrotten utifrån RF:s fyra punkter.  
Att använda doping är fusk, eftersom fusk definieras som brott mot överenskomna (skrivna 
eller oskrivna) regler. För idrottsrörelsen är detta skäl nog för att bekämpa dopingen (Andrén 
– Sandberg et al 2004). Det är även uppenbart att idrottens trovärdighet skulle skadas något 
oerhört om dopingen inte bekämpades med tydliga tag och starka medel. Ett troligt scenario 
om man fick fuska genom att dopa sig så skulle sannolikt fusk i andra former också 
förutsättas, och därmed inga segrare bli trodda. Något annat som är viktigt att förstå är att 
elitidrotten i Sverige bygger på ungdomsidrotten. Om det skulle krävas dopingmedel för att nå 
eliten, skulle föräldrarna naturligtvis inte skicka sina barn till idrottsrörelsen (Ibid).  
 
Dopingen strider således på ett flertal olika punkter mot idrottens grundidé – inte bara mot 
reglerna. Exempelvis ska det ju vara idrottarna som tävlar mot varandra. Läkemedelsbolagens 
forskning bör inte vara viktig för resultatutvecklingen skriver Andrén - Sandberg et al (2004).  
 
Verroken (2003, s 54) skriver: ”The sporting contest is seen to have been replaced by a 
competition beetwen doctors and biochemists on the one side and the regulatina authorities on 
the other. The athlete becomes the puppet of this technology, health risks are simply ignored 
and other competitors cannot participate in the competition unless they, too, are prepared to 
use substances to improve performance”.  
 
Mikael Lindfeldt har i sin avhandling “Idrott och moral – reflexioner över idrottens ideal” 
påpekat att om elitidrotten skall kunna behålla den dragningskraft den har, är det viktigt att en 
elitidrottare inte skiljer sig alltför mycket från oss andra. Det är viktigt att man som åskådare 
kan föreställa sig att elitidrottaren kunde vara en själv. Själva tjusningen med en topprestation 
är med andra ord att åskådaren kan känna igen den mänskliga aspekten i en prestation. 
Således är det föreställningar om det mänskligas gränser och begränsningar som vi alla delar 
som gör idrottsprestationer meningsfulla. Vetskapen om att ett anfallsduktigt fotbollslags 
spetskompetens är inövad mänsklig precision och inte en maskins automatik, är viktigt för att 
man ska kunna uppskatta dem som idrottsprestationer. Denna mänsklighetsaspekt anser 
Lindfeldt kanske är den mest centrala argumentet i kampen mot doping (Andrén – Sandberg 
et al 2004). 
 
Ett annat argument mot doping sett ur en praktisk – etisk synpunkt är att om samhället inte 
accepterar doping, förlorar idrottsrörelsen samhällets ekonomiska stöd om doping 
förekommer regelmässigt. Utan detta ekonomiska stöd skulle inte vår nuvarande idrottsrörelse 
kunna fungera. Doping kanske kan ge framgångar på väldigt kort sikt, men under det långa 
loppet riskerar således dopingen att bryta ned all den idrott vi byggt upp (Ibid). 
 
Ytterligare ett starkt argument mot doping är dess direkta hälsorisker. Såväl fysiska som 
psykiska biverkningar är att räkna med vid nyttjande av dopingmedel. Mottram (2003) 
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skriver: ”It is important to remember that all drugs, even the most selective, produce side-
effects”. Samma överdoser som kan generera positiva resultat i styrka och muskeltillväxt 
orsakar också en mängd reaktioner i missbrukarens kropp. De flesta märker man inte utav till 
en början, eftersom de sker i de inre organen, men om man fortsätter med sitt missbruk kan 
skadorna leda till att man måste sluta träna samt ge skador för livet (Folkhälsoinstitutet 1997).  
 
Om en ung man börjar missbruka anabola steroider så finns det risk att han blir kortare än vad 
han annars skulle ha blivit. Detta beror på epifysslutningen, som reglerar kroppslängden, styrs 
bland annat av testosteronnivåerna och ska äga rum när kroppen vuxit färdigt. Tillförs stora 
mängder testosteron kan det medföra för tidig epifysslutning, vilket kan resultera i kortväxthet 
(Therelius, Toll, Bäckström & Rams 2005). En annan biverkan, för män, är den minskande 
spermieproduktionen. I vissa fall kan den upphöra helt. I de flesta fall kommer 
spermieproduktionen så småningom igång igen efter upphört missbruk, ibland på en konstant 
lägre nivå. Ett långvarigt tungt bruk kan dock leda till kronisk testikelförtvining och sterilitet 
(Harbeck & Rydberg 1993). Anabola steroider har även en påverkan på huden i from av acne 
och bristningar. Acne är till stor del beroende av manliga könshormoner och har entydigt visat 
sig öka markant i såväl p–medelstudier som hos kroppsbyggande AAS–missbrukare (SOU 
1996:126). 
 
Även levern och njurarna påverkas negativt av dopingmedel. Leverfunktionen störs hos alla 
som använder anabola steroider. Vissa leverenzymer ökar i blodet och långvarigt bruk kan 
leda till blodcystor i levern (Gustavsson 1994). Sambandet mellan anabola steroider och 
godartade levertumörer är påvisat i flera studier: ”The association beetwen anabolic steroid 
administration and tumour formation, particularly of the liver and kidney, is now firmly 
established. Suificant changes in liver biochemistry have been found in 80 per cent of the 
otherwise healthy athletes taking anabolic steroids but without any signs of liver disease. 
Anabolic steroids have also been suspected of causing death from Wilm’s Tumour of the 
kidney in at least two adult atheletes” (George 2003, s171).  
 
Vidare drabbas många steroidmissbrukare även av mycket snabb åderförkalkning vilket är en 
stark riskfaktor för hjärtinfarkt och flera unga kroppsbyggare rapporterats ha drabbats 
(Gustavsson 1994). Det är även mer riskfyllt för barn och ungdomar med anabola steroider. 
Detta beror på att kroppen och dess organ, tillexempel lever, njure, hjärta inte är 
färdigutvecklade förrän i 17 – 20 års åldern. Att på kemisk väg påverka hormonbalansen är 
därför extra riskfyllt före den åldern (Von Strauss 1994). 
 
Nyttjande av anabola steroider medför även psykiska biverkningar. En av de mer kända 
biverkningarna är ökad aggressivitet. Andra psyksiska biverkningar är nedstämdhet, ångest 
och även depressioner är förekommande (Ståhle, Beckman, Stenbeck, Garle & Bergman 
1996). Det finns således många goda argument mot doping inom idrotten, såväl ur 
hälsosynpunkter som ur moral - etiska aspekter.  
 
Argumenten för doping är få. Jag letade febrilt efter argument för doping, men detta visade 
sig vara en inte så lätt uppgift. Dock lyckades jag få fram ett fåtal argument. 
Ett argument mot doping är ju som bekant att det vore orättvist om några idrottare dopade sig; 
de skulle ju på så sätt få ett försprång. Detta argument bemöter de som är för doping med att 
vissa idrottare redan har ett övertag i och med bättre träningsmöjligheter, bättre utrustning 
eller bättre tränare med mera. Skulle tekniskt övertag också förbjudas, menar förespråkarna? 
De menar således att det inte räcker med argument av typen: ”Om vissa atleter använder 
dopingmedel så får de ett orättvisst övertag gentemot de som inte tagit dopingmedel”. 
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Förespråkarna menar att vissa idrottare redan har ett övertag i och med bättre resurser och är 
därför inget bra argument mot doping (Creutzer 1999).  
 
Ett argument mot doping är att om en känd idrottsperson dopar sig för att få en hög placering 
så uppmanar detta de yngre idrottarna att göra detsamma som innebär en ökad drogmarknad. 
Detta skadar sportens ideal som har för avsikt att uppmuntra ett deltagande i sport av 
hälsoskäl. Förespråkarna bemöter detta argument med att elitidrottare sportar endast för sin 
egen skull. Det är deras jobb att förse åskådarna med spännande underhållning som betalar för 
att se tävlingen. Det är inte deras jobb att vara förebilder, att lära upp moral är upp till 
föräldrarna och lärare. Idrottarna tvingar ingen annan att göra något och uppmuntrar därmed 
inte droganvändandet menar de (Ibid).  
 
En del menar vidare att ”dopingen och manipulationerna skall släppas fria inom den extrema 
elitidrotten eftersom den ändå är just extrem”. På det viset skulle man fjärma toppidrotten från 
den ”vanliga” idrotten och låta vedertagna normer och regler gälla endast för den ”vanliga 
idrotten” (Forsgren 1993). 
 
 
2.10 Idrottens antidopingverksamhet  
 
Det första verkligt medvetna steget mot doping togs 1967 när Internationella Olympiska 
Kommittén  (IOK) beslöt att en medicinsk kommitté skulle bildas. Denna kommitté tog 
sedermera på sig det övergripande ansvaret för bekämpningen av doping inom idrotten 
(Andrén – Sandberg 1997). I Mexico City och Grenoble 1968 utfördes för första gången 
regelrätta dopingtester, men det var först vid OS i München 1972 som de genomfördes i större 
skala (Forsgren 1993). Anabola Steroider förbjöds först 1974 och ingick i testerna från och 
med OS i Montreal 1976. Testverksamheten vid större tävlingar som OS och VM har därefter 
både expanderats och effektiverats (Forsgren 1993).  
 
Dock har det funnits många svårigheter för dopingtestarna. Ett exempel inträffade vid VM i 
tyngdlyftning 1970. vid första dagens tävling avgjordes tre klasser och de tre bästa i varje 
klass fick lämna urinprov. Av de nio som testades visade sig åtta av dem vara dopade vilket 
ledde till att åtta nya pristagare korades. Tyvärr hann man aldrig testa de åtta nya pristagarna, 
varför de aldrig fick möjlighet att bevisa sin oskuld – eller bli fällda. Numera testar man aldrig 
enbart medaljörerna utan man testar även någon, eller några av dem som kommer närmast 
prispallen, allt för att undvika misstag av denna karaktär (Andrén – Sandberg 1997). Ett annat 
problem har varit att finna metoder som kan spåra de dopingbelagda substanserna (ibid). Ett 
steg mot ett mer sofistikerat regelverk togs till OS i Sarajevo och Los Angeles 1984, då man 
fastställde hur mycket koffein som fick finnas i urinen. För första gången använde man då en 
kvantitativ gräns och man dopingklassade en av de vanligaste dryckerna i hela världen om 
intaget översteg en viss gräns (ibid). 
 
Vid OS i Salt Lake City 2002 kunde man för första gången på ett trovärdigt sätt dokumentera 
att dopingbekämpare kunskapsmässigt låg före doparna. Detta har dock länge hävdats av 
testlaboratorierna, som har stor kunskap om testning och mycket teoretisk vetenskaplig 
kompetens, men som ifrågasatts av massmedia och idrottsutövarna själva. När nu 
erytropietinliknande preparat användes i dopingsyfte i större skala, kunde detta påvisas med 
säkra metoder och de dopade blev avslöjade, trots att de använde fuskmetoder som deras 
experter förklarat vara säkra mot avslöjanden, bland annat eftersom preparatet funnits på 
marknaden i bara några månader (Andrén – Sandberg et al 2004). 
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2.10.1 Antidoping i Sverige  
 
Riksidrottsförbundet har det huvudsakliga ansvaret för antidopingarbetet i Idrottssverige. 
Inom RF har antidopingarbetet bedrivits sedan början av 1970 – talet och 1973 startades en 
informell ”dopinggrupp”. Den ombildades sedermera år 1975 till ”Dopingkommittén”. Först 
1977 beslutade dock RF att bilda en regelrätt svensk Dopingkommission (Andrén – Sandberg 
et al 2004). Samtidigt började man utarbeta regler som gjorde det möjligt att bestraffa 
idrottare som använt dopingmedel. RF antog sina första egna regler mot doping och 1981 
inrättades den första svenska fältgruppen för att ta dopingprover vid tävlingar (ibid).  
 
Redan 1982 utfördes även träningstester i Sverige, vilket först i slutet av 90 – talet blev praxis 
även internationellt. 1985 gjordes drygt 1000 dopingkontroller i Sverige. Sedan 1991 har över 
2000 dopingkontroller utförts per år i Sverige. Cirka 60 procent av de kontroller som gjorts 
genom åren har varit träningskontroller (ibid). År 2004 utfördes 4000 kontroller. 
Dopingkontrollerna görs alltid utan förvarning, främst på junior och seniorelit men även 
motionärer kan bli testade (RF 2005). Arbetet mot doping utgår från ett beslut riksidrottsmötet 
antog 1981 och lyder: ” Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så 
värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras” (SOU 1996:126). Sedan 1977 finns 
fastslaget i RF:s stadgar att doping i samband med all idrottsutövning är förbjudet (ibid). RF 
angav sedermera tidigt att antidopingarbetet skulle inriktas på att: 

• Bygga upp ett eget analyslaboratorium för dopingprov 
• Ta fram ett regelverk och utveckla en organisation som gjorde det möjligt att ta 

dopingprov även under träning. 
• Upplysa och informera i dopingfrågor 
• Utöva internationell påverkan       
                                                                                  (Andrén – Sandberg et al 2004, 151). 

 
Arbetet ledde till att laboratoriet vid Huddinge Sjukhus blev ackrediterat av internationella 
olympiska kommittén 1985. Svenskt dopingarbete tillhör faktiskt den skara av länder som 
tidigast och mest bidragit till att bekämpa dopingen (ibid).     
 
Det svenska antidopingarbetet bedrivs av RF och består av nio verksamhetsområden: 
 
§ Dopingkontroller: Enligt RF:s regler är alla idrottsutövare, som är medlemmar i en RF-
ansluten förening, skyldiga att underkasta sig dopningskontroller. Samma gäller idrottsutövare 
som representerar svensk idrottsorganisation i internationella sammanhang eller kallats till 
förberedelse för en sådan tävling samt idrottsutövare, som tecknat avtal med SF 
(Specialidrottsförbund) med innehåll att utövaren skall följa RF:s regler mot doping, någon 
skillnad görs heller inte om idrottsutövaren är professionell eller amatör (Regeringskansliet 
2002).  
 
