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SAMMANFATTNING 

Dopning har blivit ett mer vanligt förekommande fenomen i samhället. Dopning förekommer 

ofta på gym och den typiske brukaren är en ung man som har någon form av 

idrottsbakgrund. Samtidigt ökar bruket av kosttillskott och undersökningar i Sverige har 

visat att 61 procent av männen och 41 procent av kvinnorna som tränar på gym använder 

kosttillskott. Användningen av kosttillskott är inte riskfri eftersom tillskotten kan vara 

kontaminerade med främmande substanser samtidigt som forskningen gällande effekter är 

motsägande. 

Syftet med studien var att studera idrottsgymnasieelevers användning av och attityder till 

dopning och kosttillskott, samt om användning och attityder skiljer sig mellan pojkar och 

flickor. Studien baseras på en enkätstudie bland elever på ett idrottsgymnasium.  

Studiens resultat visade att majoriteten av eleverna (79,4 %) någon gång har brukat 

kosttillskott, signifikanta könsskillnader påvisades där pojkar använder kosttillskott oftare än 

flickor. Attityderna till dopning var generellt negativa och majoriteten av eleverna upplever 

att det kan finnas kosttillskott som kan vara skadliga (90,1 %), samtidigt som majoriteten 

tror att kosttillskott kan ha positiv effekt (86,3 %). Resultaten kan förklaras med hjälp av 

Theory of reasoned action, en teori som förklarar hur attityder kan påverka beteenden. På 

grund av etiska skäl redovisas inte något resultat rörande användning av dopningspreparat.  

Nyckelord: attityder, dopning, folkhälsa, gymnasieelever, kosttillskott, kvantitativ studie 

 

   

  



ABSTRACT 

Doping has become a more common phenomenon in society. Doping often occur in gyms and 

the typical user is a young male who somehow has been involved in sports. The use of dietary 

supplements increases as well, studies in Sweden has shown that 61 percent of the males and 

41 percent of the females who exercise at gyms use dietary supplements. The usage of dietary 

supplements is not entirely risk-free since it has been shown that the supplements may be 

contaminated with unknown substances and there is no consistent research on the effects of 

dietary supplements.  

The aim of this study was to study sports high school students’ use of and attitudes towards 

doping and dietary supplements, and also study if the usage and attitudes differ between boys 

and girls. The study is based on a questionnaire performed among students at a sports high 

school.  

The results showed that the majority of the students (79,4%) had used dietary supplements at 

some point, significant gender differences were observed that showed that boys use dietary 

supplements more frequently than girls. The attitudes towards doping were negative in 

general and the majority of the students believe that dietary supplements can be damaging 

(90,1%) at the same time the majority also believe that dietary supplements can have a 

positive effect (86,3%). The results can be explained by means of Theory of reasoned action, 

a theory that explains how attitudes can affect behaviors. Due to ethical reasons no results 

are shown about usage of doping. 

Keywords: attitudes, dietary supplements, doping, high school students, public health, 

quantitative study 
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1 INTRODUKTION 

Under slutet av 1900-talet framkom det att dopning inte bara var något som förekom inom 

elitidrotten utan att det även spridit sig till det allmänna samhället. Dopning brukas av vissa 

individer som tränar men också av individer som inte ägnar sig åt träning och inte är 

intresserade av dopningspreparatens idrottsligt prestationshöjande effekter. Att använda 

dopningsmedel, speciellt utan läkares inrådan innebär en hälsorisk. Idag finns det även en 

utbredd marknad för olika kosttillskott med diverse effekter. Användningen av kosttillskott 

är vanligt förekommande bland tränande individer, men det finns dock vissa risker med att 

använda kosttillskott då de kan vara kontaminerade med hälsofarliga eller dopningsklassade 

substanser. Att inte vara medveten om vad en produkt innehåller kan innebära allvarliga 

konsekvenser för hälsan. Attityderna till dopning och kosttillskott i befolkningen kommer att 

påverka bruket av substanserna och i längden kanske även folkhälsan.  

Författaren har länge haft ett personligt intresse för dopning och hur dopningsklassade 

preparat påverkar kroppen. Under studierna i folkhälsa valdes en kurs om dopning i sport 

och samhälle, denna kurs upplevdes som mycket intressant och lärorik. Genom 

folkhälsoprogrammet har de ämnesspecifika kunskaperna kunnat kopplas till den allmänna 

folkhälsan i ett vidare perspektiv och inte enbart ur ett idrottsperspektiv. Bruk av dopning 

och kosttillskott i befolkningen har blivit mer uppmärksammat under de senaste åren och 

därmed upplevs ämnet aktuellt och relevant.  
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2 BAKGRUND 

Fysisk aktivitet är en grundläggande komponent för en god folkhälsa och ett sätt att utföra 

fysisk aktivitet är genom träning (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Många av de individer 

som ägnar sig åt träning brukar kosttillskott (Prodis, u.å.a) och några använder sig även av 

dopningspreparat (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Nationella undersökningar har påvisat 

att cirka en procent av den manliga befolkningen och cirka en halv procent av den kvinnliga 

befolkningen någon gång har testat dopningsklassade preparat. Det tycks vara något mer 

vanligt bland unga män jämfört med resten av befolkningen. Omkring 9 000 män i Sverige i 

åldrarna 18-34 år har brukat någon form av dopningsmedel under det senaste året. 

Forskningen kan i dagsläget inte visa om det finns någon markant ökning eller minskning i 

bruket över tid. Att mäta förekomsten av dopning är också i viss mån problematiskt då det 

finns meningsskiljaktigheter mellan vem som ska anses som brukare och hur frekvent bruket 

ska vara (Statens folkhälsoinstitut, 2009). De vanligaste orsakerna till bruk av 

dopningsklassade preparat uppges vara för att få större muskler samt finare kropp (Prodis, 

u.å.a). Samtidigt ökar även bruket av kosttillskott i Europa (Comission of the European 

communities, 2008) och i Sverige använder över hälften av männen och kring 40 procent av 

kvinnorna som tränar på gym någon form av kosttillskott (Prodis, u.å.a.). Dopning är 

uppmärksammat inom Sveriges folkhälsoarbete genom det elfte nationella 

folkhälsomålområdet ”Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika 

och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande” (Statens 

folkhälsoinstitut, 2003). Regeringen skriver i sin proposition (Prop. 2002/03:35) att 

samhället ska jobba mot dopning i såväl idrotten som i samhället i stort. 

2.1 Dopning 

Dopning kan definieras som otillåten hantering av de preparat som ingår i dopningslagen 

(SFS 1991:1969). Enligt den får anabola androgena steroider (AAS), testosteron och dess 

derivat, tillväxthormoner samt kemiskt framställda substanser som ökar produktionen eller 

frigörelsen av testosteron eller tillväxthormon inte användas för annat än medicinskt bruk 

eller i forskningssyfte. De omnämnda preparaten får inte användas, innehas, säljas, 

produceras eller föras in i landet, om en individ bryter mot denna lag kan denne dömas för 

dopningsbrott och fängelse i högst två år (SFS 1991:1969). Den mycket snarlika termen 

doping definieras ibland med ett annat innehåll, som hävdar att doping innebär fusk inom 

idrottsrörelsen genom användning eller hantering av otillåtna preparat eller metoder som 

finns med på World Anti Doping Agencys (WADA) dopinglista (Statens folkhälsoinstitut, 

2009). I denna studie kommer termen dopning att användas och den otillåtna hanteringen 

av dopning kommer att definieras utifrån svensk lagstiftning då studien avser att undersöka 

dopningen i samhället och inte ur ett elitidrottsperspektiv. AAS är enligt Statens 

folkhälsoinstitut (2009) den vanligaste formen av dopning i samhället och många studier 

behandlar enbart denna form av dopning. AAS är syntetiska varianter av det manliga 

könshormonet testosteron och har därmed androgena (maskuliniserande) effekter samt 

anabola (uppbyggande) effekter på vävnader. De anabola effekterna kan vara nyttiga ur 



 3  

medicinsk synvinkel men de androgena effekterna kan leda till allvarliga biverkningar 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

Under 1900-talet upptäcktes det att bruket av dopning hade blivit utbrett inte bara inom 

idrottsvärlden utan även bland allmänheten. Främst kunde det observeras ett högre bruk av 

AAS framförallt på gym bland unga män, men även kvinnor brukar dopning ibland 

(Riksidrottsförbundet, 2008).  AAS som brukas utanför elitidrotten och utan inrådan av 

läkare tas ofta i stora doser blandat med andra preparat och utan större kunskap kring vad de 

kan innehålla (Møller, McNamee & Dimeo, 2009). I Sverige kan dopningstester utföras av 

antingen polisen eller Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet utför sina tester på 

idrottsaktiva i föreningar i enlighet med nationella och internationella bestämmelser medan 

polisen kan utföra dopningstester bland allmänheten på gym. Individer under 15 år får inte 

testas utan målsmans godkännande (Anti Doping Danmark, Dopingautoriteit, STAD, instytut 

Sportu & CyADA, 2012).  