§ Analysverksamhet: Proverna skall analyseras av ett ackrediterat laboratorium för att 
analysen skall kunna användas som ett juridiskt bevismedel (Regeringskansliet 2002). 
Analyser av Svenska och internationella prov samt metodutveckling utförs vid 
dopinglaboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Det är ett 
forskningsanknutet och av WADA (The World Anti Doping Agency) ackrediterat 
laboratorium (RF 2005).  
 
§ Juridisk Verksamhet: Grunden för idrottsrörelsens möjligheter att genomföra kontroller och 
bestraffa förseelser är att den enskilda idrottsutövaren genom sitt medlemskap accepterat att 
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följa de stadgar som finns för idrottsrörelsen. De grundläggande dopingreglerna finns i RF:s 
stadgar (SOU 1996:126). RF (2005) skriver följande om den juridiska verksamheten: ”Den 
juridiska verksamheten präglas av rättssäkerhet och service till idrottsrörelsen och dess 
utövare där bl.a. regler kontinuerligt revideras. RF:s dopingkommission fungerar som 
åklagare när man behandlar och anmäler positiva dopingfall till respektive SF. 
Bestraffningsärendena avgörs sedan av respektive SF och kan överklagas till 
Riksidrottsnämnden som är sista instans. Dispensärenden behandlas av dopingkommissionens 
dopingkommitté”.  
 
§ Information: Sedan slutet av 1970 – talet har idrottsrörelsen ägnat stor kraft åt information 
och utbildning för att öka kunskaperna om dopingproblemet (SOU 1996:126). Genom att på 
olika sätt tillhandahålla och sprida aktuell kunskap bidrar RF till att utveckla det 
förebyggande antidopingarbetet inom idrotten (Regeringskansliet 2002). RF ska vara ett 
kunskapscentrum om doping och sprida kunskaper så att den stimulerar och utvecklar det 
förebyggande antidopingarbetet inom idrotten. RF svarar för framställning och spridning av 
informationsmaterial som kan användas både av specialidrotts –och distriktsförbund. (Andrén 
– Sandberg et al 2004, RF 2005).  
 
§ Utbildning: RF har till uppgift att utbilda och fortbilda dopingkontrollfunktionärer, 
antidopingansvariga samt andra nyckelpersoner i syfte att utveckla antidopingarbetet inom 
Specialidrottsförbunden och Distriktsförbunden (DF) (RF 2005). Årligen genomför RF 
utbildning av dopingkontrollanter, informatörer och förbundsläkare. Konferenser arrangeras 
för ansvariga inom special –och distriktsförbunden. RF utbildar också specialförbunden i 
handläggningen av bestraffningsärendena (SOU 1996:126).  
 
§ Forskning och utveckling: ”RF utvärderar och utvecklar ständigt arbetsmetoderna i 
antidopingarbetet genom att initiera och genomföra olika forsknings –och 
utvecklingsinstanser. Detta ska sedan leda till ökad kunskap om dopingen inom idrotten, dess 
bakgrund och konsekvenser samt olika metoder att eliminera missbruket. RF följer 
forskningsläget och verkar ör att medel ska beviljas sådan forskning” (RF 2005).  
 
§ Nationell samverkan: RF samarbetar med andra organisationer och myndigheter för att 
strategiskt verka mot spridning och bruk av dopingmedel (ibid). Samverkan från 
antidopingsenheten i RF och dopingkommissionen sker naturligtvis i första hand med andra 
idrottsorganisationer som SF, DF och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Med SOK har 
RF tecknat ett formellt avtal. Med det finns också många kontaktpunkter med andra 
organisationer och myndigheter (Regeringskansliet 2002). RF deltar i den centrala 
samverkansgrupp som finns i Folkhälsoinstitutets regi. Härutöver finns på RF:s initiativ även 
regionala samverkansgrupper i vilka idrottsrörelsen, polismyndigheter, åklagarmyndigheter 
samverkar.  
 
§ Internationell samverkan: Internationellt samarbetar RF med och ger service till vissa 
nationella och internationella idrottsförbund i fråga om dopingkontroller (SOU 1996:126).   
År 1990 anslöt sig Sverige till Europarådets konvention mot doping. Dessutom finns Sverige 
sedan 1998 med som en av de nio medlemsländerna i IADA (International Anti Doping 
Arrangement) vars arbete syftar till att nå ett brett internationellt samförstånd inom 
antidopingområdet. Samarbetet inom IADA har bland annat utmynnat i tillkomsten av en 
internationell kvalitetsstandard för antidopingarbetet (RF 2005). ANADO ( Association of 
National Anti-Doping Organisation) bildades under våren 2003 och har sitt sekretariat i 
OSLO. ANADO:s syfte är att stödja de nationella antidopingorganisationers program samt att 
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vara ett resurscentrum för de som sysslar med antidopingarbete. RF har funnits med ända 
sedan ANADO:s start våren 2003 ( Andrén – Sandberg et al 2004). Sedan lång tid tillbaka 
finns ett starkt nordiskt samarbete på antidopingområdet som initierades 1982 och som 
resulterade i en överenskommelse om att testa varandras idrottsutövare under träning och 
tävling oavsett varv de befann sig i alla de fem nordiska länderna. Överenskommelsen 
träffades mellan riksidrottsförbunden i Danmark, Norge, Island, Finland samt Sverige och var 
den första överenskommelsen av det slaget mellan olika länder. Detta unika samarbete mellan 
de nordiska länderna har varit föregångare internationellt i antidopingfrågorna 
(Regeringskansliet 2002).  
 
§ Kvalitetssäkring: RF:s dopingkontrollverksamhet är certifierad enligt kraven i WADA:s 
standard för dopingkontroll samt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000. Certifieringen omfattar 
såväl kontrollverksamheten, regelverket som antidopingorganisationen (RF 2005).     
 
 
2.10.2 Internationellt antidopingarbete.  
 
Första gången doping uppmärksammades var på en vetenskaplig kongress i Paris 1959. Ett 
exempel på utvecklingen som senare följde är att ministerrådet i Europakommittén redan 
1967 enhälligt skrev under ett dokument för hur dopingen skulle bekämpas (Andrén– 
Sandberg 1997, 2004, Regeringskansliet 2002). Avtalet har därefter skrivits om och förstärkts 
1978 och 1984 under något andra former. Det ställningstagande och regelverk som antogs av 
Europarådet 1984 kallades ”Anti-Doping Charter for Sports”, vilken tjänade som underlag för 
den olympiske chartern som antogs av IOK i november 1988 och godkändes vid UNESCO:s 
idrottsministerkonferens i Moskva (Andrén-Sandberg et al 2004, Regeringskansliet 2002).  
 
År 1989 beslöt en idrottsministerkonferens, anordnad av Europarådet i Reykjavik 1989 att 
anta en konvention mot doping. Europarådets antidopingkonvention öppnades för underskrift 
den 16 november 1989 (Regeringskansliet 2002). Sverige skrev under 1990 och har därmed 
åtagit sig att följa konventionen. Konventionen har som mål att minska och på sikt avskaffa 
doping inom idrotten. För att nå detta föreskriver man bestämda åtgärder för de länder som 
skrivit under konventionen:  

• Att anta lagar och föreskrifter samt vidta andra administrativa åtgärder för att 
begränsa tillgång och spridning  

• Att ge stöd åt dopingkontroller och annat antidopingarbete inom idrotten 
• Att verka för upprättandet av dopinglaboratorier och stimulera forskning inom 

området.  
• Att genomföra informationskampanjer och utbildningsprogram som betonar 

hälsoriskerna.  
• Att samordna politik och åtgärder mellan berörda ministerier/myndigheter och 

idrottsrörelsen.                                  
                                                                         (Andrén – Sandberg et al 2004, s148).  
 
Dopingfrågan har inom EU behandlats vid ett antal olika tillfällen på olika nivåer. Redan den 
19 februari 1992 antogs en resolution av rådet och medlemsstaterna, där en uppförandekod 
(Code of Conduct) mot doping i idrotten godkändes (Regeringskansliet 2002). I resolutionen 
uppmanas Europakommissionen och medlemsländerna att tillämpa denna kodex i kampen 
doping. Kodexen poängterar bland annat vikten av att de unga informeras om dopingens 
risker och uppmuntras till ett dopingfritt idrottsutövande (SOU 1996:126).  
 



 22

Den numera viktigaste plattformen för koordinering och harmonisering av antidopingarbetet 
utgör WADA där representanter för internationell idrott och världens regeringar arbetar sida 
vid sida i kampen mot doping (RF 2005). WADA initierades på en världskonferens mot 
doping på inbjudan av den internationella olympiska kommittén 1999. WADA har genom 
avtal med ett stort antal internationella idrottsförbund åtagit sig att genomföra 
dopingkontroller på förbundens elitidrottare i deras träningssituation (Regeringskansliet 
2002). Tanken bakom WADA är att man ska arbeta för att samordna regler, kontrollapparat 
etc. men på sikt också att man ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter i dopingarbetet, 
inkluderande utbildnings och propagandamaterial. Ett annat viktigt område för WADA är att 
stödja forskning och utveckling på antidopingområdet. WADA fastställer numera också 
årligen listan över förbjudna substanser och metoder (Andrén – Sandberg et al 2004).  
 
Det av WADA upprättade regelverket var, efter omfattande remissomgångar till världens 
antidopingorganisationer, färdigt inför världskongressen i Köpenhamn mars 2003. Koden, 
förkortad WADC (World Anti-Doping Code) diskuterades på kongressen och när det stod 
klart att idrottsvärlden kunde ansluta sig till regelverket beslöt WADA:s styrelse att för sin del 
anta koden. Därefter har det varit upp till IOK, IPK (Internationella Paralympiska 
Kommittén), internationella idrottsförbund och nationella antidoping organisationer att 
ansluta sig. Staterna, som formellt inte kan underteckna avtal med en privaträttslig 
organisation, vilket WADA är, gav var och en sitt erkännande av koden genom att 
underteckna den så kallade Copenhagen decleration. Det är inte enbart de olympiska 
idrotterna som kan skriva under koden. Alla idrottsförbund, men också arrangörer av ligor, 
som exempelvis NHL är välkomna. Förhoppningsvis ska koden på sikt omfatta alla världens 
idrottsutövare som då kommer att lyda under samma regelverk. Det innebär att samma 
förseelse får samma straff i vilken idrott som helst och varhelst i världen det utdöms. Såväl 
Sverige som stat som RF som organisation har anslutit sig till koden (Andrén – Sandberg et al 
2004).  
 
 
2.11 Dopinglistan 
 
Vilka substanser och metoder är det då som är förbjudna? 
För att en substans eller metod ska tas upp som förbjuden ska den uppfylla två av följande 
kriterier: 

• Den har en prestationshöjande effekt 
• Användningen innebär en verklig eller möjlig risk för idrottsutövarens hälsa.  
• Användningen strider mot ”the spirit of the game” 

 
Substansen eller metoden skall också finnas med på listan om den bedöms ha en möjlighet att 
maskera användningen av en annan förbjuden substans eller metod (ibid).  
 
De listor över preparat och metoder som är förbjudna ändras efter hand. Det är därför av stor 
betydelse för både läkare, idrottsutövare och deras ledare att följa dopinglistornas utveckling 
(ibid). Den nuvarande dopinglistan över förbjudna preparat och metoder, upprättad av 
WADA, ser ut enligt följande (RF 2005):  
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Dopinglistan 2006  
 
Substanser och metoder förbjudna såväl vid tävling som utanför tävling  
 
Förbjudna substanser  
S 1. Substanser med anabol effekt 
S 2. Hormoner och besläktade substanser 
S 3. Beta -2-agonister  
S 4. Substanser med antiöstrogen effekt  
S 5. Diuretika och andra maskerande substanser 
 
Förbjudna metoder  
M 1. Ökning av syretransporten  
M 2. Kemisk och fysisk manipulation 
M 3. Gendoping 
 
Substanser förbjudna vid tävling  
 
Förbjudna substanser  
S 6. Stimulantia 
S 7. Narkotiska analgetika  
S 8. Cannabinoider 
S 9. Glukokortikoider (kortison) 
 
Substanser förbjudna inom vissa idrotter 
P 1. Alkohol 
P 2. Betablockerare 
 
 
2.12 Bestraffning vid användande av dopingpreparat inom idrotten 
 
Idrottens officiella syn på doping är solklart entydig. Doping i samband med idrottsutövning 
är förbjuden (Von Strauss 1994). RF antog sina första regler mot doping 1979. Reglerna fanns 
då som en bilaga till RF:s stadgar, men har sedermera arbetats in i stadgarna som kapitel 13. 
Syftet med regelverket är att tillvarata idrottsutövarnas grundläggande rätt att delta i en 
dopingfri idrott (Andrén-Sandberg et al 2004). Dopingförseelse föreligger enligt RF:s stadgar 
då idrottsutövaren 

• intagit förbjudet medel eller använt förbjuden metod eller 
• vägrat att medverka vid dopingkontroll eller 
• försökt dölja att han eller hon använt förbjudna medel eller metoder samt om 

idrottsutövaren på annat sätt försvårar dopingkontrollen (SOU 1996:126).  
 
Alla idrottsutövare som är medlemmar i idrottsföreningar som i sin tur är tillhöriga ett RF-
förbund kan bestraffas för överträdelse mot dopingreglerna. Det finns ingen åldersgräns för att 
uttas till dopingkontroll eller fällas för en överträdelse av dopingreglerna. I normalfallet 
kontrolleras inte ungdomar under 15 år, dock om de ingår i prioriterade grupper, exempelvis 
på grund av att de tillhör elit eller nästintill elit, kan de ändå uttas för kontroll (Andrén-
Sandberg et al 2004). De idrottsutövare som gör sig skyldig till doping, eller den som hjälper 
en idrottsutövare att dopa sig, kan bestraffas enligt RF:s stadgar. Vid dopingförseelse kan 
straff på upp till två års avstängning utdömas vid första tillfället. Vid upprepad doping kan 
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livstidsstraff utdömas. Avstängningen avser samtliga idrotter och under strafftiden får den 
dömde varken tävla, delta i idrottsuppvisning eller utöva ledaruppdrag (RF 2005).  
 