 

2.1.1  Medicinska biverkningar av AAS 

AAS-bruk är förknippat med en rad biverkningar, ofta är preparaten som brukas inte 

kvalitetstestade och kan innehålla spår av främmande skadliga substanser. Det ökar riskerna 

med dopningsbruk utöver de risker som är kopplade till rena preparat (Dawson, 2001).  

AAS påverkar exempelvis leverns normala funktion och kan ha samband med utvecklandet 

av levercancer (Dawson, 2001).  Användning av AAS kan också påverka 

reproduktionsförmågan då det kan leda till förminskade testiklar och eventuell sterilitet. Om 

AAS används av individer som inte genomgått puberteten finns det risk för att den normala 

tillväxten avstannar. Andra muskuloskeletala biverkningar som AAS kan ha är att senor och 

ligament inte växer sig starkare i samma utsträckning som musklerna och därmed finns det 

risk för rupturer. Enligt en del studier finns det inga bevis för att AAS har biverkningar på 

hjärtfunktionen (Dawson, 2001), medan andra studier hävdar att AAS-brukare har ökad risk 

för att avlida i hjärt- och kärlsjukdomar än människor som inte brukar AAS (Thiblin, Garmo, 

Garle, Holmbeg, Byberg, Michaёlsson & Gedeborg, 2015). Då AAS och en del andra 

dopningspreparat intas via injektioner finns det risk för att infektioner uppstår om orena 

nålar används (Dawson, 2001).  

Kosmetiska biverkningar av AAS kan innebära acne, håravfall hos män samt gynekomasti 

hos män (Dawson, 2001). Gynekomasti innebär tillväxt av bröstvävnaden hos män, i AAS-

kretsar vanligen kallat ”bitchtits” (Møller et al., 2009). För kvinnor kan de maskuliniserande 

effekterna av AAS innebära specifika biverkningar genom exempelvis klitoristillväxt, djupare 

röst, ökad kroppsbehåring, rubbningar i menstruationscykeln samt förminskade bröst 

(Dawson, 2001). 
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2.1.2 Psykologiska bieffekter av AAS 

Psykologiska bieffekter som kan förekomma i samband med AAS-bruk är ökad aggressivitet, 

vilket för vissa upplevs som ett problem medan andra anser det vara en fördel då det bidrar 

till bättre träningssessioner. Upplevelser av lättretlighet och okontrollerbart beteende 

förekommer också. Ökad sexlust till en början är en annan effekt och ibland kan det uppstå 

bieffekter som depression och paranoia (Dawson, 2001; Wramner, Pellmer Wramner & 

Hellström, 2010).  

2.1.3 Brukare 

Det finns tre generellt omnämna grupper av AAS-användare; de som använder av estetiska 

skäl, de som använder för att öka prestationsförmågan inom idrott och de som använder 

preparaten i sitt yrke. De som använder AAS i sitt yrke kan vara individer som har en 

yrkesmässig fördel av att se muskulösa ut samt har nytta av den avtrubbande effekten på 

rädsla som AAS ger, till exempel säkerhetsvakter, poliser och fängelsepersonal (Møller et al., 

2009).  AAS-bruk förekommer även bland människor som ägnar sig åt kriminalitet. 

Kriminella personer som brukar AAS är oftare involverade i våldsbrott än kriminella som inte 

brukar AAS. Detta kan bero på att individer som är mer riskbenägna och impulsiva även är 

mer benägna att använda AAS eller på att bruk av AAS leder till en ökad benägenhet att vara 

våldsam (Lundholm, Käll, Wallin & Thiblin, 2010). Det förekommer även att de som brukar 

AAS också använder andra droger, vanligast är cannabis och kokain. De individer som har ett 

blandmissbruk av både AAS och narkotika är i över hälften av fallen inte utövare av 

styrketräning (Gårevik & Rane, 2010).  

I Sverige är den största andelen dopningsbrukare män i åldern 18-34 år. Att ha en 

dopningsdebut tidigare än 15 år eller senare än 30 år är ovanligt, ofta har brukarna någon 

form av idrottsbakgrund. Dopning är mer vanligt förekommande i stadsregioner än på 

landsbygden (Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

2.2 Kosttillskott 

Riksidrottsförbundet delar in kosttillskott i tre huvudgrupper: energigivande tillskott 

innehållande kolhydrater och proteiner, ergogena tillskott som har till syfte att förbättra 

prestationen samt vitaminer och mineraler.  (Riksidrottsförbundet, 2016). Enligt 

sammanställningar från nationella enkäter använder 61 procent av de gymtränande männen 

och 41 procent av de gymtränande kvinnorna någon form av kosttillskott. Vanligast är att 

männen använder sig av muskelökande preparat medan kvinnor mest använder 

fettförbrännande preparat (Prodis u.å.a.).  

Huruvida kosttillskott fungerar som prestationshöjare eller inte är omdebatterat. Det har 

utförts många studier på en rad olika preparat och resultaten är motstridiga (De Meo, 

Laurenti, de Waure, Terracciano, Di Nardo & Ricciardi, 2015). Metoderna som används för 

studierna skiljer sig åt och i vilken kontext som prestationsförbättringen vill ses skiljer sig 
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också. Vidare är studierna oftast utförda på elitidrottare eller bland idrottare på en mer seriös 

nivå, inte på den vanlige gymbesökaren (De Meo, et al., 2015).  

2.2.1 Risker med kosttillskott 

En stor del av de kosttillskott som köps i Sverige idag köps via internet. Då Livsmedelsverket 

granskade 43 utvalda kosttillskott för viktminskning och förhöjd prestationsförmåga 

beställda från olika internetsidor visade det sig att det förekommer brister i hur 

kosttillskotten marknadsförs och säljs (Livsmedelsverket, 2011). Till exempel saknade 

flertalet produkter märkningar på svenska och en del produkter saknade 

innehållsförteckning helt. 30 stycken av kosttillskotten innehöll växter eller växtdelar som 

kan anses olämpliga i livsmedel då de kan ha beroendeframkallande, giftiga eller annars 

hälsoskadliga effekter. Åtta av de undersökta tillskotten innehöll ämnen som skulle kunna 

innebära att de istället borde klassas som läkemedel (Livsmedelsverket, 2011).  I många 

länder brister kontrollen av kosttillskott och försäljningen över internet försämrar ytterligare 

möjligheterna till att kontrollera tillskotten och skydda konsumenten. Vid kontroller av 

kosttillskott har det visat sig att det förekommer att tillskotten är kontaminerade med 

dopningsklassade preparat. Det finns även fall då ämnen som hävdas finnas i kosttillskottet 

inte går att återfinna i produkten överhuvudtaget. (Maughan, Depiesse & Geyer, 2007).  

2.2.2 Bruk och brukare 

 I en studie uppgav majoriteten av respondenterna som brukade kosttillskott, i detta fall 

proteinpulver, att de använder tillskotten 1-3 gånger i veckan, minst sex månader om året 

(Hartmann & Siegrist, 2016). Vid en jämförelse mellan dem som använde sig av 

proteinpulver och dem som inte använde proteinpulver visade det sig att de som använde 

proteinpulver tror att pulvret har en positiv hälsoeffekt och positiv påverkan på välmåendet i 

större utsträckning än de som inte använder. Individer som inte hade någon erfarenhet av 

proteinpulver trodde dock i större utsträckning än användarna att det kan ha en positiv effekt 

på den fysiska prestationen kopplat till träning (Hartmann & Siegrist, 2016).  

Det finns studier som hävdar att användning av kosttillskott kan vara en inkörsport till att 

börja bruka AAS. Det har visats att det finns en positiv korrelation mellan att använda 

proteintillskott, strävan efter en muskulös kropp samt ett självberättigande sätt att tänka och 

att ha för avsikt att börja bruka AAS bland unga män på universitetet (Parent, 2016). 

2.3 Tidigare forskning kring användning av och attityder till dopning 

och kosttillskott bland ungdomar 

Enligt en årligt återkommande drogvaneundersökning utförd av Centralförbundet för alkohol 

och narkotika upplysning (CAN) har cirka en procent av pojkarna och 0,4 procent av 

flickorna i årskurs nio någon gång använt AAS, motsvarande mätningar utförda på 

gymnasieelever i årskurs två visar en något lägre prevalens. Bruket har varit relativt stabilt 
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över tid de senaste tio åren både bland högstadieeleverna och gymnasieeleverna. Pojkar 

uppger att de använt AAS i större utsträckning än flickor, i gymnasiet har nästan fyra gånger 

fler pojkar än flickor någon gång använt AAS (CAN, 2016). Det går att finna studier utförda i 

USA som visar att 62 av 1103 idrottande ungdomar använder kreatin som kosttillskott och att 

pojkar använder kreatin i större utsträckning är flickor (Metzl, Small, Levine & Gershel, 

2001) samt studier som visar att 282 av 742 idrottande ungdomar tar någon form av vitamin- 

eller mineraltillskott utan påvisbara könsskillnader (Sobart  &. Marquart, 1994). Båda dessa 

studier är dock utförda för mer än 15 år sedan varpå förändringar kan ha skett gällande 

ungdomars bruk av kosttillskott. I Sverige tycks forskningsunderlaget vara bristfälligt och det 

tycks inte gå att finna några studier gällande bruk av kosttillskott specifikt gällande 

ungdomar.   