 
2.12.1 Dopingstatistik, Sverige  
 
Man räknar att omkring en halv procent av alla dopingprov leder till bestraffning. De 
vanligaste dopingbrotten är anabola steroider (ca 64 procent), vägran att genomgå kontroll (ca 
20 procent ), stimulantia (ca 8 procent ) narkotiska analgetika (ca 6 procent), och övrigt (ca 2 
procent) (RF 2005).  
 
 
 
Antal dopingfall 1981-2004 fördelat på dopingklass 
Hormondoping        384        (61 %) 
 
Vägran/Smitning     136        (22 %) 
 
Stimulantia              50          (8 %) 
 
Smärtstillande          35          (6 %) 
 
Övriga                     19          (3 %) 
 
Respektive fall kan omfatta flera dopingklasser. Därav skillnaden mellan summan bestraffade 
och antalet dopingfall fördelat på dopingklass 
 
Antal prov och bestraffade i Sverige 1998-2004 
 
År              Antal prov           Antal bestraffade 
1998               2108                           24 
1999               2065                           12 
2000               1854                            6 
2001               2545                           18 
2002               3036                            9 
2003               3510                           11  
2004               4046                           17   (RF 2005) 
 
 
2.13 Kosttillskott  
 
Ett inom idrottens antidopingsarbete besvärligt ämnesområde är problemen med kosttillskott. 
RF:s policy gällande kosttillskott är att sådana inte behövs om man eftersträvar en korrekt 
sammansatt kost med hänsyn till de skilda behoven vid olika belastning i samband med 
träning och tävling respektive återhämtning. Anledningen till att kosttillskott anses som ett 
problem beror på att det inte alltför sällan händer att kosttillskott säljs, som innehåller 
substanser eller prekursorer till substanser som finns upptagna på WADA:s dopinglista. Dessa 
preparat säljs ofta utan att dessa substanser redovisas på innehållsförteckningen på 
förpackningen (Regeringskansliet 2002).  
 



 25

Börjesson (2005) skriver att undersökning avseende alla former av idrottarens kosttillskott bör 
göras. Avråd från näringstillskott i allmänhet och okända tillskott i synnerhet. Vissa 
kosttillskott innehåller otillåtna medel som återfinns på dopinglistan. Den enskilde 
idrottsutövaren är ansvarig för allt han/hon äter, även om man inte ”visste” att ett visst 
tillskott var ”inblandat i maten eller drycken”. RF (2005) skriver att kostillskott intas alltid på 
egen risk. Det är varje idrottsutövares skyldighet att ta reda på vad man stoppar i sig för något. 
Om man intar dopingklassade substanser, omedvetet eller medvetet, riskerar man att 
bestraffas för brott mot idrottens dopingregler.  
 
I en svensk genomgång visade det sig att cirka vart femte av 200 undersökta preparat, som 
köpts av hälsokostsäljare, innehöll förbjudna substanser. Om tillsatserna var medvetna eller 
slunkit med av andra skäl framgår dock inte. I en studie gjord vid dopinglaboratoriet i Köln 
2002 analyserades 634 kosttillskott från 13 länder, där det på innehållsförteckningen framgick 
att det inte fanns några hormoner i preparaten. Trots det innehöll 15 % anabola steroider, 
vanligen i form av prohormoner. En av de vanligaste blandningarna var nandrolon och dess 
förstadier. I Wien gjordes en liknande studie av 54 kosttillskott, där det visade sig att 22 % 
innehöll anabola steroider. Vidare fann man i en studie av kosttillskott gjord av Internationella 
Olympiska Kommittén att mellan 11 och 26 procent av de undersökta medlen innehöll 
dopingklassade substanser: 
Land                                        Antal studerade                                 Andel innehållande 
                                                   kosttillskott                                dopingklassade medel (%)                            
                                                                   
Nederländerna                                 31                                                             26 
Storbritannien                                 37                                                              19 
USA                                                240                                                            19 
Italien                                             35                                                              14 
Tyskland                                        129                                                             11 
                                                                                             

                                                                                        (Andrén – Sandberg et al 2004). 
 
Ett exempel på att tveksam kvalitetskontroll av kosttillskott orsakat dopingfall är de tre 
österrikiska roddare som testades positivt på nandrolon i augusti 2003. Roddarna hade tagit 
kosttillskott som de trodde var säkert eftersom Österrikes nationella antidopingorganisation 
hade produkten i fråga med på en lista över säkra kosttillskott. När detta uppdagades tog man 
omedelbart bort listan från hemsidan. Internationella Roddarförbundet (FISA) dömde 
roddarna till sex månaders avstängning. Detta exempel visar att det är närmast omöjligt att 
klassificera vissa kosttillskott som säkra (RF 2005).  
 
 
2.14 Doping och framtiden 
 
Vilken är då den bästa lösningen på dopingproblemet och vilka åtgärder bör vidtas för att 
kunna sanera problemet som råder? I en undersökning av Stig Helling (1998) fick 
respondenterna ta ställning till vilken den bästa lösningen på dopingproblemet var. 
Respondenterna angav att skärpning av RF:s dopingkontroller var den bästa lösningen på 
dopingproblemet inför framtiden. En ökad satsning på förebyggande information angavs 
också nödvändig, och då speciellt till ungdomar. Många respondenter ansåg även att hårdare 
straff var nödvändigt. 
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Andrén-Sandberg et al (2004) är även han inne på samma linje som respondenterna gällande 
åtgärder mot doping inom idrotten. Andrén - Sandberg et al menar att ett av de viktigaste 
skälen för många idrottare att inte använda dopingpreparat är säkert rädslan för att bli 
avslöjade. Därför måste dopingtesterna vara frekventa och tillförlitliga samtidigt som en 
satsning på den tekniska utrustningen måste göras. Vidare nämner han, likt respondenterna i 
Hallings studie, att fortsatta informationssatsningar samt även forskning är nödvändigt. Ett 
fortsatt internationellt samarbete mot doping är också nödvändigt om man skall få bukt med 
dopingproblemet inom idrotten.  
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3.Tidigare Forskning 
 
Sedan 1993 har Centralförbundet för alkohol –och narkotikaupplysning (CAN) i olika 
undersökningar tillfrågat ungdomar om deras erfarenhet av tillväxthormon och anabola 
steroider. Bland män synes erfarenheten av anabola steroider generellt ligga i 
storleksordningen 1-2 procent. Erfarenheten hos den kvinnliga befolkningen synes vara 
försumbar. CAN:s undersökningar tyder på att missbruket främst förekommer bland de yngre 
männen upp till 25 år (SOU 1996:126). Det viktigaste motivet för att använda dopingpreparat 
var tveklöst i syfte att få en snyggare kropp med mer muskler, snarare än att öka sina 
idrottsliga prestationer (Andrén - Sandberg et al 2004). Det finns även ett tydligt samband 
mellan bruk av anabola steroider och alkohol (ibid).  
 
1993 genomfördes i Falkenberg en undersökning där 1384 skolungdomar fick svara på en 
enkät. Resultatet visade från enkäten visade att tio procent av pojkarna i åldern 15 – 16 år 
hade använt anabola steroider i tablettform och hälften så många i injektionsform. Inte heller i 
detta fall var motivet för att använda dopingpreparaten i syfte att öka sina idrottsliga 
prestationer utan istället önskade man få större muskler för att imponera på omgivningen. I 
uppföljningsstudier var siffrorna något lägre och efter det att man gått in med aktiva insatser 
för att minska bruket blev siffrorna åtskilligt lägre (ibid).  
 
Kindlundh genomförde 1995 en enkätundersökning på samtliga gymnasielever i årskurs 1 och 
3 i Uppsala, totalt sett 2742 stycken ungdomar. Resultatet visade att tre procent bland 
pojkarna i årskurs 1 och två procent av pojkarna i årskurs 3 på gymnasiet hade använt doping. 
Bland flickorna är det mindre än en halv procent i såväl årskurs 1 som årskurs 3 som nyttjat 
doping. Orsak till bruket uppgav nästan hälften av pojkarna som hade använt doping var en 
vackrare kropp med större muskler, knappt 20 procent för att bli bättre inom sin idrott och 13 
procent för att de ville testa. Resultatet visade att det var vanligare med dopingmissbruk bland 
pojkar som bland annat skolkade flera gånger i veckan, styrketränade flera gånger i veckan 
samt brukade mycket alkohol, tobak och även brukade andra droger (Hansson 2005).  
 
I den sameuropeiska ESPAD-studien från 1999 ställdes enkätfrågor om erfarenhet av anabola 
steroider till 15-16 åriga skolelever i sammanlagt 29 länder. Ytterst få flickor uppgav 
erfarenhet av anabola steroider, i 13 länder hade ingen av flickorna provat anabola steroider, i 
elva länder var det en procent av flickorna som provat och två procent av flickorna i fem 
länder som provat. Hälften av länderna med frekvens över noll procent var östeuropeiska. För 
pojkarna låg värdena mellan noll och två procent i 19 av länderna och över två procent i tio 
länder. Även när det gällde pojkarna var de östeuropeiska länderna överrepresenterade, bland 
de länder där mer än två procent av pojkarna brukat doping. I Sverige var det två procent av 
pojkarna och noll procent av flickorna som uppgav att de använt doping (Hansson 2005).  
 
En undersökning gällande dopingvanor hos ungdomar i Sollefteå kommun gjordes av 
Landstinget i Västernorrland hösten 1995 2. 500 ungdomar ingick i denna undersökning, där 
resultatet visade att två procent någon gång använt anabola steroider. Nästan två procent vet 
var man kan få tag på anabola steroider i Sollefteå kommun och fyra procent skulle kunna 
använda dopingpreparat för att vinna en idrottstävling. Vidare kunde fem procent tänka sig att 
använda doping för att få vackrare kropp.  
 

                                                 
2 Undersökningen är sammanställd av Jacobsson, Iowa (1996)   
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En italiensk studie, vars syfte var att undersöka italienska idrottares kunskap och attityder till 
illegala droger (doping) inom idrotten, visade att över 10 procent av idrottarna antydde att det 
förekom amfetamin eller anabola steroider på såväl nationell nivå som internationell nivå. 
Vidare angav några bloddoping (7%) och beta-blockerare (2%). 62 % av de idrottare som 
erkände dopinganvändande angav att det var pressade av tränare och manager till att använda 
preparaten. Över 70% av idrottarna angav att det var lätt att få tag på doping (Scarpino et al 
1990).  
 
En studie gjord av Hamilton och Stone (1990) vid Georgia Southern College undersökte 
collegestudenters attityder till dopingkontroller. I studien deltog 640 stycken. Mer än 90% av 
respondenterna indikerade att dopingkontroller bidrar till ett mer rättvist idrottsdeltagande. 
Majoriteten ansåg att det var en skyldighet av såväl professionella som amatörer att inte ta 
olagliga preparat. 87 % antingen ”höll med” eller ”håller med starkt” vid frågan om det är 
oetiskt att delta i idrottsaktiviteter vid nyttjande av prestationshöjande droger.  
 
I hela världen togs gradvis fler och fler dopingprover mellan 1986 – 1997, genomsnittligt 
80000 dopingprover per år. Under denna period var det aldrig fler än 2,5 procent som befanns 
vara dopade och aldrig färre än 1 procent. Genomsnittet låg på cirka 1,5 procent, vilket 
innebär att 98,5 procent av de testade bevisades vara dopingfria (Andrén-Sandberg 2004).  
En undersökning gjord av Riksidrottsförbundet i december 2003 visar att folk i allmänhet tror 
att doping är mycket utbrett inom idrotten. 27 procent av Sveriges befolkning tror att mer än 
var tionde svensk elitidrottsutövare är dopad (RF 2005).  
 
En undersökning om idrottande ungdomars tankar om idrott och doping av Strandberg och 
Hallström (2005) visar att de flesta av respondenterna valde ordet fusk när de ombads berätta 
vad de hade för tankar om doping. En respondent ansåg att doping var så eländigt fult, det 
förstörde allting med idrotten. Överlag var majoriteten väldigt ense om att doping inte hör 
hemma inom idrotten.  
 
En studie av Stig Helling (1998) som hade för syfte att undersöka svenska elitidrottsmäns syn 
på doping och RF:s dopingkontrollverksamhet visar att det starkaste skälet till att avstå från 
doping var av moraliska skäl ansåg respondenterna. Risken för fysiska och psykiska skador 
ansågs som det andra och tredje bästa skälet till att avstå från doping. Vid frågan om de själva 
någon gång övervägt att dopa sig svarade majoriteten nej. Endast tio personer svarade ja på 
den frågan, varav sex var brottare. 
 
Stiftelsen Ren Idrott genomförde nyligen (2005) en undersökning gällande ungdomars 
attityder till doping. Undersökningen visade att 21,6 % av respondenterna i åldern 15-25 
trodde att doping var vanligt förekommande bland elitidrottare. 64,7 % angav att de trodde att 
det var ganska vanligt och 13,7 % angav att de inte trodde det var så vanligt som det ibland 
påstås. På frågan om respondenterna tror att det går att bli världsbäst på 100 meter löpning 
utan att dopa sig, svarade 53,9 % Ja, definitivt.42,5 % svarade Njae, tveksamt och 3,6 procent 
svarade Nej, det går inte. En fråga var även om respondenterna skulle ta ett ”magiskt piller” 
som innebar att de skulle bli bäst i världen på valfri idrott men med bieffekten att de skulle dö 
om 30 år. Totalt svarade 11,7 % av respondenterna ja på den frågan. Andelen av dem som 
svarade ja av de som idrottade/tävlade var 17,2 %. Denna undersökning har dock bemötts 
med en hel del kritik. Kritikerna anser bland annat att stiftelsen har utmålat dopingproblemet 
inom idrotten som större än vad det egentligen är. Riksidrottsförbundets ordförande, Karin 
Matsson, är en av dem som anser att undersökningen är missvisande. Hon anser att frågan där 
respondenterna tillfrågades om de skulle ta ett ”magiskt piller” om det gjorde dem till 
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världsbäst inom valfri idrott men med bieffekten att de skulle dö om 30 år är en märklig och 
spekulativ frågeställning eftersom det inte finns något piller som gör dig till världsmästare. 
Karin Matsson anser att en sådan frågeställning mer bidrar till mytbildning än till klargörande 
om dopingens utbredning inom idrotten. Vidare säger hon att den utbredda uppfattningen om 
att doping är vanligt förekommande inom elitidrotten är ett av de största dopingproblemen 
inom svensk idrott idag. Av undersökningen framgick t.ex. att 86,3 % tror att doping är 
vanligt eller till och med mycket vanligt inom svensk elitidrott. Karin Mattson anser att om 
denna uppfattning får fäste i samhället, riskerar vi att det blir en självuppfyllande profetia och 
därmed ett väsentligt större problem i framtiden än idag menar hon (RF 2005). Själv anser 
jag, efter att ha studerat Ren Idrotts undersökning, att den har vissa brister. Först och främst är 
undersökningen inte speciellt vetenskaplig då den har gjorts via Internet. Deltagarna har alltså 
fått enkäten via mail. I detta förfaringssätt finns en del vetenskapliga brister. T.ex. vet de ju 
inte med säkerhet vem det är som har svarat på frågorna, det kan ju faktiskt varit ett syskon 
som ”hjälpt till” eller dylikt. Vidare kan de inte heller intyga att samtliga deltagare fick svara 
på enkäten under identiska miljöförhållanden vilket kan påverka undersökningens reliabilitet.     
 
I själva verket är dopingproblemet inom svensk elitidrott kvantitativt sett litet. Under 2004 
gjordes 4 000 kontroller och mindre än en halv procent, det vill säga 17 personer, visade sig 
vara dopade. Av dessa var endast sex personer elitidrottare. Sedan 1980-talet har andelen 
positiva fall efter dopingkontroll sjunkit successivt från att då varit över fyra procent, till 
dagens låga nivå, runt 0,5 % (ibid).  
 
En undersökning gjord i Värmland gällande ungdomars attityder till doping visar att pojkar 
har en mer genomgående positiv attityd till dopingpreparat än vad flickor har. Det var också 
fler pojkar än flickor som uppgett bruk av dopingmedel. Studien har pågått mellan 1995-2000, 
där ett frågeformulär delats ut varje år inom nämnda period. Respondenterna var elever från 
årskurs 7 på högstadiet till elever på årskurs 3 på gymnasiet. Studien visar att attityden till 
doping, vid de två senaste undersökningstillfällena, 1999 och 2000, varit mer liberal än vid de 
tidigare tillfällena. Det var särskilt pojkar i årskurserna 8 och 9 på högstadiet, som uppgett en 
positivare attityd till doping än tidigare. De elever som styrketränar fem eller fler gånger i 
veckan har också i genomsnitt en mer positiv attityd till doping än övriga elever. Bland elever 
som styrketränade fem eller fler gånger i veckan ansåg 32 % av dem att doping är helt okej, 
det är mer än fyra gånger så vanligt än bland övriga elever. År 2000 uppgav 7,5 % bland 
niondeklassarna att de kunde tänka sig att använda doping. Det är kommunerna Grums, 
Hammarö, Karlstad och Kristinehamn som för undersökningsåren haft flest elever som har 
kunnat tänka sig att använda doping. En fråga gällande elevernas bruk av kosttillskott fanns 
med i frågeformuläret från år 2000 (n=2288). I den grupp elever som tyckte att doping var 
helt okej använde 63 % av dem någon sorts kosttillskott. (Hansson 2005)                     
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4. Metod 
 
 
4.1 Design 
 
Syftet med denna studie är att undersöka idrottande ungdomars attityder till doping. Är 
respondenterna för eller emot doping? Skiljer sig synen på doping beroende på vilken idrott 
man utövar? Tror man till exempel att det är många elitidrottare i Sverige som dopar sig? Det 
är några av de frågor som ligger till grund för denna studie. Denna studie har en kvantitativ 
forskningsansats i form utav enkäter (se bilaga 2) som användes för att samla in det empiriska 
materialet. Huvudanledningen till att jag valde enkät som arbetsmetod var att jag ville ha ett 
statistiskt brett material. Sedermera tillgodosåg även nämnda metod föreliggande 
undersöknings syfte och frågeställningar på ett tillfredsställande sätt.  
 
Kvantitativ inriktad forskning söker och undersöker kvantifierbar information. Denna 
forskningsansats syftar till att ge så exakt information som möjligt och kräver ofta noggrann 
utprövning av de mätinstrument som forskaren använder sig utav. Kvantitativa data bildar 
underlag för mer eller mindre avancerade statistiska metoder (Larsson 2002).   
 
Då doping är ett relativt känsligt ämne, och då speciellt inom idrottsvärlden, så kan det vara 
bra att använda enkäter som mätinstrument. Patriksson (1987) påpekar fördelarna med enkäter 
som insamlingsmetod vid frågor som berör känsliga ämnen, eftersom det i en intervjusituation 
kan vara svårt att svara inför någon man inte känner (Wagnsson 2001).  
 
Jag utförde en pilotstudie där fem idrottande personer, i åldern 20-21, deltog för att säkerställa 
att frågorna var lättförståeliga och att de tolkades på rätt sätt. Pilotstudien utfördes för att 
garantera att frågeställningarna inte på något vis kunde missuppfattas, allt för att 
undersökningen skall bli så tillfredsställande som möjligt. Thomas och Nelson (1996) skriver 
att väldigt många avhandlingar som producerats genom åren har varit opublicerbara på grund 
av betydande metodologiska missar som på ett lätt sätt kunnat undvikas genom utförande av 
pilotstudier. Pilotstudien bör, enligt Patel och Davidsson (2003), genomföras på någon grupp 
som i väsentliga fall motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. Denna studies egentliga 
undersökningsgrupp består av elever vid idrottsgymnasier i Värmland. Därför var det av stor 
betydelse för denna studies kvalitet att en pilotstudie utfördes på en grupp som är 
representativ för den egentliga undersökningsgruppen. Därför valde jag ut en pilotstudiegrupp 
bestående av fem idrottande personer, i åldern 20-21, som i väsentliga fall motsvarar den 
egentliga undersökningsgruppen. Dock är ju inte deltagarnas ålder i pilotstudien fullständigt 
representativ då åldern i den egentliga undersökningsgruppen varierar mellan 15 och 19år. 
Dock anser jag att den smärre åldersskillnaden inte bör vara av stor betydelse då deltagarna i 
pilotstudien bara var något år äldre (20 – 21år) och bör därför, enligt min mening, 
klassificeras som representativa.   
 
 
4.2 Urval 
 
Vid ett möte, den 11 november 2005, med Värmlands Idrottsförbund beslutades urvalet av 
undersökningsgruppen. Urvalet styrdes uteslutande utifrån syftet med den kvantitativa 
metoden, dvs. att erhålla en övergripande bild av idrottande ungdomars attityder till doping. 
Det var därför av stor betydelse att den utvalda gruppen skulle vara relativt stor för att kunna 
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erhålla ett brett statistiskt material. För att få ett representativt urval av det vi avsett att 
undersöka beslöt vi att samtliga respondenter skulle studera på ett idrottsgymnasium. Då 
denna undersökning har för avsikt att undersöka idrottande ungdomars attityder till doping 
ansåg vi att elever på idrottsgymnasium skulle vara ett representativt urval, då de bland annat 
uppfyller huvudkriteriet gällande urvalet för denna studie, dvs. samtliga är idrottande 
ungdomar som även har blivit antagna vid ett idrottsgymnasium vilket även innebär att de är 
talangfulla unga idrottare med ett genuint intresse för idrott. Följaktligen var det ytterligare 
några faktorer som spelade in gällande urvalet. Då tidigare forskning (bl.a. RF 2005) visat att 
en stor del av allmänheten är av den uppfattningen att doping är vanligt bland svenska 
elitidrottare, var det även intressant att undersöka, potentiellt sett, kommande elitidrottares 
attityder till doping. Valet av idrottsgrenar, representerade i denna undersökning, var främst i 
syfte för att erhålla en god balans mellan såväl kön som lag –och individuella idrottare.  
Respondenternas ålder var mellan 15 – 19 år.     
 
Tabell 1. Undersökningens urval, uppdelat på idrottsgren och kön.  
   
    

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
4.3 Mätinstrument 
 
Denna studie har en kvantitativ forskningsansats i form utav enkäter (frågeformulär). För att 
kunna skapa ett frågeformulär, som motsvarar vetenskapliga krav som finns för att studien 
mäter vad som avsett att mätas på ett tillförlitligt sätt studerades relevant litteratur (bl.a. Trost 
2001, Magne Holme & Krohn Solvang 1997, Thomas & Nelson 1996) som förberedelse inför 
arbetet att konstruera en enkät utifrån syftet och frågeställningarna. Ett huvudsakligt problem 
med valet av en kvantitativ forskningsansats är den stora tilltro människor överlag har till allt 
som kan beskrivas med siffror. Detta gör att vi lätt kan missbruka och feltolka den 
information vi har skriver Magne Holme och Krohn Solvang (1997). En fördel med att 
använda kvantitativ metod är att metoden ständigt visar sig kunna träffa rätt när det gäller 
beskrivningar av olika samhälleliga förhållanden (ibid). I och med valet av en kvantitativ 
forskningsansats, där man erhåller ett statistiskt brett material, vilken är en ypperlig metod då 
man vill kunna ange frekvenser och kunna säga att ett visst antal procent av befolkningen 
tycker på det ena eller det andra sättet. Detta kommer att resultera att i att man erhåller en 
övergripande bild av idrottande ungdomars attityder till doping. Det hade dock även varit bra 
med några intervjuer som komplement för att få en mer djupgående bild. Detta kunde dock ej 
genomföras på grund av tidsmässiga skäl.  
 
Enkäten utformades på följande vis: (se även bilaga 2) 
Inledningsvis förlades några bakgrundsfrågor, fråga 1-6, där respondenterna får ange kön, 
ålder, idrottsgren, träningsmängd per vecka, sina ambitioner med sitt idrottande samt får även 
respondenterna vid fråga 5 ta ställning till vad som bäst karaktäriserar idrott för dem. Fråga 7-

Kön 
 man kvinna Total 

Alpint 6 10 16 
Friidrott 14 10 24 
Fotboll 18 3 21 
Ishockey 19 0 19 
Skidskytte 15 9 24 

Idrottsgren 

Längdskidor 11 15 26 
Total 83 47 130 
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10 behandlar huruvida respondenterna fått någon information om doping och i sådant fall hur 
de upplevt informationen och även om de skulle vilja ha mer information. Dessa frågor 
ställdes för att undersöka om det skiljer sig gällande informationen om doping beroende på 
vilken idrottsgren man utövar eller vid vilket idrottsgymnasium man studerar. Vidare får 
respondenterna mellan fråga 11-23 ta ställning till några påståenden gällande doping. Fråga 
11-15 har för avsikt att undersöka respondenternas kunskaper samt uppfattning om 
dopingpreparatens påverkan på individen ur såväl fysisk som psykisk aspekt. Sedan får 
respondenterna mellan fråga 16-23 ta ställning till några påståenden på en femgradig-skala. 
Dessa frågor ha för avsikt att undersöka respondenternas attityder samt uppfattning om 
doping i relation till idrott. Vidare kan man urskilja två sätt att ställa attitydfrågor. Det ena 
sättet går ut på att man i frågeformuläret ber den svarande att ta ställning till ett antal 
påståendesatser och ange i vilken utsträckning respondenterna instämmer i påståendena. Detta 
sätt att ställa attitydfrågor har använts vid frågorna 11-23. Det andra sättet att ställa 
attitydfrågor är att ställa frågor som besvaras jakande eller nekande (Trost 2001). Enligt detta 
sätt besvaras frågorna mellan 24-33.  
 
 Fråga 24 - 35 undersöker mer ingående respondenternas attityd till doping relaterat till 
idrottsliga prestationer. De får även bland annat ange av vilka skäl som de anser att man bör 
avstå från doping. Fråga 36 och 37 handlar om kosttillskott. Fråga 37 ställer jag för att se om 
det finns någon skepsis till kosttillskott i tanke om dopingpreparat.  
 
Resterande tre frågor, varav en är en öppen fråga, har för avsikt att belysa respondenternas 
syn på antidopingarbete och dopingstraff. Enkäten avslutas med en öppen fråga där 
respondenterna tillgavs möjligheten att göra en ytterligare kommentar angående ämnet. Trost 
(2001) rekommenderar en öppen fråga vid avslutningen av varje enkätformulär. När man vid 
en personlig intervju ställt alla sina frågor hör man sig för om den man intervjuat har något att 
tillägga. På motsvarande sätt bör man också avsluta formuläret med en sådan öppen och 
kravlös fråga menar Trost. En öppen fråga ger respondenten utrymme för att uttrycka sina 
känslor och utveckla idéer gällande ämnet. Dock är det vanligt med ett rejält bortfall vid 
sådana frågor (Thomas & Nelson 1996). Trost (2001) skriver att man mycket ofta får goda 
idéer av de svar som inkommit som kan vara bra att ha när man skall tolka och analysera det 
insamlade materialet.  
 
 
4.4 Genomförande 
 
Vid ett möte med Värmlands Idrottsförbund valdes undersökningsgruppen noggrant ut. Sedan 
fick jag, av Lars Andersson på Värmlands Idrottsförbund, telefonnummer till samtliga 
ansvariga tränare/ledare för respektive idrottsgymnasium. Vid samtliga första kontakter med 
ansvariga tränare/ledare förklarade jag noggrant bakgrunden och syftet med föreliggande 
undersökning. Den första i ordningen som jag kontaktade var Anders Borgström som är rektor 
för friidrottsgymnasiet i Karlstad. Vi diskuterade fram ett lämpligt tillfälle, där jag 
personligen kunde närvara vid utdelningen av enkäterna. Onsdagen den 7 december klockan 
18:30 skulle det vara en teorilektion i Wåxnäshallen med elever från friidrottsgymnasiet där 
jag fick klartecken att närvara för att dela ut enkäterna. Jag delade ut enkäter till samtliga 
närvarande (24 st) vid nämnda teorilektion.  
 