En studie utförd bland gymnasieelever i Uppsala visade att majoriteten av eleverna tycker att 

dopningsbruk är oacceptabelt. Pojkarna hade dock en något positivare attityd än flickorna. 

Även i denna studie framkom det att pojkar brukar dopning oftare än flickor, och de som 

uppgav sig bruka dopning hade även en positivare attityd gentemot dopning än de som inte 

brukade dopning (Kindlundh, Isacson, Berglund & Nylund, 1998). Denna studie utfördes år 

1995, varpå resultaten kanske inte är överförbara till dagens ungdomar. I övrigt är 

forskningen gällande svenska ungdomars attityder till dopning och kosttillskott bristfällig.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Theory of reasoned action, ursprungligen framtagen av Martin Fishbein år 1967 (Enaker, 

2014) är en teori som försöker förutse beteenden genom att studera individers intentioner. 

Intentionerna handlar om vilka motivationsfaktorer individen har och beroende på hur 

intentionerna ser ut kommer individen att ägna mer eller mindre tid och ansträngning åt 

beteendet. Generellt kan det sägas att ju starkare intentionerna är desto troligare är det att de 

kommer att leda till faktisk handling (Ajzen, 1991). En individs intentioner bestäms enligt 

Theory of reasoned action av två komponenter; den egna attityden till beteendet och den 

subjektiva normen (Ajzen & Fishbein, 2005). 

Den egna attityden baseras på en värdering av om beteendet upplevs som positivt eller 

negativt. Attityden kan, men måste inte, påverkas av någon bakgrundsfaktor. Det kan röra sig 

om individuella faktorer som personlighet, intelligens, värderingar eller erfarenheter, eller 

om socioekonomiska faktorer som kön, ålder, inkomst och kultur. Attityden kommer även att 

påverkas av media och olika kunskaper som individen tar del av. Attityden består av två olika 

aspekter, en instrumentellaspekt där individen avgör om beteendet innebär något värdefullt 

eller inte samt en upplevelseaspekt där individen gör en uppskattning av om beteendet är 

behagligt eller obehagligt att utföra (Ajzen & Fishbein, 2005).  

Den andra komponenten, subjektiv norm, innebär att för individen signifikanta andra 

kommer att påverka individen i sitt beteende (Ajzen, 1991). I de fall då betydelsefulla 

människor ägnar sig åt beteendet kommer troligen individens inställning till beteendet bli 

mer positiv. Ingen av de två komponenterna attityd och subjektiv norm kan enskilt 

bestämma ett beteende utan det sker genom ett samspel mellan komponenterna som ser 
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olika ut beroende på situation (Enaker, 2014). Överlag tycks dock den egna attityden ofta 

värderas högre än den subjektiva normen (Ajzen, 1991). Theory of reasoned action kan i 

denna studie användas för att ge en möjlig förklaring till hur individernas attityder kan 

påverka deras handlingar i form av att välja att bruka dopning och kosttillskott eller inte. 

Theory of reasoned action har även tidigare använts i studier gällande alkohol, tobak och 

droger (Sharma & Kanekar, 2007). 

 

Figur 1: Theory of reasoned action av Ajzen & Fishbein, 2005 (fritt omarbetad av författaren) 

2.5 Problemformulering 

Att använda dopningspreparat är inte bara förbjudet enligt lag utan kan även innebära 

allvarliga hälsokonsekvenser. Bruk av kosttillskott är vanligt förekommande bland såväl 

kvinnor som män och användandet av det är inte heller riskfritt då tillskotten kan vara 

kontaminerade med dopningsklassade eller hälsofarliga ämnen (Statens folkhälsoinstitut, 

2009). I dagsläget finns det brister i forskningen på området då få studier har utförts på 

ungdomar i Sverige gällande deras bruk av kosttillskott samt hur deras attityder är till såväl 

dopning som kosttillskott. Att klarlägga attityderna och omfattningen av bruket kan vara 

användbart för att planera framtida förebyggande arbete.   Denna studie kan dessutom vara 

av intresse att utföra då den avser att studera idrottsgymnasieelever, kring vilka det inte tycks 

finnas tillgänglig forskning om varken gällande dopningsbruk eller gällande de övriga 

undersökta parametrarna i denna studie. Det kan antas att idrottsgymnasieelever skiljer sig 

något från andra gymnasieelever gällande dopning och kosttillskott i och med ett utbrett 

intresse i idrott. Denna studie kan bidra till att skapa en uppfattning om hur vanligt 

förekommande dopning och kosttillskott är bland idrottsgymnasieelever samt hur 

attityderna ser ut.   

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att studera idrottsgymnasieelevers användning av och attityder till 

dopning och kosttillskott, samt studera om det finns några könsskillnader. 
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Frågeställningar: 

 I vilken omfattning har ungdomarna använt dopningspreparat och kosttillskott? 

 Vilka är attityderna till dopning och kosttillskott? 

 Finns det könsskillnader i användningen av dopningspreparat och kosttillskott? 

 Finns det könsskillnader i attityder till dopning och kosttillskott? 

4 METOD 

Denna studie har en kvantitativ ansats, utmärkande för sådana studier är att det eftersträvas 

större mängder data som kan kvantifieras, alltså mätas genom att omvandlas till siffror. I 

kvantitativ forskning eftersträvas objektivitet vilket innebär att forskningen ska vara 

värderingsfri och ofärgad av forskaren. Kvantitativ forskning lämpar sig för att mäta 

förekomster och skillnader mellan grupper, för att kunna göra det krävs något större urval än 

vad som är vanligt i kvalitativ forskning. I kvalitativ forskning mäts ofta människors 

upplevelser och uppfattningar av sin omvärld samt innebär den kvalitativa ansatsen ett 

tolkande synsätt där forskaren får en mer aktiv och påverkande roll (Bryman, 2011). Den 

kvantitativa ansatsen ansågs mer lämplig för att kunna besvara denna studies syfte där det 

eftersträvas att mäta förekomst av företeelser samt skillnader mellan kön, för detta krävs det 

större mängder data. Kvantitativa studier har ofta en deduktiv ansats, vilket innebär att de 

utgår från en teori som beprövas med hjälp av data som samlas in. Deduktiv forskning blir 

hypotesprövande eller en prövning av en teori, till skillnad mot induktiv forskning som är 

teorigenererande och vanligare i kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Denna studie har en 

deduktiv ansats då den har en teorikoppling som beprövas mot data som samlats in.  

4.1 Studiedesign 

För denna studie valdes en tvärsnittsstudie som studiedesign. En tvärsnittsstudie innebär att 

data samlas in från flera respondenter vid ett tillfälle. Med hjälp av tvärsnittsdesignen kan 

kvantifierbar data insamlas och två eller flera variabler mätas och utifrån det kan prevalens 

och sambandsmönster undersökas. En tvärsnittsstudie kan inte fastställa kausala samband, 

alltså vad som är orsak och vad som är verkan, detta för att mätningen enbart sker vid ett 

tillfälle och därmed inte kan säga något om tidsföljden för exponering och utfall. I och med 

att det i en tvärsnittsstudie inte finns någon kontrollgrupp förutser inte tvärsnittsdesignen 

vikten av confounders, alltså huruvida resultaten egentligen beror på någon annan variabel 

än de som har mätts (Bryman, 2011). Tvärsnittsdesignen ansågs lämplig för denna studie då 

det finns ett behov av större mängder data för att kunna påvisa förekomst och skillnader och 

därmed uppfylla studiens syfte. Tvärsnittsstudien var också lämplig då tiden var begränsad 
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och designen innebär att all data erhålls vid ett givet tillfälle. För denna studies syfte ansågs 

det inte heller nödvändigt att göra en longitudinell studie.  

4.2 Urval 

De individer som vill undersökas benämns som en studies population och utifrån denna görs 

ett urval som ska representera populationen. Om urvalet från populationen sker genom ett så 

kallat bekvämlighetsurval, som är en icke slumpmässig urvalsmetod, innebär det att urvalet 

kommer att bestå av de individer som vid givet tillfälle finns tillgängliga för att delta 

(Bryman, 2011). För denna studie valdes populationen elever på idrottsgymnasium i 

Västerås. Urvalet skedde med hjälp av ett bekvämlighetsurval där enkäten delades ut till de 

elever som var på plats i tillgängliga klasser i årskurs tre vid ett idrottsgymnasium i Västerås. 