Den andra i ordningen jag kontaktade var Roland Slätterman, ansvarig för ishockeygymnasiet 
i Karlstad, där vi kom överens om ett tillfälle att dela ut enkäterna personligen. Klockan 08:00 
tisdagen den 13 december i Mässhallen spikades som datum för utdelningstillfälle. Även vid 
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detta tillfälle delade jag ut enkäter till samtliga närvarande (19 st). Nästa person jag 
kontaktade var Håkan Werme, ansvarig för fotbollsgymnasiet i Karlstad. Vi kom överens om 
ett tillfälle då han trodde att det skulle vara runt 17-20 elever närvarande. Måndagen den 12 
december klockan 08:00 i Wåxnäshallens fotbollsplan valdes som utdelningstillfälle. Jag 
delade ut enkäter till samtliga närvarande (9 st). Anledningen till det låga antalet deltagare 
uppgavs vara att ett flertal elever befann sig på ett luciatåg/spex vid sitt gymnasium. Då 
antalet deltagare var för litet (9 st) togs ytterligare kontakt med Håkan Werme och 12 
ytterliggare enkäter skickades via post till Håkan Werme. Han lovade att dela ut och samla in 
de12 enkäter som jag var i behov av till elever som inte redan hade deltagit. Enkäterna hade 
han till sitt förfogande drygt en vecka. Då jag personligen delade ut enkäterna vid nämnda 
tillfällen var jag ytterst noga med att informera respondenterna om syftet med undersökningen 
och vad den skulle användas till. Jag informerade om att deltagandet var frivilligt samt att 
enkäten var anonym. Anonymitet innebär enligt Trost (2001) att ingen känner till namnet på 
den som svarar. Jag gav även en kort beskrivning av enkätens utformning för att underlätta 
ifyllandet av enkäten.  
 
Till en början hade jag för avsikt att närvara personligen även vid de tre planerade 
utdelningstillfällena vid skidgymnasiet i Torsby, dock gick inte detta att genomföra då jag 
önskade samla samtliga elever i undersökningsgruppen som studerar vid skidgymnasiet i 
Torsby på en och samma dag.  Anledningen till att det inte gick att dela ut enkäterna vid en 
och samma dag beror på att de tre olika idrottstrupperna (Alpint, Längdskidor, Skidskytte) var 
ute på olika träningsläger runt om i landet den vecka som utdelningstillfället var planerat. Det 
hade varit idealistiskt att kunna närvara personligen även vid utdelningen av enkäter till 
eleverna vid skidgymnasiet i Torsby, då jag kunnat närvara personligen vid tidigare 
utdelningstillfällen.  
 
Istället fick jag skicka 25 stycken enkäter till vardera respektive ansvarig tränare som gick 
med på att dela ut enkäterna till sina elever. Då det är aningen kostsamt att posta så många 
enkäter per brev, ordnade Lars Andersson på Värmlands Idrottsförbund så att enkäterna 
istället skickades med Håkan Hallstensson. Håkan arbetar på SISU beläget vid Skidgymnasiet 
i Torsby varför det var möjligt att låta honom ta med enkäterna. Han tog med tre stycken 
kuvert med 25 stycken enkäter vardera och lade dem på sitt kontor. Jag kontaktade samtliga 
ansvariga tränare och informerade dem om hur de skulle få tag på enkäterna och hur lång tid 
de skulle ha dem till sitt förfogande. Enkäterna fanns tillgängliga att hämtas på Håkans kontor 
från och med den 8 december och tränarna hade enkäterna till sitt förfogande till och med 
tisdagen den 19 december då enkäterna skulle samlas in och lämnas åter till Håkan. Håkan i 
sin tur tog med de tre kuverten till Värmlands Idrottsförbund där jag kunde hämta dem.  
 
Då jag inte kunde närvara personligen vid utdelningen av enkäterna var jag extra noga med att 
tillhandahålla god information till de ansvariga tränarna för att säkerställa undersökningens 
kvalitet. Jag skickade även med ett missivbrev (bilaga 1) i vardera kuvert där jag per telefon 
ombad tränarna att läsa upp informationen för sina elever. I missivbrevet informerades om att 
deltagandet var frivilligt samt anonymt. En kort beskrivning om syftet med studien framfördes 
och dessutom en kort instruktion om hur enkäten skall fyllas i. Trost (2001) skriver att ett 
missivbrev är välbehövligt vid utskick av frågeformulär. Missivbrevet bör innehålla 
information som berättar huruvida enkäten är anonym och frivillig. Man kan även med fördel 
skriva en kort instruktion om enkätens uppbyggnad. Om missivbrevet är väl utformat har 
många av läsarna fått lust att veta mera.  
 
 



 34

4.5 Databearbetning  
 
All databearbetning av det empiriska materialet har skett i statistikprogrammet SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) version 11.5.   
 
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
 
All forskning strävar efter att tillföra ny, relevant och pålitlig information. Det är viktigt att vi 
både i planering och utförande av en undersökning ställer oss frågor som om det möjligen har 
smugit sig in några systematiska eller slumpmässiga fel och skevheter vid utvecklingen av 
frågeställningen eller vid insamling av informationen. Endast genom kontinuerlig kritisk 
prövning och noggrannhet vid bearbetning av materialet kan vi uppnå en tillfredställande grad 
av reliabilitet och validitet (Magne Holme och Krohn Svanberg, 1997).  
En god reliabilitet innebär att man har genomfört undersökningen på ett tillförlitligt sätt 
(Thomas & Nelson 1996). En god validitet innebär att man undersöker det man avsett att 
undersöka (ibid). Vidare kan begreppet validitet förklaras genom att man traditionellt menar 
med validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta. 
Är man t.ex. intresserad att veta hur många gånger per vecka folk läser ledare i dagstidningar 
skall svarsalternativen handla om veckan och dess dagar och inte vara formulerad i termer av 
alltid, ofta, sälla, aldrig. Vidare menar man med reliabilitet eller tillförlitlighet att en mätning 
är så att säga stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser. Inte sällan menar man med 
reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning 
(Trost 2001). Ett problem dock i detta sammanhang är att man då förutsätter ett statiskt 
förhållande med ett symboliskt interaktionistiskt synsätt utgår man snarare från att vi hela 
tiden deltar i processer. Och då kan vi snarare förvänta oss skilda resultat vid olika tidpunkter 
(ibid).   
 
Validitet och reliabilitet står även i ett visst förhållande till varandra som gör att vi inte enbart 
kan koncentrera oss på reliabiliteten och låta bli validiteten. Om informationen mäter något 
annat än det vi vill eller tror oss mäta kan den vara hur reliabel som helst, men den kan ändå 
inte användas för att pröva våra frågeställningar. En nödvändig förutsättning för detta är att vi 
också har valid information. Reliabiliteten är en nödvändig, dock inte tillräcklig förutsättning 
menar Magne Holme & Krohn Solvang (1997). Fullständig reliabilitet är således en 
förutsättning för fullständig validitet. För att veta vad jag mäter så måste min mätning vara 
tillförlitlig skriver Patel & Davidsson (2003) om sammanhanget mellan validitet och 
reliabilitet.  
 
I denna undersökning har en pilotstudie utförts, vilket stärker validiteten i och med att 
frågorna tidigare har testats på en grupp som motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. 
Vidare behandlade enkäten undersökningens syfte och frågeställningar på ett tillfredsställande 
sätt varför undersökningens validitet bör anses vara god. Gällande aktuell undersöknings 
reliabilitet har till exempel en pilotstudie utförts för att kunna erhålla en hög grad av 
reliabilitet. Detta förfarande gör att eventuella missuppfattningar av frågorna minimeras vilket 
ökar chanserna till att samtliga uppfattar frågorna på samma sätt vilket borde resultera i hög 
tillförlitlighet. Vidare har enkäterna insamlats och kodats in i SPSS systematiskt för att 
undvika slumpinflytelser som kan leda till en lägre grad av reliabilitet. Dessutom är studien 
såväl frivillig som anonym vilket ökar förutsättningarna att respondenterna svarar ärligt och 
sanningsenligt som i sin tur bidrar till en hög grad av tillförlitlighet.  
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4.7 Etiskt förhållningssätt 
  
Det är viktigt att forskaren utlovar respondenterna diskretion vid behandling av den 
information som samlas in. Kravet på anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt måste 
uppfyllas av forskaren (Magne Holme & Krohn Solvang 1997). Aktuell studie var helt 
anonym, det vill säga att deltagarnas identitet blev aldrig känd för mig. En enkät är anonym 
då det varken finns namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering på den enligt Patel 
och Davidsson (2003). Vidare är det även viktigt, speciellt då ämnet kan vara känsligt, att 
deltagandet är frivilligt. Jag var ytterst noga vid informationen till respondenterna med att 
förklara att undersökningen var frivillig samt anonym så att de skulle känna sig väl till mods 
vid ifyllandet utav enkäten.            
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5. Resultat 
 
 
5.1 Inledning 
 
Resultatdelen innehåller bearbetning av kvantitativa data.  
 
Undersökningsgruppen består av 130 respondenter, 83 män och 47 kvinnor. Respondenternas 
ålder varierade mellan 15 – 19 år. Samtliga respondenter är elever vid idrottsgymnasier och 
tävlar inom följande idrottsgrenar: alpint, fotboll, friidrott, ishockey, längdskidor samt 
skidskytte.  
 
Vid fråga 4 fick respondenterna uppge hur många tillfällen per vecka som de utövar sin idrott. 
Majoriteten av respondenterna (55%) angav att de tränar 5-6 ggr/veckan, 39% angav att de 
tränade 7 ggr/veckan eller mer, 4% av respondenterna tränade 3-4 ggr/veckan och de 
resterande två procenten angav att de tränade 1-2 ggr/veckan. Detta innebär att majoriteten av 
respondenterna (98%) tränar minst 3-4 ggr/veckan vilket är en relativt hög träningsmängd. 
 
 
5.2 Respondenternas tidigare information om doping 
 
I enkäten ombads respondenterna att uppge om de vid något tillfälle fått någon information 
om doping, och i sådant fall vart de fick information ifrån. Resultatet visade att 55 % av 
respondenterna hade fått information om doping på sin skola medan 11% hade fått 
information om doping från sin idrottsklubb. Vidare var det 12 % som hade fått information 
både från sin idrottsklubb och skola. En minoritet (22%) hade inte erhållit någon information 
om doping varken från skolan eller idrottsklubben.  
 
Hur upplevde då respondenterna informationen om doping? Var den bra, kunde den kanske 
varit bättre eller var den rent utav dålig? Av de respondenter som fått information om doping 
tyckte 47% att den varit bra, 27% tyckte att information kunde varit bättre och en procent 
tyckte att den var dålig. Vid fråga 10 fick de även ange om de ville ha mer information om 
doping? (se tabell 1 nedan)   
 
  
 
 
 
 
  
 
   
 
  
 
Tabell 1. Respondenternas svar på frågan om de vill ha mer information om doping fördelat 
på idrottsgren. 
 

Mer information om  
         doping?             

 Ja Nej Total 
Alpint 12 4 16
Friidrott 21 3 24
Fotboll 10 11 21
Ishockey 14 5 19
Skidskytte 20 4 24

Idrottsgren 

Längdskidor 22 4 26
Total 99 31 130
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Att tyda från resultatet (tabell 1) vill majoriteten ha mer information om doping. Det var 
endast bland fotbollspelarna som det var fler som inte ville ha någon mer information än de 
som ville ha.   
 
5.3 Respondenternas kunskaper om doping 
 
Vid besvarandet av frågorna 11-14 fick respondenterna ta ställning till några påståenden 
angående dopingpreparatens påverkan på människokroppen. Fråga 12 berörde 
respondenternas uppfattning om de tror att dopingpreparat kan leda till ökad aggressivitet. 
Hela 62 % instämmer helt till att dopingpreparat kan leda till ökad aggressivitet. 28% 
instämmer medan 6% instämmer delvis samt två procent instämmer inte alls till att 
dopingpreparat kan leda till ökad aggressivitet. Enligt Ståhle, Beckman, Stenbeck, Garle & 
Bergman (1996) medför nyttjande av anabola steroider ett flertalet psykiska biverkningar och 
däribland ökad aggressivitet. 
 
Det är bevisat att nyttjande av dopingpreparat även leder till ökad risk att drabbas av t.ex. 
hjärtinfarkt. Detta beror bland annat på att många steroidmissbrukare drabbas av en mycket 
snabb åderförkalkning vilket är en stor riskfaktor för hjärtinfarkt enligt Gustavsson (1994).  
Vid fråga 13 fick respondenterna ange om de trodde att den som dopar sig löper större risk att 
drabbas av t.ex. hjärtinfarkt. Resultatet visade att 47% instämde helt medan 40% av 
respondenterna instämde till att nyttjande av dopingpreparat ökar risken att bli drabbad av 
t.ex. hjärtinfarkt. Vidare instämde 6% delvis medan en procent inte instämde alls.  
Bortfallet vid denna fråga var 6%.   
 
Majoriteten (75 %) instämmer helt till att dopingpreparat är skadligt för hälsan. Vidare angav 
24 % att de instämde medan en procent instämde delvis (se diagram 1 nedan).     
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Diagram 1: Visar respondenternas svar vid frågan om dopingpreparat är farligt för din 
hälsa? (n=130) 
 
Fråga 14 behandlar respondenternas uppfattning om det är mer riskfyllt för ungdomar att 
använda dopingpreparat. Enligt Von Strauss (1994) är det mycket farligare för ungdomar att 
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använda dopingpreparat och detta beror på att kroppen och dess organ, tillexempel lever, 
njure, hjärta inte är färdigutvecklade förrän i 17-20 års åldern. Att på kemisk väg påverka 
hormonbalansen är därför extra riskfyllt före den åldern uppger Von Strauss. Majoriteten av 
denna studies deltagare antingen instämmer helt (43%) eller instämmer (41%) till att det är 
mer riskfyllt för ungdomar att använda dopingpreparat. Vidare instämmer 12% delvis till att 
det förhåller sig på det viset. Bortfallet vid denna fråga var 4%.   
 
 
5.4 Vad anser respondenterna om doping?  
 
Under detta avsnitt har jag för avsikt att redovisa för respondenternas attityd gentemot doping.  
De har under detta avsnitt bland annat fått tagit ställning till vad de anser om doping inom 
idrotten, samt även hur de skulle reagera om någon i deras närhet (t.ex. en familjemedlem) 
skulle nyttja doping. 
 
RF har angett, i sin sammanställning av de fyra viktigaste punkterna mot doping, att det är 
fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är orättvist 
om inte alla följer gemensamt uppsatta regler menar RF (Andrén – Sandberg 2004, s 34). 
Respondenterna är även de inne på samma linje som RF då hela 96% svarade att de instämde 
helt till att doping är fusk (se diagram 2 nedan) . Vidare ansåg samtliga (100%) att doping 
inom idrotten är oacceptabelt (fråga 24).  
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 Digram 2: Respondenternas svar vid frågan om de anser att doping är fusk? (n=130) 
 
På fråga 34 ombads respondenterna ta ställning till av vilka skäl man bör avstå från doping? 
Här fick de sju alternativ att välja mellan, varav ett var ett så kallat öppet svar. De fick kryssa 
i de tre alternativen som de ansåg passade bäst. Resultatet visar att det största skälet till att 
avstå från doping var risken för fysiska skador (79%). Det finns väldokumenterade fakta som 
visar att nyttjande av dopingmedel är direkt farligt för din fysiska hälsa. Bl.a. riskerar man att 
drabbas av hjärtinfarkt (Gustavsson 1994) och även av godartade levertumörer (George 2003) 
bara för att nämna några av de fysiska hälsorisker ett dopinganvändande innebär. Att man 
skulle avstå från doping av moraliska skäl (68%) var det näst största skälet som angavs tätt 
följt av risken för psykiska skador (66%). Några av de psykiska biverkningar som ett 
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dopinganvändande kan föra med sig är bl.a. nedstämdhet, ångest, depressioner och även ökad 
aggressivitet är vanligt förekommande (Ståhle, Beckman, Stenbeck, Garle & Bergman 1996). 
Ett annat svarsalternativ som erhöll en ganska hög procentsats var det faktum att det är 
förbjudet ( 59%). Det var inte många av respondenterna som ansåg att risken för att bli 
upptäckt/få straff (14%) var ett betydande skäl till att avstå från doping. En ännu lägre 
procentsats erhöll svarsalternativet att det skulle vara för dyrt (2%). Respondenterna hade 
även ett öppet svarsalternativ där de kunde ange ett annat skäl som de ansåg passade bättre. 
Det var några respondenter som angav några andra skäl till att avstå från doping vid det öppna 
svarsalternativet. En respondent angav följande skäl: - Det är fusk, det bryter mot ärlig tävlan. 
Ett annat skäl som uppgavs var: - Det kan inte vara kul att vinna om man är dopad. Ytterligare 
ett skäl som angavs var: - Man kan bli aggressiv och farlig för omgivningen. Denna studies 
respondenter gick inte fullt i samma linje som en tidigare studie gjord av Stig Helling (1998) 
som bl.a. hade för syfte att undersöka svenska elitidrottsmäns syn på doping. Den studien 
visade att det starkaste skälet till att avstå från doping var av moraliska skäl. Risken för 
fysiska skador och psykiska skador ansågs som det andra och tredje bästa skälet till att avstå 
från doping. 
 
En fråga i enkäten (fråga 35) hade för avsikt att undersöka huruvida respondenterna skulle 
reagera om någon i deras närhet (ex. familj, släkt, träningskompis) använde doping? Skulle de 
bli besvikna eller kanske inte bry sig alls? (Se diagram 3 nedan).   
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Digram 3: Respondenterna reaktion om någon i deras närhet använde doping? (n=130).   
     
Man konstatera att majoriteten skulle se negativt på om någon i deras närhet använde doping. 
Majoriteten (75%) av deltagarna angav att de skulle bli besvikna medan 17% angav att de 
istället skulle bli arga. Oavsett vilken av de två reaktionerna så tyder det ändå på en negativ 
attityd gentemot dopinganvändande. Endast 2% angav att de inte skulle bry sig. Av de som 
angav att de inte skulle bry sig var en ishockeyspelare och en skidskytt.  
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5.5 Hur vanligt är det med doping inom idrotten? 
 
Detta avsnitt kommer att behandla de svarandes uppfattning om huruvida det förekommer 
mycket doping inom idrotten eller inte. Tror de t.ex. att det är fler män än kvinnor som dopar 
sig, och tror man att det är många elitidrottare i Sverige som dopar sig? Det är några av de 
frågor som kommer att besvaras under detta avsnitt. 
 
Det råder delade meningar bland respondenterna vid frågan om det förekommer mer doping 
utanför idrotten än inom idrotten. 43% av undersökningsgruppen instämmer delvis medan 
20% instämmer inte alls till att det förekommer mer doping utanför idrotten. Å andra sidan 
instämmer 15% medan 8% av respondenterna instämmer helt till att det förekommer mer 
doping utanför idrotten än innanför. En undersökning gjord av Riksidrottsförbundet i 
december 2003 visar att folk i allmänhet tror att doping är mycket utbrett inom idrotten. 27 
procent av Sveriges befolkning tror att mer än var tionde svensk elitidrottsutövare är dopad 
(RF 2005). Majoriteten (73%) tror även att det är lätt att få tag på dopingpreparat medan 24 %  
tror inte att det är lätt (bortfallet på denna fråga var 3%). De svarande blev även tillfrågade om 
de trodde att det förekom mer doping i någon särskild idrottsgren (se diagram 4 nedan).  
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Digram 4: Idrottsgymnasisternas svar vid frågan om de tror att det förekommer mer doping i 
någon särskild idrottsgren? (n=130).  
 
Som man kan utläsa ifrån diagrammet så tror majoriteten (72%) att det förekommer mer 
doping i någon särskild idrottsgren och det var främst tyngdlyftning (17%) tätt följt av 
cykling(16%) som nämndes. Vidare nämndes bl.a. även friidrott (11,5%) och bodybuilding 
(8,5%) för att redovisa de idrottsgrenar som fick högst procentsats. 
 
På fråga 21 fick de svarande ta ställning till om de tror att när en världsstjärna slår ett nytt 
världsrekord, om den personen då är dopad? Resultatet visar att respondenterna har en relativt 
god tillit till dagens idrottsstjärnor. Endast 1% instämmer helt till att idrottsstjärnan måste 
vara dopad när ett nytt världsrekord slås. Vidare var det bara 6% som instämde medan 58%  
instämde delvis. Hela 35% instämde inte alls till att en idrottsstjärna som slår världsrekord 
måste vara dopad.  
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Stiftelsen Ren Idrott genomförde 2005 en undersökning gällande ungdomars attityder till 
doping. Undersökningen visade att 21,6% av respondenterna i åldern 15-25 trodde att doping 
var vanligt förekommande bland elitidrottare. 64,7% angav att de trodde att det var ganska 
vanligt och 13,7% angav att de inte trodde det var så vanligt som det ibland påstås (Ren Idrott 
2005). Samma fråga användes även i denna undersökning  för att kunna studera om utfallet 
blev densamma (se diagram 5 nedan).   
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Diagram 5: Respondenternas svar vid frågan om de tror att det är många elitidrottare i 
Sverige som dopar sig? (n=130).  
 
Diagrammet visar att majoriteten (85%) tror inte att det är många elitidrottare i Sverige som 
dopar sig. I Stiftelsen Ren Idrotts undersökning var det 21,6% av respondenterna som trodde 
att doping var vanligt förekommande i jämförelse med föreliggande studie där 15% tror att 
det är vanligt förekommande med doping bland Svenska elitidrottare. Finns det då någon 
skillnad på vilken idrott man sysslar med och uppfattningen gällande denna fråga? Utav de 
som svarat att de tror att det är vanligt med doping bland svenska elitidrottare såg 
fördelningen mellan respektive idrottsgren ut enligt följande. (se tabell 2 nedan).  
 

  
 
Tabell 2: 
Respondenternas 
uppfattning gällande 
förekomsten av doping 
bland Svenska 
elitidrottare fördelat 
på idrottsgren 
(n=130).  
 

 
Enligt tabell 2 är fördelningen mellan de som tror att det är många elitidrottare i Sverige som 
använder doping ganska jämnt fördelat på idrottsgren. Man kan därför konstatera att det inte 

  

 Bortfall Ja Nej Total 
Alpint 0 6 10 16
Friidrott 0 3 21 24
Fotboll 1 2 18 21
Ishockey 0 4 15 19
Skidskytte 0 0 24 24

Idrottsgren 

Längdskidor 0 4 22 26
Total 1 19 110 130
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finns något klart samband mellan uppfattningen om förekomsten av doping bland Svenska 
elitidrottare i relation till vilken idrott man utövar.   
 
Hur har då utvecklingen sett ut gällande dopinganvändande inom idrotten tror 
undersökningsgruppen? Resultatet visar att 47% tror att doping inom idrotten har ökat de 
senaste fyra åren medan lika många (47%) tror att det har minskat. Resultatet visar att det 
råder delad mening bland deltagarna om hur dopingen spridit sig inom idrotten de senaste fyra 
åren. Bortfallet på denna fråga var 6%. Men tror man att doping alltid kommer att förekomma 
inom idrotten? Resultatet visar att även här råder det delad meningar bland de svarande (se 
diagram 6 nedan).   
 

Instämmer
helt

InstämmerInstämmer
delvis

Instämmer
inte alls

bortfall

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

19%

34%

40%

5%
2%

 
Diagram 6: Idrottsgymnasisternas svar vid frågan om doping alltid kommer att förekomma 
inom idrotten? (n=130).  
   
När man studerar diagrammet så kan man konstatera att majoriteten antingen instämmer 
(34%) eller instämmer helt (19%) till att doping alltid kommer att förekomma inom idrotten. 
Vidare instämmer 40% delvis medan 5% instämmer inte alls till att nyttjandet av doping inom 
idrotten alltid kommer att existera. Den slutsats man kan dra vid en analys av resultatet är att 
respondenternas uppfattning är att dopingproblematiken alltid kommer att existera inom 
idrotten. 
 
  
5.6 Respondenternas inställning till ”eget” bruk av dopingpreparat 
 
Detta avsnitt har bl.a. för avsikt att undersöka om respondenterna själva skulle vara beredda 
att nyttja dopingpreparat om det t.ex. garanterade dem att bli bäst i världen eller om det för 
den delen blev lagligt? Dessa frågor har utformats för att på bästa sätt undersöka var de 
verkligen står i frågan om doping inom idrotten, har de redan en så befäst ståndpunkt gällande 
doping att de inte skulle kunna tänka sig att använda dopingpreparat om preparaten t.ex. blev 
lagliga?   
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Majoriteten (52%) anser att det är upp till var och en att bestämma om man vill använda 
dopingpreparat, dock håller 48% inte med gällande denna fråga. Hela 74,6 % av 
idrottsgymnasisterna anser att man blir bättre i sin idrottsgren om man använder 
dopingpreparat. Dock tror 20% inte att man erhåller några fördelar inom sin idrottsgren vid 
användande av dopingpreparat. Bortfallet vid denna fråga var 5,4 %. Med tanke på att hela 
74,6% av respondenterna ansåg att man blir bättre i sin idrottsgren om man använder 
dopingpreparat, betyder det då att de tror att man måste använda doping för att kunna bli bäst 
i världen? (Se diagram 7 nedan).  
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Digram 7: Respondenternas uppfattning om huruvida man måste dopa sig eller inte för att bli 
bäst i världen? (n=130) 
 
Resultatet visar att hela 95% av respondenterna tror inte att det är ett måste att använda 
dopingpreparat för att kunna bli bäst i världen. Endast 4% av respondenterna är av den 
uppfattningen att man är tvungen att dopa sig. Bortfallet på denna fråga var 1%.   
 
Skulle då respondenterna, som redan nu är framgångsrika idrottsgymnasister, kunna tänka sig 
att använda dopingpreparat om det garanterade dem att bli bäst i världen inom sin idrottsgren? 
Enligt stiftelsen Ren Idrotts undersökning (2005) var det hela 11,7% av respondenterna som 
svarade ja på frågan om de skulle ta ett ”magiskt” piller som garanterade dem att bli bäst i 
världen på valfri idrott, dock med den bieffekten att de skulle dö om 30 år. Andelen av de som 
svarade ja av de som idrottade/tävlade var 17,2%. Resultatet i denna undersökning var inte i 
närheten av de resultat som stiftelsen Ren Idrott presenterade. Av deltagrna i denna 
undersökning var det 4% som var villiga att använda dopingpreparat även om det garanterade 
dem att bli bäst i världen. Hela 95% av respondenterna svarade nej på den frågan, bortfallet 
var 1% (se diagram 8 på nästa sida).  
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Diagram 8: Respondenternas svar vid frågan om de skulle använda dopingpreparat om det 
garanterade dem att bli bäst i världen? (n=130).  
 
Deltagarna fick även frågan om de skulle kunna tänka sig att använda dopingpreparat om det 
blev lagligt? Resultatet visar att det är fler som skulle kunna tänka sig att använda 
dopingpreparat om det blev lagligt (se diagram 9 nedan). 
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Diagram 9: Respondenternas svar på frågan om de skulle kunna tänka sig att använda 
dopingpreparat om det blev lagligt? (n=130) Bortfall = 4%. 
 
Det man kan konstatera om man jämför digram 8 med diagram 9 är en ökning på hela 7% av 
respondenterna som skulle kunna tänka sig att använda dopingpreparat om det blev lagligt. 
Detta är ett resultat som är ganska intressant med tanke på att det främsta skälet som 
respondenterna angav till att inte använda dopingpreparat var risken för fysiska skador (79%) 
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i motsats till att det var förbjudet som enbart fick 59% (se fråga 34). Något som vore 
intressant att undersöka är hur många av de respondenter som svarat att de skulle kunna tänka 
sig att använda dopingpreparat om det blev lagligt, och ställa det i jämförelse med vilken 
ambitionsnivå de angivit att de har med sitt idrottande (se tabell 3 nedan).  
    

 
  Bortfall Ja Nej Total 

Bortfall 0 1 1 2 
Jag vill nå världselit 4 3 66 73 
Jag vill nå nationell elit 2 8 30 40 
Jag vill idrotta på 
hobbynivå 0 0 2 2 

Ambitioner 
idrott? 