De individer som inte var i skolan vid tillfället då enkäterna samlades in, till exempel på 

grund av sjukdom, hade inte möjlighet att vara en del av urvalet. Ett bekvämlighetsurval 

innebär en god chans för en hög svarsfrekvens vid utdelning av enkäter, men urvalet kan inte 

med säkerhet sägas representera hela populationen då det är gjort på icke slumpmässiga 

grunder samt går resultatet inte att generalisera i vidare utsträckning (Bryman, 2011). I 

denna studie användes bekvämlighetsurvalet trots att det innebär icke generaliserbara 

resultat, men resultaten kan ändå anses vara av relevans för den aktuella skolan. Samt ansågs 

bekvämlighetsurvalet lämpligt utifrån given tidsram, då sannolikhetsurval är mer tids- och 

kostnadskrävande (Bryman, 2011). Urvalet resulterade i att 102 elever fyllde i enkäten, 52 

pojkar och 50 flickor. 

4.3 Bortfall 

Då en undersökning genomförs kommer det finnas individer som inte vill besvara de frågor 

som ställs, detta innebär att det kommer att uppstå bortfall. Bortfall kan vara av två typer, 

externt eller internt. Externa bortfall innebär att en individ inte velat besvara enkäten 

överhuvudtaget, interna bortfall uppstår då individer hoppat över frågor i enkäten. Det bör 

alltid reflekteras kring vad bortfall kan innebära för studiens resultat, ett stort bortfall kan 

innebära att studiens resultat blir snedvridet då bortfallet ofta kan bestå av en viss typ av 

individer som hade svarat på ett visst sätt. Vid interna bortfall kan det vara bäst att exkludera 

den enkäten helt (Olsson & Sörensen, 2011).  

Enkäten har försökts hållas kort, luftig, samt innehålla korta frågor vilket enligt Bryman 

(2011) är kriterier som kan användas för att minska interna bortfall. Enkäten innehåller två 

frågor med öppna svarsalternativ, vilket ibland kan medföra bortfall då det upplevs 

ansträngande att skriva ett svar (Bryman, 2011). Bortfallet försökte begränsas genom att be 

respondenterna att svara enbart kort.  

Det externa bortfallet för studien kan inte fastställas då en del av enkäterna delades ut av 

lärarna utan kontroll av hur många respondenter som tackade nej till att fylla i enkäten. Av 

de enkäter som delades ut av författaren förekom inga externa bortfall. En del interna bortfall 
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framkom vid inmatning av data, främst berodde bortfallen på att respondenten hade kryssat i 

flera svarsalternativ där denne ombetts att kryssa i enbart ett alternativ, dessa svar 

exkluderades vid inmatningen. Flest bortfall hade fråga 10, där respondenterna ombads att 

ange varifrån de erhållit kosttillskott och välja ett alternativ av flera möjliga. För denna fråga 

uppgick antalet interna bortfall till sju stycken. De interna bortfall som uppstod ansågs vara 

så pass små att enkäterna ändå inkluderades i analysen. I resultatet anges svarsfrekvensen 

för varje redovisad fråga genom att ange n=antal. 

4.4 Enkät och enkätutformning 

För att samla in data till denna studie har enkäter använts som datainsamlingsmetod. 

Enkäter är tillsammans med strukturerade intervjuer ett av de vanligaste instrumenten att 

använda för att samla in data vid tvärsnittsundersökningar (Bryman, 2011). Enkäter medför 

några fördelar som varit avgörande vid val av datainsamlingsmetod, till exempel är enkäter 

billigt och snabbt att administrera vilket ger möjlighet till att samla in ett stort antal på en 

och samma gång.  

Enkäten utformades delvis med hjälp av frågor från en nationell enkätstudie utförd inom 

Prodis verksamhet för de gym som deltagit i projektet 100 % ren hårdträning, vilket är ett 

nationellt projekt för att förebygga bruket av AAS och annan dopning på gym. Projektet 100 

% ren hårdträning genomförs genom ett samarbete mellan STAD (Stockholm förebygger 

alkohol- och drogproblem), Centrum för Psykiatriforskning Stockholm, Stockholms läns 

sjukvårdsområde och Karolinska Institutet (Länsstyrelsen Östergötland, 2013). Prodis enkät 

var riktad specifikt mot gymbesökare varpå några frågor som använts har anpassats för att 

passa den aktuella studiens syfte. Frågor lånade direkt från Prodis enkät är fråga 3, 6d och 9 

(bilaga B). Frågor inspirerade från Prodis enkät men omgjorda för att bättre passa studiens 

syfte är 4, 6a, 6b, 6c, och 8 (bilaga B). Fråga nummer 7 (bilaga B) är inspirerad av en 

enkätfråga från kandidatuppsatsen Idrottare och kosttillskott- Om användning av och 

attityder till kosttillskott av Hyytiäinen och Joković (2010). Övriga frågor i enkäten (bilaga B) 

är fritt formulerade av författaren. Totalt består enkäten av 14 frågor. 

De frågor som mäter attityder (fråga 6, 7, 13 och 14) kan även fungera som en möjlig koppling 

till valt teoretisk perspektiv, Theory of reasoned action, vilket underlättar ett säkerställande 

av att vald teori är relevant. En avgränsning har gjorts där mätningar av den subjektiva 

normen inte inkluderas i enkäten då detta faller utanför studiens syfte. Den eventuella 

effekten av den subjektiva normen kan således i detta fall inte fastslås utan enbart spekuleras 

kring i resultatdiskussionens koppling till det teoretiska perspektivet.  

4.5 Variabelbeskrivning 

En variabel avser det som mäts i en undersökning, den beroende variabeln är den variabeln 

som påverkas av en annan variabel,  vilket i sin tur är den oberoende variabeln (Bryman, 

2011). I denna studie är användning av dopning och kosttillskott samt attityder till dopning 
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och kosttillskott beroende variabler. Användning av dopning mättes med hjälp av frågorna 3 

och 4 där respondenten först ombads besvara om denne brukat dopning genom ja/nej och 

sedan i så fall hur ofta genom svarsalternativen (1)jag har prövat någon eller några gånger, 

(2) jag har använt en kur 1-3 gånger samt (3) jag har använt kurer fler än 3 gånger (bilaga B). 

Om individen använt kosttillskott besvarades med hjälp av frågorna 8 och 9, där 

respondenten först ombads besvara om denne någon gång brukat kosttillskott genom ja/nej 

och sedan i så fall hur ofta genom svarsalternativen (1) mer sällan än en gång i månaden, (2) 

en gång i månaden, (3) ett par gånger i månaden, (4) ett par gånger i veckan samt (5) varje 

dag. Attityderna till dopning mättes med hjälp av fråga 6 (bilaga B), där individen ombads ta 

ställning till fem olika moraliska påståenden gällande dopning med hjälp av svarsalternativen 

ja/nej. Attityderna till kosttillskott mättes med hjälp av frågorna 7, 13 och 14. Fråga 7 

behandlade generell inställning till kosttillskott och besvarades med hjälp av (1) jag är för 

kosttillskott, (2) jag är emot kosttillskott samt (3) jag har ingen åsikt. Fråga 13 undersökte om 

respondenterna trodde att kosttillskott kan ha någon positiv effekt och fråga 14 om 

respondenterna trodde att kosttillskott kan vara skadliga. Båda frågor besvarades med hjälp 

av svarsalternativen (1) ja, (2) nej och (3) vet inte (bilaga B). För samtliga utfall gällande bruk 

av kosttillskott och attityder till kosttillskott och dopning analyserades det om det fanns 

könsskillnader. 

4.6 Genomförande 

Två gymnasieskolor i Västerås med idrottsinriktning kontaktades via mail med en förfrågan 

om att få genomföra en enkätundersökning bland eleverna gällande bruk av och attityder till 

dopning och kosttillskott. Det uppgavs att enkäten skulle ta cirka 15 minuter att genomföra, 

vilket baserades på en uppskattning vid ett test av enkäten. En av gymnasieskolorna svarade 

och i samråd med kontakten på skolan bestämdes det att enkäterna skulle delas ut till elever i 

årskurs tre. Författaren besökte skolan under en eftermiddag och delade personligen ut 

enkäterna till cirka hälften av respondenterna under lektionstid. Författaren presenterade 

sig, studiens syfte och nödvändiga etiska hållpunkter och delade sedan ut enkäten till 

eleverna. I de övriga klasserna delade läraren ut enkäterna till eleverna utan att författaren 

var närvarande, detta för att inte avbryta i den pågående undervisningen. De lärare som 

delade ut enkäterna fick muntlig information att vidareförmedla till eleverna om att enkäten 

var frivillig och anonym. En av klasserna som genomförde enkäten befann sig i 

uppehållsrummet under ifyllandet av enkäten, dock under lektionstid.  

4.7 Bearbetning och analys 

Bearbetning och analyser av insamlad data skedde med hjälp av IBM Statistical Package for 

the Social Sciences 22 (SPSS), vilket är ett program för genomförande av statistiska analyser. 

Till att börja med gavs varje enkät ett id-nummer från 1-102. Det skapades koder för varje 

svarsalternativ till enkäten och därefter fördes samtliga enkätsvar in i SPSS. I och med att 

enkäten innehöll två öppna frågor blev det nödvändigt att kategorisera ihop de öppna svaren 
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och ge varje kategori en kod. Detta gjordes för fråga nummer 5 (bilaga B), dock var 

svarsfrekvensen på denna fråga mycket låg varpå det enbart behövdes skapas en kod för 

denna fråga. Fråga 11 i enkäten var också en öppen fråga och för denna fråga skapades koder 

som ansågs relevanta utifrån frekvensen av olika svarsalternativ. Koder som skapades var 

bygga muskler, extra energi, återhämtning och vitaminbrist. De svar som inte ansågs passa 

in i någon kategori placerades i kategorin ”Övrigt”. Dessa frågor inkluderades senare inte i 

analysen. Innan analysen påbörjades dikotomiserades fråga 9 som ombad respondenterna 

att ange hur ofta de använder kosttillskott. En dikotom variabel är en variabel som enbart 

kan anta två olika värden (Ejlertsson, 2012). Fråga 9 bestod av fem svarsalternativ, (1) mer 

sällan än en gång i månaden, (2) en gång i månaden, (3) ett par gånger i månaden, (4) ett par 

gånger i veckan och (5) varje dag. För att inte få ett registrerat bortfall på frågan lades 

ytterligare en kod, (6) använder inte, in, eftersom de som inte använder kosttillskott hade 

hoppat över frågan. Av koderna 1, 2, 3 och 6, bildades den nya koden ”sällan eller aldrig” 

koderna 4 och 5 kodades om till ”ofta”. En indelning gjordes således mellan alternativen som 

angav frekvens i månaden och de alternativ som angav en frekvens veckovis, detta för att 

skilja låg konsumtion från hög konsumtion. Att bara ha två svarsalternativ ansågs 

underlättande vid redovisningen av resultatet, samt var det en nödvändighet för att kunna 

utföra en beräkning av oddskvoter för att besvara frågeställning tre. 

Tabellen nedan redovisar för vilka enkätfrågor och analysmetoder som har använts för att 

besvara frågeställningarna.  

Tabell 1: valda enkätfrågor och analysmetoder för att besvara frågeställningarna. 

Frågeställning Enkätfrågor Analysmetod 

Frågeställning 1 3, 4, 8, 9 Deskriptiv analys med hjälp av antal och 

procent 

Frågeställning 2 6, 7, 13, 14 Deskriptiv analys med hjälp av antal och 

procent. 

Frågeställning 3 1, 3, 4, 8, 9 Deskriptiv analys med hjälp av antal och 

procent, samt mäta skillnader med hjälp av 

chi2-test och OR 

Frågeställning 4 1, 6, 7, 14 Deskriptiv analys med hjälp av antal och 

procent samt mäta skillnader med chi2-test 

och OR.  

 

För att besvara frågeställningarna användes deskriptiv statistik för varje variabel, deskriptiv 

statistik är enligt Ejlertsson (2012) en bra metod för att göra ett material lättöverskådligt. I 

den deskriptiva analysen redovisas resultatet genom antal och procentsatser. För att 

ytterligare besvara frågeställning tre och fyra gällande könsskillnader användes även ett chi2-

test på frågorna 6, 7, 8, 9, och 14 jämfört mot fråga 1 gällande kön. På grund av att det var så 

få eller inga individer som uppgav att de brukat dopning kunde inga statistiska analyser 
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presenteras för den variabeln. Ett chi2-test kan enligt Ejlertsson (2012) svara på frågan 

huruvida det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupper eller inte. Statistisk 

signifikans är ett mått på i vilken utsträckning det finns risk för att ett resultat har 

uppkommit av slumpen. Chi2-testet är ett hypotesprövande test som är lämpligt att använda 

i de fall då datan är kategorisk och alltså inte möjlig att mäta medelvärde på. Chi2-testet kan 

även användas i de fall då det önskas att jämföra fler grupper än två, dock bör testet inte 

användas vid alltför små urval, ingen av de olika frekvenserna i testet får helst understiga fem 

(Ejlertsson, 2012). Chi2-testet var i detta fall lämpligt då det önskades att jämföra data som 

var kategoriska och då det i vissa fall fanns behov av att jämföra tre grupper mot varandra. I 

de fall någon av frekvenserna understeg ett antal på fem har det även kontrollerats för 

fisher’s exact test, vilket är ett test som kan användas vid mindre, dikotoma urval (IBM, 

2011). Då detta inte gett några signifikanta utfall redovisas det inte i resultatet. I denna studie 

eftersträvades en signifikansnivå på fem procent, vilket innebär att risken för att resultatet 

har uppkommit av slumpen är mindre än fem procent. Signifikansnivån anges i resultatet 

med hjälp av ett p-värde. 

För att ytterligare fastställa eventuella skillnader och för att mäta styrkan på skillnaderna 

användes oddskvoter, OR, för att besvara frågeställning tre och fyra. Med hjälp av oddskvoter 

kan sannolikheten för att en viss exponering leder till ett visst utfall beräknas. Detta sker 

genom att jämföra utfallen i en exponerad grupp mot utfallen i en icke exponerad grupp. 

Oddskvoten kan variera från noll till oändlighet. Är oddskvoten lika med ett finns det inget 

samband mellan exponering och utfall, är oddskvoten större än ett finns det ökat odds (högre 

risk) för utfall i samband med exponering. Är oddskvoten mindre än ett innebär det att 

exponeringen innebär minskat odds (risk) för utfall (Merrill, 2013). Oddskvoter kräver data 

av dikotom karaktär och kan användas för att mäta styrkan på samband, vilket inte är möjligt 

genom ett chi2-test (Ejlertsson 2012). För att säkerställa att resultaten från 

oddskvotberäkningarna var statistiskt signifikanta användes ett konfidensintervall, med 

kravet att det skulle vara mindre än fem procents risk för att resultatet kan ha uppkommit av 

slumpen. Om värdet 1 finns med i konfidensintervallet tyder det på att det inte går att 

fastställa med 95 procents säkerhet att resultatet inte uppkommit på grund av slumpen 

(Merrill, 2013).  

4.8 Kvalitetskriterier 

För att säkerställa att en studie håller god kvalitet och kan anses tillförlitlig finns ett antal 

kvalitetskriterier som bör uppfyllas. För kvantitativa studier är de vanligaste 

kvalitetskriterierna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Reliabilitet handlar om i 

vilken utsträckning mätningarna är tillförlitliga, vid god reliabilitet ska samma mätning 

kunna göras om och resultatet ska bli ungefär detsamma. Validitet behandlar hur väl de valda 

mätinstrumenten mäter det de faktiskt är avsedda för att mäta (Olsson & Sörensen, 2011). 

Validiteten är viktig för att avgöra huruvida de resultat som framkommer från forskningen är 

relevanta för den aktuella undersökningen och om resultaten är trovärdiga. 

Generaliserbarhet avser i vilken utsträckning det uppkomna resultatet kan generaliseras till 
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andra grupper, alltså i vilken utsträckning resultaten kan vara gällande även för andra 

individer än just de som ingick i urvalet (Bryman, 2011).   

Ett annat begrepp som är mycket snarlikt reliabilitet är replikation som handlar om ifall en 

studie kan upprepas och återfå samma resultat (Bryman, 2011). I denna studie har 

metodavsnittet försökts utformas på ett utförligt och transparent sätt så att en replikation av 

studien ska vara möjlig, något som även kan anses vara stärkande för reliabiliteten, i form av 

stabilitet.  Stabiliteten anger hur samstämmiga mätningarna är över tid och kan testas med 

hjälp av test-retest metoden där det eftersträvas att samma mätning ska ge samma utfall vid 

ett annat mättillfälle (Bryman, 2011). På grund av tidsbegränsningar har inte detta utförts i 

denna studie, att återskapa exakt samma situation för ett test-retest skulle också enbart 

kunna ske med vissa begränsningar på grund av att bekvämlighetsurvalet omöjliggör ett 

återskapande av urvalsgruppen. Då enkäten innehöll två frågor med öppna svarsalternativ 

kunde interbedömmarreliabilitet ha varit en form av reliabilitet att ta hänsyn till, vilket 

innebär hur väl olika personers bedömningar av vilken kategori ett svar bör tillhöra 

samstämmer. Då de öppna frågorna inte inkluderades i analysen är detta dock inte aktuellt. 

För att ytterligare öka studiens reliabilitet har databearbetningen skett metodiskt och 

noggrant för att undvika felkodningar och dylikt. 