Jag idrottar mest för att 
det är kul 0 2 11 13 

Total stycken 6 14 110 130 
 
Tabell 3: Idrottsgymnasisternas svar på frågan om de skulle kunna tänka sig att använda 
dopingpreparat om det blev lagligt, fördelat på respondenternas angivna ambitionsnivå med 
sitt idrottande (n=130).  
 
När man studerar tabell 3 så kan man utläsa att av dem som svarat ja har 3 stycken angivit att 
de vill nå världselit som ambitionsnivå samt 8 stycken angivit att de vill nå nationell nivå. Det 
skiljer sig lite i jämförelse om man tittar på dem som angivit att de vill idrotta på antingen 
hobbynivå eller för att det mest är kul (2 stycken).  Det finns alltså ett litet samband som tyder 
på att de som angivit att de vill nå en hög nivå inom sin idrottsgren att det även är de som 
också skulle kunna tänka sig att använda dopingpreparat om det blev lagligt.  
 
  
5.7 Kosttillskott 
 
Vid detta avsnitt kommer några frågor om kosttillskott att behandlas. Med anledning av 
forskningsresultat kunnat påvisa att ett flertalet kosttillskotts produkter visat sig innehålla 
otillåtna medel är det av intresse att undersöka respondenternas kosttillskottsvanor samt om 
de tror att det kan förekomma otillåtna medel i kosttillskott.  
 
Majoriteten (53%) i denna undersökning använder inget kosttillskott. Av de som angett att de 
tar kosttillskott var det vitaminer, mineraler (34%) som främst förekom men även protein 
(12%) fanns bland de kosttillskott som respondenterna använde sig utav. Majoriteten (62%)  
tror att kosttillskott kan innehålla dopingpreparat och då framförallt kosttillskott från utlandet. 
7% av respondenterna tror att det förekommer otillåtna medel i samtliga kosttillskott, oavsett 
produktionsland medan 26% inte tror att kosttillskott kan innehålla dopingpreparat. Det har 
dock i ett flertalet undersökningar framkommit att det förekommer otillåtna medel i olika 
sorters kosttillskott. I en svensk undersökning visade det sig att cirka vart femte av 200 
undersökta preparat, som köpts av hälsokostsäljare, innehöll otillåtna substanser. Vidare fann 
man i en studie av kosttillskott gjord av Internationella Olympiska Kommittén att mellan 11 
och 26 procent av de undersökta medlen innehöll dopingklassade substanser (Andrén – 
Sandberg et al 2004).      
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5.8 Lösning på dopingproblematiken? 
 
I en undersökning av Stig Helling (1998) fick respondenterna ta ställning till vilken den bästa 
lösningen på dopingproblematiken var. Respondenterna angav att skärpning av RF:s 
dopingkontroller var den bästa lösningen på problemet inför framtiden. En ökad satsning på 
förebyggande information angavs också nödvändig, och då speciellt till ungdomar. Hårdare 
straff var även något som många respondenter ansåg nödvändigt. Vilka åtgärder anses 
behövliga enligt denna undersöknings respondenter? Vill man t.ex. ha hårdare straff?    
 
Hela 88% av idrottsgymnasisterna vill ha hårdare straff för dopingförseelser inom idrotten 
medan 10% svarade nej till hårdare straff. Bortfallet på denna fråga var 2%. Dock är det inte 
hårdare straff som framhålls som bästa lösningen på dopingproblemet idag. Utan istället anser 
man att fler dopingkontroller (91,5%) är bästa lösningen. Hårdare straff (63%) anges dock 
som näst bästa lösningen på problemet följt av mer information om doping (35%). Inte en 
enda procent ansåg att lösningen på dopingproblemet var att släppa dopingen fri.  
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6. Diskussion 
 

Jag ville med denna studie undersöka idrottande ungdomars attityd till doping. Diverse 
undersökningar (bl.a. Ren Idrott 2005, RF 2003) har visat att folk i allmänhet tror att doping 
är mycket utbrett inom idrotten. Tanken med denna undersökning är att ta reda på hur just 
idrottande ungdomar ser på doping? Då denna studies respondenter själva sysslar med idrott, 
dessutom på en ganska hög nivå, är det intressant att undersöka om de tror att doping inom 
idrotten är vanligt förekommande? Tror de att man måste ta dopingpreparat för att kunna nå 
den yttersta eliten? Tror de att det är lätt att få tag på doping? Tror de att doping alltid 
kommer att förekomma inom idrotten? Hur förhåller sig idrottande ungdomar till doping, 
skulle de vara beredda att använda doping om det blev lagligt?  Detta är bara några av de 
frågor som denna studie haft för avsikt att undersöka.   
 
Doping är tyvärr något som idrottsvärlden har tvingats brottats med en längre tid vilket kan 
resultera i att idrottens goda anseende sjunker. Om idrottens anseende sjunker, riskerar tyvärr 
idrotten att få allt mindre utövare. Detta skulle också betyda att allt fler riskerar att gå miste 
om alla de fördelar som ett aktivt liv i idrottens tecken för med sig. Det har visats att 
regelbunden fysisk aktivitet kan relateras till välbefinnande och utvecklandet av en god 
livskvalitet i en rad avseenden menar Carlson (1998). Vidare har idrottsfysiologisk forskning 
som idrottsmedicinsk forskning visat att kroppsliga prestanda avseende styrka, uthållighet 
samt syretransportförmåga förbättras med träning (ibid). En aktiv livsstil är helt enkelt en god 
investering inför framtiden i form av en hälsa och bättre fungerande kropp. Genom att vara 
kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner även när vi blir äldre (RF 1995). 
Idrotten betyder därför oerhört mycket för folkhälsan (ibid). Det finns således en rad olika 
skäl, sett ur en hälsoaspekt till varför man bör idrotta. Det är även välkänt att 
dopingpreparaten medför en rad olika biverkningar som är direkt hälsoskadliga. Bland annat 
ökar risken att man drabbas av t.ex. hjärtinfarkt (Gustavsson 1994). Hela 75% av 
respondenterna instämmer helt medan 24% har angivit att de instämmer till att 
dopingpreparaten är skadligt för din hälsa. Det visar att det är allmänt känt att dopingpreparat 
är direkt hälsovådligt.    
 
Idrotten tillför även fler bra saker förutom en hälsosam kropp och livsstil. Idrotten är även en 
väldigt bra uppfostringsmiljö. Enligt Johansson (1988) har idrottsrörelsen, vid sidan av 
familjen och skolan, under 1900- talet vuxit fram till en av de mest betydande institutionerna 
när det gäller överföring av kunskaper, färdigheter, normer och värderingar till det 
uppväxande släktet. Idrotten står för många sunda värderingar, bland annat rent spel och 
respekt för andra. Genom idrotten får barnen bl.a. lära sig att umgås med andra, de får lära sig 
att följa givna regler, de får tävla och leka tillsammans mm. Idrotten speglar i stort samhällets 
regler, normer och värderingar och erbjuder därför gynnsamma förhållanden att träna socialt 
beteende och måste därför betraktas som en av de viktigaste uppfostringsmiljöerna 
(Wagnsson 2001). Upprepade dopingavslöjande håller på att rasera idrottsrörelsen och då 
framförallt barn- och ungdomsorganisationen. Det som man kanske mest förknippar 
idrottsrörelsen med är ”rent spel”. Ända sedan jag själv för första gången började i en 
idrottsförening så har man alltid hört att det är viktigt med just ”rent spel”, att det är viktigt att 
alla kan tävla på samma villkor. Doping bryter mot alla de värderingar och regler som idrotten 
står för.  
 
Det som jag är mest oroad över när det gäller dopingens påverkan på idrotten, och då 
framförallt på barn- och ungdomsidrotten, är att om dopingen fortsätter att finnas så kommer 
alltfler tyvärr att sluta syssla idrott. Barns föräldrar kommer inte vilja att deras barn sysslar 
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med idrott på grund av dopingen. På så sätt kommer många barn att gå miste om de fördelar 
idrotten har att erbjuda i form av gemenskap, bättre hälsa och sunda värderingar. Doping 
skadar helt enkelt idrottens trovärdighet och utgör därför ett allvarligt hot mot såväl barn och- 
ungdomsidrotten som elitidrotten vilket i slutändan kan vara förgörande för 
idrottsverksamheten.  
 
Som jag tidigare redovisat har forskning visat att bland allmänheten är uppfattningen att 
doping inom idrotten är mycket utbrett. För att få reda på vad respondenterna i denna 
undersökning tror om förekomsten av doping inom idrotten tillfrågades de om trodde att det 
förekom mer doping utanför idrotten än inom. Resultatet visade att 20% av respondenterna 
inte trodde att det förekommer mer doping utanför idrotten medan 8% trodde motsatsen. 
Däremellan svarade 43% att de instämde delvis, medan 15 % svarade att de instämde till att 
det förekom mer doping utanför idrotten. Detta innebär att majoriteten av respondenterna tror 
att det förekommer mer doping utanför än inom idrotten. Resultaten visade även att hela 73% 
trodde att det var lätt att få tag på dopingpreparat som är ganska bekymrande siffror.  
 
Resultatet visade även att majoriteten av respondenterna tror att doping alltid kommer att 
förekomma inom idrotten. Majoriteten trodde även att det förekom mer doping inom vissa 
idrottsgrenar än andra. De idrotter som främst nämndes var, som nästan alltid, tyngdlyftning 
och cykel. Tyngdlyftning och cykel är ju två idrottsgrenar som under en ganska lång tid varit 
omsusade med dopingrykten.    
 
Det råder dock inga som helst tvivel om att respondenterna i denna undersökning är emot 
doping inom idrotten. Samtliga respondenter svarade att de tyckte doping inom idrotten är 
oacceptabelt. Vidare svarade hela 96% av respondenterna att de instämde helt till att doping är 
fusk. Och det största skälet till att avstå från doping var enligt respondenterna risken för 
fysiska skador. Det näst största skälet var av moraliska skäl och det tredje skälet var risken för 
psykiska skador. Det fjärde största skälet som respondenterna angav var det faktum att det är 
förbjudet. Av resultaten att döma kan man konstatera att det är främst av hälso- och moraliska 
skäl som respondenterna anser att man bör avstå från doping. Något som är anmärkningsvärt 
med detta resultat är det skäl som de angav som nummer fyra, att det är förbjudet med doping. 
Det faktum att det var förbjudet kom alltså på fjärde plats. Detta resultat kan man ställa i 
relation till resultatet undersökningen erhöll på fråga 30. Respondenterna fick vid denna fråga 
ange om de skulle kunna tänka sig att använda doping om det blev lagligt? Resultatet visade 
att 11% av respondenterna skulle kunna tänka sig det. Jag anser att det är lite underligt att hela 
11% skulle kunna tänka sig att använda doping om det blev lagligt när de angav som första 
skälet till att avstå till doping var risken att drabbas av fysiska skador.  
 
Stiftelsen Ren Idrott (2005) genomförde, som jag tidigare redovisat, en undersökning om 
ungdomars attityder till doping. Undersökningen visade att 21,6% av respondenterna i åldern 
15-25 trodde att doping var vanligt förekommande bland elitidrottare. 64,7% angav att de 
trodde att det var ganska vanligt och 13,7% angav att de inte trodde det var så vanligt som det 
ibland påstås. Deltagarna i denna undersökning fick även de svara på en liknande fråga som 
den i Ren Idrotts undersökning. Resultatet visade att hela 85% trodde inte att det var många 
elitidrottare i Sverige som dopar sig. Det är en avsevärd skillnad vid en jämförelse av resultat. 
Hela 95% tror inte heller att man måste dopa sig för att bli bäst i världen. Vidare var det inte 
många av respondenterna i denna undersökning som tror, när ett nytt världsrekord slås, att 
han/hon som slagit rekordet måste varit dopad. Resultatet visar alltså att respondenternas 
uppfattning inte är att man måste använda doping för att bli bäst i världen eller för att kunna 
slå ett världsrekord, inte heller tror de att det är många elitidrottare i Sverige som dopar sig. 
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Detta resultat måste anses som oerhört positivt ur flera aspekter. För det viktigaste som finns, 
tror jag, för en idrottsutövare när man gjort en enastående prestation och vunnit en stor tävling 
är att man blir hyllad som en ärlig vinnare. Det måste vara oerhört ledsamt om åskådarna tror 
att man är dopad så fort man lyckas prestera. Jag menar, idrotten innebär ju så mycket glädje 
och det är ju just glädjen man vill känna och inte en massa tvivel och rykten om eventuella 
dopingskandaler när man vunnit en tävling.  
 
Vid en fortsatt jämförelse av Ren Idrotts undersöknings resultat och denna undersöknings 
resultat kan man notera en intressant skillnad gällande svaren vid frågan om respondenterna 
själva skulle kunna tänka sig att använda dopingpreparat om det garanterade dem att bli bäst i 
världen. Enligt stiftelsen Ren Idrotts undersökning (2005) var det hela 11,7% av 
respondenterna som svarade ja på frågan om de skulle ta ett ”magiskt” piller som garanterade 
dem att bli bäst i världen på valfri idrott, dock med den bieffekten att de skulle dö om 30år. 
Andelen av de som svarade ja av de som idrottade/tävlade var 17,2%. I denna undersökning 
var det endast 4% av respondenterna som svarade ja på frågan om de skulle använda 
dopingpreparat om det garanterade dem att bli bäst i världen. I och för sig borde egentligen 
den siffran vara noll kan man tycka, men i jämförelse med Ren Idrotts resultat måste siffran 
anses som låg.   
 