Då den aktuella enkäten innehåller en del frågor från en tidigare utförd nationell enkät, som 

dessutom utförts vid flertalet tillfällen skulle detta kunna vara stärkande för validiteten 

eftersom de frågorna har en större chans att bidra till korrekta mätningar och verkligen mäta 

det som avses att mäta. Men då det är okänt huruvida de lånade enkätfrågorna har 

genomgått en bedömning av validitet kan inte detta säkerställas. Validiteten brister också i 

denna studie i och med att de frågor som är egenhändigt formulerade inte är testade för att 

de mäter det som verkligen avser att mäta. Detta sänker den så kallade ytvaliditeten 

(Bryman, 2011). För att göra bedömningar av en studies validitet finns det en rad olika tester 

som kan utföras. I denna studie har dock inte några av dessa tester varit aktuella i och med 

begränsningar gällande tid och budget. Om det exempelvis hade funnits tid för att göra flera 

mätningar på samma grupp hade det kanske kunnat vara aktuellt att göra en mätning av den 

konvergenta validiteteten genom att kontrollera om mätningarna med den aktuella enkäten 

stämmer överens med andra mätningar utförda med hjälp av en annan mer vedertagen 

metod eller med högre validerade mätinstrument (Bryman, 2011). 

För att resultaten från en studie ska vara möjliga att generalisera bör urvalet vara så 

representativt som möjligt för studiepopulationen. Ett med säkerhet representativt urval 

skapas bäst med hjälp av ett sannolikhetsurval där individerna väljs ut slumpmässigt 

(Bryman, 2011). Denna studies urval är baserat på ett bekvämlighetsurval varpå 

generaliserbarheten blir begränsad eftersom ett sådant urval inte kan antas representera hela 

populationen, dock besvarades enkäten av större delen av en hel årskurs vilket kan anses 

stärkande för generaliserbarheten för den årskursen. 
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4.9 Forskningsetik 

Då forskning utförs måste det tas hänsyn till en rad olika etiska principer, framförallt måste 

etiken övervägas då det handlar om forskning som inkluderar människor. Etiska riktlinjer 

gällande vid sådan forskning finns samlade i Helsingfors deklarationen framtagen av World 

Medical Association (2013).  Deklarationen fastslår att forskning som involverar människor 

alltid måste respektera individers rättigheter och skydda deras hälsa, detta måste alltid gå 

före möjligheterna till att genom forskningen skaffa nya kunskaper. Det är alltid forskarens 

skyldighet att försäkra att individernas liv, hälsa, integritet, självbestämmanderätt och 

privatliv är skyddade. Det bör alltid göras en avvägning huruvida nyttan med forskningen 

uppväger eventuella risker, om riskerna kan misstänkas överstiga nyttan ska forskningen inte 

genomföras. Extra hänsyn gällande etiska överväganden bör göras då det handlar om 

forskning som behandlar speciellt utsatta grupper. Vid all forskning som berör människor är 

det viktigt att det garanteras konfidentialitet gällande de studerade individernas personliga 

uppgifter och individerna som deltar ska ha gett sitt samtycke till att medverka i forskningen. 

För att samtycket ska vara giltigt ska individen få veta vad syftet med forskningen är och hur 

den kommer att genomföras samt ska individen få veta för vilka ändamål uppgifterna samlas 

in. Individerna ska alltid informeras om att deltagandet är frivilligt och att de kan avsluta 

deltagandet när de vill (World Medical Association, 2013). Dessa forskningsetiska riktlinjer 

kan sammanfattas i konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

4.9.1 Etiska hänsynstaganden i denna studie 

I denna studie har de fyra kriterierna konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, 

informationskravet och nyttjandekravet övervägts och beaktats i samtliga av 

forskningsprocessens delar. Informationskravet har beaktats genom att samtliga deltagare i 

studien blev tilldelade ett missivbrev (bilaga A) i samband med enkätutdelningen där 

studiens syfte och för vilket ändamål data samlades in framgick. I missivbrevet framgick det 

även att deltagandet var frivilligt och anonymt och att eleverna genom att lämna in enkäten 

godkände sin medverkan. Denna information förmedlades även muntligt av författaren vid 

distribueringen av enkäterna, dock bara till cirka hälften av respondenterna då den andra 

hälften distribuerades av en lärare. Lärarna hade fått korta instruktioner kring att informera 

respondenterna om att deltagandet var frivilligt och anonymt. Enkäten i sig innehåller inga 

personliga uppgifter som direkt kan avslöja identiteten för en enskild individ. Hanteringen av 

enkäterna har skett med försiktighet och i förvarandet av enkäterna har hänsyn tagits till att 

utomstående inte ska kunna komma åt enkäterna. Vid redovisning av studiens resultat har 

det ytterligare tagits hänsyn till konfidentialitetskravet genom att enbart redovisa resultat på 

gruppnivå, inte för enskilda individer, i och med att ingen eller få elever uppgett att de brukar 

dopning har dessa analyser exkluderats ur studien av detta skäl. Slutligen beaktas 

konfidentialiten i och med att då studien är färdigställd kommer samtliga enkäter att 

makuleras. Nyttjandekravet efterföljs då det insamlade materialet enbart kommer att 

användas för denna studie i enlighet med vad som angetts till respondenterna. Studien anses 

inte kunna innebära någon risk för skada som kan påverka respondenternas liv eller hälsa. 
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5 RESULTAT 

5.1 Omfattning av bruket av kosttillskott 

Sammanlagt deltog 102 ungdomar i enkäten, varav 52 pojkar och 50 flickor. Få (vilket även 

kan innebära inga) individer uppgav att de brukat dopningsmedel och redovisas inte i 

resultatet. Av samtliga respondenter uppgav 81 stycken att de någon gång brukat någon form 

av kosttillskott, vilket motsvarar en andel på 79,4 procent. I figuren nedan (figur 2) redovisas 

det för hur ofta individerna brukar kosttillskott. De flesta respondenterna använde antingen 

kosttillskott relativt sällan eller aldrig eller var frekventa användare och använde kosttillskott 

flera gånger i veckan eller varje dag.  

 

Figur 2: Fördelningen av frekvensen i användandet av kosttillskott bland respondenterna (n=100) 

5.2 Attityder till dopning och kosttillskott 

De flesta respondenter ställer sig positiva till att genomföra oanmälda dopningskontroller på 

gym, 85,1 procent (n=101) uppger att det är rätt att göra det. Av respondenterna uppgav 92,1 

procent (n=101) också att det är rätt att exkludera tränande från gym eller träningar om det 

upptäcks att de brukat dopningsklassade preparat. Majoriteten av respondenterna, 97 

procent (n=101) upplever att det kan finnas risker med att bruka dopningsmedel. När det 

gäller huruvida det är upp till var och en att bruka dopning går åsikterna lite mer isär. Av 

respondenterna anser 73 procent att det är upp till var och en att välja att bruka dopning, 

medan 27 procent anser att det inte är upp till var och en (n=100). Dock tycker 90,1 procent 

av respondenterna att det är viktigt att samhället jobbar förebyggande mot dopning (n=101). 

Gällande kosttillskott är fördelningen mellan individer som ställer sig generellt positiva till 

kosttillskott och individer som inte har någon åsikt i frågan 50,5 procent respektive 40,6 

procent. Vilket innebär att 8,9 procent av respondenterna har angett att de är direkt emot 
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kosttillskott (n=101). Den största delen av respondenterna, 86,3 procent, trodde att 

kosttillskott kan ha någon form av positiv effekt (n=102) men 90,1 procent trodde även att 

kosttillskott kan vara skadliga (n=101). 

5.3 Könsskillnader i användningen av kosttillskott 

I figuren nedan (figur 3) redogörs det för pojkars och flickors konsumtion av kosttillskott. 

Resultatet visar att bruket av kosttillskott mellan pojkar och flickor är relativt lika.  

 

Figur 3: Bruk av kosttillskott bland pojkar och flickor (n=102) 

Vid ett chi2-test påvisades ingen statistisk signifikant skillnad mellan pojkar och flickor 

gällande bruk av kosttillskott (x²= 0,021, df= 1, p= 0,885). Vid en beräkning av oddskvoten 

påvisades inte heller något signifikant ökat eller minskat odds (OR = 0,932, 95 % CI = 0,357–

2,436). 

Då frekvensen i bruket studeras med hjälp av den dikotoma indelningen ”sällan eller aldrig” 

samt ”ofta” visar resultatet att pojkar använder kosttillskott ofta i högre utsträckning än vad 

flickor gör. Skillnaden mellan pojkar och flickor var statistisk signifikant vid ett chi2-test (x²= 

4,392, df= 1, p= 0,036). Det framkom att pojkar har mer än dubbelt så höga odds för att 

bruka kosttillskott ofta, vid jämförelse med flickor (OR = 2,404, 95 % CI = 1,050–5,502). 
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Figur 4: Frekvensen av användandet av kosttillskott bland pojkar och flickor (n=100) 

5.4 Könsskillnader i attityder till dopning och kosttillskott 

Vid ett chi2-test kunde signifikanta skillnader gällande attityder till dopning bland könen 

endast återfinnas för huruvida det är rätt att exkludera individer som brukat dopningsmedel 

från gym eller träningar. Där ansåg flickor i högre utsträckning än pojkar att det är rätt (x²= 

4,759, df= 1, p= 0,029). I tabellen nedan (tabell 2) redovisas samtliga variabler för att mäta 

attityder kring dopning. Vid beräkning av oddskvoter gällande samtliga attityder påträffades 

inga signifikanta ökade eller minskade odds, inte heller gällande om det är rätt att exkludera 

dopade tränande (OR = 0,128, 95 % CI = 0,015-1,084) för vilken det fanns en signifikant 

skillnad med chi2-testet.  

Tabell 2: Attityder till dopning. Andelar presenteras i antal före parentes och i procent för respektive 

kön inom parentes. 

 

Andel pojkar Andel flickor x² df p 
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Det är upp till var och en om 

man vill bruka dopningsmedel 
38 (74,5 %) 

(n=51) 

35 (71,4 %) 

(n=49) 

0,120 1 0,729 

Det finns risker med att bruka 

dopningsmedel 
50 (96,2 %) 

(n=52) 

48 (98 %) 

(n=49) 

0,285 1 0,593 

 

Nedan redovisas två figurer, en för respondenternas generella inställning till kosttillskott 

(figur 5) och en för om respondenterna tror att kosttillskott kan vara skadliga (figur 6). Det 

finns inga signifikanta skillnader mellan könen gällande den generella inställningen till 

kosttillskott (x²= 2,676, df= 1, p= 0,262) och inte heller gällande tron om kosttillskott kan 

vara skadliga (x²= 2,501, df= 1, p= 0,286). Resultaten visar att flest pojkar var för 

kosttillskott, medan flest flickor inte har någon åsikt i frågan. Majoriteten av både pojkar och 

flickor trodde att det finns kosttillskott som kan vara skadliga.  

 

Figur 5: Pojkars och flickors generella inställning till kosttillskott (n=101) 

  

Figur 6: Pojkars och flickors uppfattning om ifall kosttillskott kan vara skadligt (n=101) 
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6 DISKUSSION 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvantitativ ansats använts. Syftet 

var att undersöka användning av dopning och kosttillskott samt attityder till dopning och 

kosttillskott. Studiens syfte och frågeställningar besvaras i resultatet, på grund av etiska skäl 

kunde inget resultat presenteras kring användning och könsskillnader gällande 

dopningspreparat.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Vald ansats och studiedesign 

Den kvantitativa ansatsen som valdes till denna studie ansågs lämplig då det önskades mäta 

förekomst av två företeelser samt skillnader (Bryman, 2011). En del av syftet bestod av att 

mäta ungdomars attityder till dopning och kosttillskott. För att få ett uttömmande svar kring 

hur individers attityder verkligen ser ut kunde kanske en kvalitativ ansats varit att föredra, 

eftersom den kvalitativa ansatsen har mer fokus på ord och respondentens subjektiva 

uppfattningar (Bryman, 2011). En individs attityd till dopning och kosttillskott kan antas vara 

motstridig i vissa fall beroende på hur olika scenarion framställs varpå en så komplex fråga 

kanske bättre besvaras med en kvalitativ ansats. I denna studie besvaras dock attitydfrågan 

mer generellt genom att försöka ge en uppfattning om attityden till dopning och kosttillskott 

bland ungdomarna var negativ eller positiv.  

Tvärsnittsdesignen valdes på grund av att det är ett effektivt sätt att samla in stora mängder 

data snabbt vilket var avgörande för att besvara studiens syfte då tiden var begränsad och 

större mängder data krävdes för att kunna göra jämförelser mellan könen. Samt har 

tvärsnittsdesignen den fördelen att flera variabler kan mätas på samma gång (Bryman, 2011) 

vilket möjliggjorde mätningar av såväl brukande som attityder. Vid en tvärsnittsdesign kan 

det inte fastställas några kausala samband (Bryman, 2011) varpå denna studie inte direkt kan 

fastställa om det är kön som påverkar attityderna och användningen. Dessutom kan 

attityderna och användningen ha påverkats av någon tredje faktor, så kallade confounders 

vilka tvärsnittsdesignen inte heller tar hänsyn till. (Bryman, 2011). 

6.1.2 Urval och externa bortfall 

För denna studie kontaktades gymnasieskolor med idrottsinriktning. Det är troligtvis något 

som har påverkat resultatet jämfört med om studien hade utförts på gymnasier med andra 

typer av inriktningar. Elever som studerar på gymnasier med en idrottsinriktning kan antas 

vara mer frekventa användare av kosttillskott då de antagligen tränar mer. Valet att studera 

elever på gymnasier med idrottsinriktning grundade sig på att forskningen om dopning och 

kosttillskott på just denna grupp är bristfällig. En annan bakomliggande tanke var att bruket 

av dopning eventuellt kunde vara högre på ett idrottsgymnasium på grund av att dopning är 

ett fenomen som förekommer inom idrotten. Det kan dock vara tvärtom också, att de som 
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studerar på idrottsgymnasier är mer hälsomedvetna och försiktiga med att bruka 

dopningsmedel eftersom det kan leda till konsekvenser i samband med deras utövande av 

idrott vilket kan vara en av anledningarna till den låga frekvensen av rapporterat 

dopningsbruk. En fördel med urvalet kan ha varit att idrottsgymnasiet fann studiens syfte 

relevant och därmed gav sitt godkännande till att delta. 

Urvalet som skedde genom ett bekvämlighetsurval hade fördelarna att det ledde till en hög 

svarsfrekvens och var tidseffektivt. Nackdelar som fanns var att frånvarande individer inte 

hade möjlighet att delta i studien och att urvalet inte kan sägas vara representativt för 

populationen (Bryman, 2011). Det externa bortfallet kan inte beräknas för denna studie då 

författaren inte vet ifall någon elev tackade nej till att delta i de klasser där enkäten delades ut 

av läraren, men upplevelsen var att svarsfrekvensen var hög då ingen tackade nej i de klasser 

som författaren besökte. Många av eleverna som studerar på idrottsgymnasium har kanske 

också ett personligt intresse i kosttillskott och dopning och ville därför besvara enkäten. De 

elever som var frånvarande kunde ha fyllt i enkäten någon annan dag eller fått enkäten 

hemskickad men detta skulle inneburit att datainsamlingen skulle tagit längre tid och att 

administrationen blivit mer komplicerad. Kanske skulle resultatet dock i så fall sett 

annorlunda ut då de individer som brukar dopningsmedel kanske var dem som inte var i 

skolan. Ett slumpmässigt urval hade varit att föredra för att kunna generalisera resultaten 

(Bryman, 2011) men då författaren enbart hade tillgång till en årskurs på en skola hade den 

formen av urval i detta fall kanske ändå inte inneburit någon högre grad av generaliserbarhet.  

6.1.3 Enkäten och interna bortfall 

Då enkäter är ett smidigt verktyg för att snabbt samla in stora mängder data upplevdes det 

som en passande metod till denna studie (Bryman, 2011). Enkäter ansågs också lämpligare 

än exempelvis strukturerade intervjuer då respondenter kan uppleva delar av studiens syfte 

som känsligt i och med att dopning är en olaglig handling och därmed inte vill besvara 

frågorna genom en intervju. Enligt Bryman (2011) rapporteras högre förekomst av 

exempelvis missbruk i enkäter än i strukturerade intervjuer (Bryman, 2011).  

Vid utformandet av enkäten eftersträvades det att skapa en enkät som var lätt att förstå och 

inte var för omfattande. Delar av enkäten uppvisar dock brister. Enkätfråga nummer 10 

(bilaga B) kunde med fördel ha haft tydligare instruktioner för att respondenterna skulle 

uppfatta att det efterfrågades enbart ett svarsalternativ, detta var den fråga som hade högst 

interna bortfall vilket i majoriteten av fallen berodde på att respondenten kryssat för flera 

svarsalternativ.  Några av frågorna i enkäten upplevdes i efterhand vara onödiga eller ej 

tillämpbara för studiens syfte och inkluderades ej i analysen, dessa var fråga 5, 10, 11 och 12 

(bilaga B). Hade enkäten varit bättre utformad kunde kanske ett mer nyanserat resultat ha 

erhållits. Det kan reflekteras kring om det hade varit lämpligare med svarsalternativ enligt en 

skala (till exempel ett till fem där ett motsvaras av instämmer fullständigt och fem av 

instämmer inte alls) istället för ja och nej gällande attityder till dopning och kosttillskott då 

även det kunde ha lett till att nyanseringar i resultatet kunde ha upptäckts. Det faktum att 

enkäten inleds med frågor om dopning kan eventuellt ha inneburit att respondenterna i 

större utsträckning reflekterade kring kosttillskottens skadeverkningar då de senare 
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besvarade frågorna gällande kosttillskott. Kanske hade det varit lämpligare att inleda enkäten 

med frågorna gällande kosttillskott istället. 