En av frågeställningarna i denna undersökning var om man ansåg att det är upp till var och en 
att bestämma om man vill använda dopingpreparat? Resultatet visar att majoriteten (52%) 
anser att det är upp till var och en att bestämma. Emellertid ansåg 48% att det inte var upp till 
var och en att bestämma. Om jag själv skall ta ställning i frågan håller jag med minoriteten av 
respondenterna, dvs. de 48% som svarat att det inte är upp till var och en att bestämma. Jag 
anser dock att det aldrig kan vara upp till var och en att bestämma eftersom det drabbar så 
många andra förutom en själv. Ponera följande scenario: Man har tränat och laddat på bästa 
möjliga sätt inför det stundande OS-mästerskapet. Idrottsgrenen är längdskidor och efter ett 
oerhört bra lopp slutar man fyra. Man hamnade alldeles utanför pallen, besviken så klart. 
Cirka en vecka efter att loppet genomförts meddelas det att den som vann loppet var dopad. 
Guldmedaljen tas ifrån den dopade och ges istället till tvåan i loppet. Skidåkaren som kom 
fyra blir istället trea. Det jag vill få sagt är att den som ursprungligen kom tvåa kan aldrig 
glädja sig riktigt lika mycket över guldet som om han/hon vunnit loppet från första början. 
Han/hon som kom fyra från början ”vann” nu brons istället, men det känns nog inte så roligt 
ändå. För faktum kvarstår, det var en som var dopad med i loppet, alla tävlade således inte på 
samma villkor. Och det är ju just det som är grundtanken med idrotten, att alla skall kunna 
tävla på samma villkor, förvissad om att när man kommer tvåa eller precis utanför pallen att 
man vunnit en rättvis och ärlig kamp. Det är därför som jag anser att det aldrig kan vara upp 
till var och en att bestämma om man vill använda dopingpreparat eftersom det även drabbar 
andra. Dock tror jag, vid en analys av frågeställningen, att de som svarat att det är upp till var 
och en att bestämma, att det kan vara frågan om en tolkningsfråga. Dvs. att respondenterna 
tolkat själva frågan olika. De som svarat ja på frågan kan ha tolkat frågan mer bokstavligt, de 
anser att det är upp till var och en att bestämma om man vill använda dopingpreparat eftersom 
det är deras egen kropp exempelvis. Det är bara deras egen kropp som drabbas. Det kan 
möjligtvis vara en förklaring till den skillnad som visade sig gällande svaret på frågan.  
 
Det var även några frågor med i denna undersökning angående kosttillskott. Anledningen till 
att dessa frågor var med var på grund av det har visats att vissa kosttillskott innehåller 
otillåtna medel. T.ex. i en studie gjord vid dopinglaboratoriet i Köln 2002 analyserades 634 
kosttillskott från 13 länder, där det på innehållsförteckningen framgick att det inte fanns några 
hormoner i preparaten. Trots det innehöll 15 % anabola steroider, vanligen i form av 
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prohormoner (Andrén – Sandberg et al 2004). Man kan alltså aldrig vara riktigt säker på om 
det kosttillskott man äter, verkligen inte innehåller någon otillåten substans. Eftersom det är 
idrottsutövaren själv som ansvarar för allt den äter, så är det även upp till han/hon att veta vad 
det egentligen innehåller. Det är väl mycket därför som elitidrottare inte bör äta någon form 
av kosttillskott, just på grund av den osäkerheten studier av kosttillskott påvisat. Det var 
därför som det var intressant att fråga respondenterna om de själva använde något kosttillskott 
och om de trodde att kosttillskott kunde innehålla otillåtna substanser. Resultatet visade att det 
var främst vitaminer/mineraler som man använde och några använde även protein som 
kosttillskott. När det gäller vitaminer/mineraler borde det inte vara någon fara, men när det 
gäller de som använda protein som kosttillskott bör man nog vara lite försiktig och kritisk till 
det man stoppar i sin kropp med tanke på det resultat studier om kosttillskott kunnat 
presentera. Resultatet visar också att majoriteten (68 %) tror att kosttillskott kan innehålla 
dopingpreparat, men då mestadels i kosttillskott från utlandet. Endast 7% tror att samtliga 
kosttillskott kan innehålla otillåtna substanser. Jag tror att det är många som tror att det är 
lugnt att använda kosttillskott som är från Sverige. Men man bör nog vara aktsam även med 
de kosttillskotten. I en svensk genomgång visade det sig att cirka vart femte av 200 
undersökta preparat, som köpts av hälsokostsäljare, innehöll förbjudna substanser. Om 
tillsatserna var medvetna eller slunkit med av andra skäl framgår dock inte (Andrén – 
Sandberg et al 2004). 
 
Den bästa lösningen på dopingproblemet ansåg respondenterna var fler dopingkontroller. 
Hårdare straff anses vara den näst bästa lösningen och den tredje bästa lösningen var mer 
information om doping. Jag tror också att fler dopingkontroller skulle vara en bra lösning vid 
saneringen av doping inom idrotten. Dock är det oerhört kostsamt med dopingkontroller, 
vilket kan försvåra möjligheten att utöka antalet dopingkontroller. Därför vill jag slå ett slag 
för mer information om doping istället. Jag tror att det är oerhört viktigt med mer information 
om doping, och då särskilt till barn- och ungdomar. För om man vill få bort dopingen helt 
inom idrotten så gäller det att man börjar arbeta långsiktigt på frågan. Det är därför rimligt att 
börja sprida information om doping till barn- och ungdomar som eventuellt är kommande 
idrottsstjärnor.  
 
Ytterligare en intressant notering att beakta gällande resultatet vid frågan om respondenterna 
skulle kunna tänka sig att använda dopingpreparat om det blev lagligt, och ta det resultatet i 
relation till den ambitionsnivå de angivit med sitt idrottande.  När man studerar tabell 3 (se 
resultat) så kan man se ett samband mellan angivna ambitionsnivå och svaret på frågan. Det 
var en högre procentsats av dem som svarat ja på frågan som också angivit att de ville nå 
antingen internationell nivå eller nationell nivå än de som angivit att de ville idrotta på 
hobbynivå eller mest för att det är kul. Är det alltså så, att om man siktar på att nå en högre 
nivå med sitt idrottande, är man då beredd att använda dopingpreparat bara för att det blir 
lagligt? Kunskapen om hur dopingpreparaten påverkar kroppen finns ju ändå kvar. Borde inte 
hälsan gå före prestationen? Sedan tycker inte jag att det vore lika kul att vinna en tävling om 
man var fullproppad med tabletter. För då har man ju fått hjälp på vägen, prestationen beror 
inte enbart på hur duktig idrottsman man är. Istället kommer det att bli en kamp mellan 
läkemedelsbolagen om vem som kommer att kunna framställa det absolut bästa preparatet. 
Jag anser att det förtar hela idén med tävlingsidrotten. För det som är så underbart att se när en 
idrottsutövare bjuder på en sensationell prestation, är att det är just idrottsutövaren som utfört 
prestationen efter bästa egna naturliga förmåga. Det måste ju kännas mycket bättre att förlora 
en tävling, där man vet med sig att man har gjort allt som står i ens makt. Man har förberett 
sig väl, man har tränat som man ska, ätit och sovit som man bör. Man hade inte kunnat göra 
på annat sätt. Enligt mig skulle det inte kännas som en prestation om jag visste att jag aldrig 
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skulle kunna vinna den där tävlingen utan att ha tagit dopingpreparat, för då blir det ändå som 
om det inte är jag som har presterat.  
 
I en framtida undersökning vore det intressant att nå ut med enkäter till fler respondenter i 
hela landet för att se om svaren skiljer sig geografiskt i Sverige. En kvantitativt inriktad 
undersökning är ju bra då man vill erhålla en övergripande bild, i detta fall av idrottande 
ungdomars attityd till doping. Det vore därför väldigt intressant att även utföra intervjuer med 
respondenterna för att få en mer ingående bild av deras attityd till doping. Mer 
samhällsinriktad forskning inom dopingområdet anser jag är nödvändig då den mesta 
dopingforskningen främst är medicinskt inriktad. Samhällsinriktad forskning behövs för att 
kunna studera t.ex. varför man väljer att använda doping, vad finns det för bakomliggande 
faktorer som gör att man är beredd att använda dopingpreparat etc?        
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Bilaga 1                                                                                                  Karlstad, December 2005 

 
 

 
 

 
 
Hej! 
 
Jag heter Daniel Bengtsson och studerar Idrottsvetenskap vid Karlstads Universitet.  
Jag skriver för närvarande, i samarbete med Värmlands Idrottsförbund, en uppsats om 
idrottande ungdomars attityder till doping.  
 
Doping har sedan en lång tid tillbaks varit aktuell inom idrotten. Några är för doping och 
några är emot doping. Syftet med denna studie är att undersöka just Din syn på doping. 
 
För att kunna genomföra denna studie så är jag i behov av Er hjälp med att fylla i denna enkät. 
Är därför ytterst tacksam för Er medverkan. Medverkan är frivillig och alla svar kommer att 
behandlas anonymt.      
 
Om inget annat anges på enkäten, så skall Ni endast kryssa i ett svarsalternativ.  
 
Om det är något Ni undrar över så är Ni välkomna att kontakta mig.   
 
Tack för din medverkan!  
 
Med Vänliga Hälsningar  
Daniel Bengtsson  
Idrottsvetenskap C – kurs 
Tel: 073-64 96 584 
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Bilaga 2                                                     Enkät 
 

1. Jag är           Man             Kvinna   
 
2. Ålder ___________ 
 
3. Idrottsgren _________________________ 
 
4. Hur ofta tränar Du? 
1-2 ggr/vecka                   3-4ggr/vecka                   5-6 ggr/vecka             7 ggr/vecka eller mer 
                                     
 
5. Vilket av följande påstående/ord beskriver bäst vad idrott är för Dig? Kryssa i de två 
alternativ Du tycker passar bäst. 

Gemenskap 
Tävling 
 Prestation  
 Fysisk aktivitet 
 Något jag gör för att må bra och ha kul 
 Annat _______________________ 

 
6. Vad har Du för ambitioner med ditt idrottande? 

 Jag vill nå världselit 
 Jag vill nå nationell elitnivå 
 Jag vill idrotta på hobbynivå 
 Jag idrottar mest för att det är kul 

 
7. Har Du vid något tillfälle fått någon information om doping? 

 Ja, i skolan 
 Ja, i min idrottsklubb 
 Nej 

 
Om Du svarat Nej på fråga 7, gå direkt till fråga 10 
 
8. Hur tyckte Du att informationen var? 

 Den var bra 
 Den kunde varit bättre 
 Den var dålig 

 
9. Kryssa i de områden som dopinginformationen tog upp. Flera svarsalternativ är 
möjliga.  

 Fysiska bieffekter med doping preparat  
 Psykiska bieffekter med dopingpreparat  
 Bestraffning vid dopinganvändande   
 Förbjudna preparat (Röda listan).  
 Övrigt___________________________ 

 
10. Skulle Du vilja ha mer information om doping? 

 Ja 
 Nej 
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11.  Dopingpreparat är skadligt för din hälsa?   
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer           Instämmer  helt      
                                                           
 
12. Dopingpreparat kan leda till ökad aggressivitet?  
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
                                      
 
13. En person som dopar sig löper större risk att bli drabbad av t.ex. hjärtinfarkt?       
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
                                      
 
14. Det är mer riskfyllt för ungdomar att använda dopingpreparat?      
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
                                 
 
15. Man kan bli beroende av dopingpreparat? 
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
                                 
 
16. Doping bidrar till bättre prestationsförmåga? 
 Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
                             
 
17. Om jag skulle bli kallad till dopingkontroll skulle jag tycka det var ok? 
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
                             
 
18. Det är fler män än kvinnor som dopar sig?  
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
                             
 
19. Det är vanligare med doping utanför idrotten än inom idrotten?  
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
                             
 
20. Doping är ett hot mot idrotten? 
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
                             
 
21. När en idrottsstjärna slår ett nytt världsrekord tror jag att han/hon dopat sig?  
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
                             
 
22. Doping är fusk?  
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
                             
 
23. Doping kommer alltid att förekomma inom idrotten? 
Instämmer inte alls          Instämmer delvis            Instämmer            Instämmer helt 
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24. Vad tycker Du om doping inom idrotten? 
 Det är oacceptabelt 
 Det är ok  

 
25. Är det upp till var och en att bestämma om man vill använda dopingpreparat? 

 Ja 
 Nej    

 
26. Tror Du att det är många elitidrottare i Sverige som dopar sig? 

 Ja 
 Nej 

 
27. Blir man bättre i sin idrottsgren om man använder dopingpreparat? 

 Ja 
 Nej 

 
28. Tror Du att man måste dopa sig för att bli bäst i världen? 

 Ja  
 Nej 

 
29. Skulle Du använda dopingpreparat om det garanterade dig att bli bäst i världen? 

 Ja 
 Nej  

 
30. Skulle Du kunna tänka dig att använda dopingpreparat om det blev lagligt? 

 Ja 
 Nej   

 
31. Tror Du att doping inom idrotten har ökat eller minskat de senaste fyra åren? 

 Ökat 
 Minskat  

 
32. Tror Du att det förekommer mer doping i någon särskild idrottsgren? 

 Ja, i______________________ 
 Nej   

 
33. Tror Du att det är lätt att få tag på dopingpreparat?  

 Ja  
 Nej 

 
34. Av vilka skäl anser Du att man skall avstå från doping? Kryssa i de tre alternativ Du 
tycker passar bäst. 

 Av moraliska skäl 
 Risk för fysiska skador 
 Risk för psykiska skador 
 Det är förbjudet 
 Risk att bli upptäckt/få straff  
 Det är för dyrt 
 Annat_____________________ 
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35. Hur skulle Du reagera om någon i din närhet (ex. familj, släkt, träningskompis) 
använde doping? Kryssa endast i ett alternativ.  

 Jag skulle bli besviken 
 Jag skulle bli arg 
 Jag skulle inte bry mig 
 Jag vet inte   

 
36. Använder Du kosttillskott? 

 Ja, vitaminer, mineraler 
 Ja, protein 
 Ja, kolhydrater  
 Ja, kreatin 
 Nej 

 
37. Tror Du att kosttillskott kan innehålla dopingpreparat? 

 Ja, i samtliga 
 Ja, mestadels i kosttillskott från utlandet   
 Nej 

 
38. Tycker Du att det bör vara hårdare straff för doping inom idrotten?  

 Ja  
 Nej 

 
39. Vad tror Du är den bästa lösningen på dopingproblemet idag? Kryssa i de två 
alternativ du tycker passar bäst.   

 Fler dopingkontroller 
 Mer information om doping 
 Hårdare Straff 
 Släpp dopingen fri 

   
40. Om det är något annat du vill berätta angående doping, skriv gärna det: 
 
 
 
 

 
 

Var god och kontrollera att du har svarat på alla frågor.  
 

Tack för din medverkan! 
 
  
 
 
 
 

 

 