6.1.4 Genomförande 

Vid enkätens genomförande fanns det några stärkande faktorer för studiens kvalitet. 

Samtliga elever mottog ett missivbrev där den viktigaste informationen kring studien 

framgick, de elever som fyllde i enkäten när författaren var närvarande fick även denna 

information muntligt. I de klasser som författaren besökte hade eleverna möjlighet till att 

ställa frågor om det fanns några oklarheter. I de klasser som läraren distribuerade enkäterna 

kan det inte säkerställas att eleverna fick den muntliga informationen om att enkäten var 

frivillig och anonym trots att läraren hade informerats om att förmedlad det, i de klasserna 

hade eleverna inte heller möjlighet att ställa frågor. Det kan eventuellt ha inneburit en högre 

frekvens av bortfall. Eleverna fyllde i enkäten under lektionstid vilket antagligen höjde 

svarsfrekvensen jämfört med om de hade fyllt i enkäten under sina raster. En av klasserna 

befann sig i ett uppehållsrum under sin lektion då enkäten fylldes i, detta medförde att miljön 

runtomkring var något livlig vilket kan ha distraherat eleverna. I flera av klasserna satt 

eleverna nära varandra och det förekom diskussioner mellan eleverna då de fyllde i enkäten. 

Detta kan ha lett till att de påverkade varandra i sina svar samt att några kanske inte vågade 

svara ärligt då andra elever kunde se vad som svarades.  

6.1.5 Analysmetoder 

Utöver deskriptiv statistik användes chi2-test och oddskvoter för att analysera det insamlade 

materialet. Chi2-testet är lämpligt att använda vid kategoriska data och då det önskas 

jämföra två eller flera variabler. Hade datan varit av kontinuerlig karaktär med 

normalfördelning hade ett t-test eller ANOVA varit att föredra. Vid utförandet av chi2-testen 

upptäcktes det att det uppstod fall där frekvenserna blev färre än fem, vilket inte är lämpligt 

vid ett chi2-test. I de fallen kan chi2-testet inte anses vara tillförlitligt, varpå resultatet av 

fisher’s exact test kontrollerades, vilket är mindre känsligt för låga frekvenser. I ett av fallen 

där chi2-testet visade på signifikanta skillnader uppgick två av frekvenserna till mindre än 

fem, då det kontrollerades för fisher’s exact test upptäcktes inga signifikanta skillnader, 

frågan det gällde var fråga 6b (bilaga B). Vid vidare analyser med oddskvoter på denna 

variabel upptäcktes inte heller något ökat eller minskat odds, varpå det signifikanta chi2-

värdet antagligen enbart beror på för låga antal i de olika frekvenserna. I övrigt upptäcktes 

inga skillnader vid jämförande av chi2-tester och fisher’s exact test. För att kunna utföra 

korrekta chi2-test hade det krävts ett större material. 

Då ett chi2-test inte redovisar för styrkan i de skillnader som upptäcks valdes det att även 

utföra oddskvotsberäkningar. Det finns andra typer av statistiska analyser som också 

beräknar styrkan av samband, exempelvis korrelationsanalyser, men då datan var av 

kategorisk och inte kontinuerlig karaktär ansågs oddskvoter mer lämpligt. Vid användandet 

av oddskvoter måste variablerna vara dikotoma (Ejlertsson, 2012), varpå en dikotomisering 

utfördes på fråga 9 (bilaga B). Beroende på hur dikotomiseringen utförs kommer resultatet 

antagligen att skilja sig något åt. I detta fall var målet att skilja högfrekventa användare från 
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lågfrekventa användare, genom en indelning av bruket i sällan eller aldrig samt ofta. 

Gränsen drogs mellan att bruka kosttillskott flera gånger i månaden och att bruka 

kosttillskott flera gånger i veckan. I gruppen av dem som brukar kosttillskott sällan eller 

aldrig var det enbart ett fåtal individer som brukade kosttillskott en eller flera gånger i 

månaden, varpå de ansågs passa bäst till de lågfrekventa användarna då deras antal var så få 

att de inte borde påverka resultatet avsevärt. De flesta i den lågfrekventa gruppen använde 

istället kosttillskott färre gånger än en gång i månaden eller aldrig. Då en stor del av dem 

tillhörde kategorin aldrig valdes det att ge gruppen namnet sällan eller aldrig, istället för 

bara sällan för att undvika att resultatet blev missvisande. 

På grund av svårigheter med att dikotomisera svarsalternativen till frågorna som avser mäta 

attityder till kosttillskott (fråga 7 och 14, bilaga B) har oddskvoter inte beräknats för dessa 

variabler. En dikotomisering av dessa skulle ha inneburit att svaret jag har ingen åsikt 

gällande den generella inställningen till kosttillskott skulle ha behövt slås ihop med att 

antingen vara för eller emot kosttillskott. Då många hade svarat att de inte hade någon åsikt 

skulle det svarsalternativet få ganska stor inverkan vid en dikotomisering, vilket inte ansågs 

passande i någondera av grupperna för eller emot. Samma sak gällde huruvida 

respondenterna trodde att kosttillskott kan vara farliga, även där skulle alternativet vet inte 

vid en dikotomisering behövt sammanslås med alternativet ja eller nej. Det ansågs inte 

lämpligt då det skulle innebära att nyanser i resultatet skulle försvinna. Chi2-testen för dessa 

variabler var inte signifikanta, varpå oddskvoterna troligen inte hade tillfört något vidare till 

resultatet. Dock har oddskvoter beräknats på alla andra dikotoma variabler trots icke 

signifikanta chi2-test, detta för att verkligen påvisa att det inte finns någon skillnad.  

Varken i beräknandet för oddskvoter eller i chi2-testen togs det hänsyn till confounders, på 

grund av att sådan data saknades. Därmed går det inte att säkerställa att resultatet inte beror 

på någon tredje faktor. Då den stora majoriteten av respondenterna är födda samma år är 

inte ålder någon aktuell confounder, men exempelvis socioekonomisk position kunde vara en 

faktor som kan ha påverkat resultatet.  

6.1.6 Kvalitetskriterier 

En välskriven metod ger ökad möjlighet att utföra en replikation och testa stabiliteten i 

studien som ett mått på reliabilitet (Bryman, 2011). Att göra en replikation av denna studie 

och få samma resultat kan i vissa avseenden bli svårt. Detta på grund av att urvalet är ett 

bekvämlighetsurval som inte kan återskapas identiskt, dessutom mäter studien attityder 

vilka skiftar över tid och därmed behöver inte resultaten bli de samma vid ett senare test ens 

om studien kunde replikeras exakt. Reliabiliteten i denna studie kunde med fördel bedömts 

med hjälp av intern reliabilitet, vilket är ett mått på hur väl olika frågor tycks mäta ett 

gemensamt begrepp, för hög intern reliabilitet är det eftersträvansvärt att de indikatorer som 

avser mäta ett begrepp är samstämmiga. Den interna reliabiliteten kan bedömas med hjälp 

av ett så kallat Cronbachs alfa mått som slumpmässigt delar in svaren från de olika frågorna 

som avser mäta samma sak i två grupper som sedan jämförs mot varandra med målet att ha 

hög samstämmighet (Bryman, 2011). Denna typ av reliabilitet kunde ha applicerats vid 

mätningen av attityder, för att kontrollera om elevernas svar på de frågor som avsåg mäta 
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attityderna tycktes vara överensstämmande genom hela enkäten, detta utfördes dock inte.  

För att höja kvaliteten i studien har varje statistiskt test motiverats och förklarats. Samtliga 

analyser och dess resultat har studerats ingående för att upptäcka eventuella fel eller brister, 

vid ett tillfälle upptäcktes en felaktigt inmatad kod, vilket lätt kunde korrigeras. 

 Då författaren själv har utformat vissa frågor i enkäten sänks studiens validitet, då det i 

efterhand upptäcktes att en del av de frågorna inte mäter attityder trots att det var det de var 

avsedda att mäta, dessa frågor har inte inkluderats i analysen. De egenkonstruerade frågorna 

innebär att ytvaliditeten i enkäten sänks. För att höja denna typ av validitet kunde författaren 

ha rådfrågat experter inom området för att få en professionell bedömning av frågorna 

(Bryman, 2011). De enkätfrågor som är lånade från Prodis enkät kan anses höja validiteten 

något, men det är dock inte säkert att dessa frågor har genomgått en validitetsbedömning. 

För att höja kvaliteten på studien kunde det ha använts validerade frågor på området, 

alternativt någon form av sekundärdata från en etablerad undersökning. Men då det inte gick 

att hitta färdiga frågor som besvarade studiens syfte valdes det att formulera egna. För att 

kontrollera om mätningarna tycks stämma har resultaten jämförts mot tidigare studier, på 

grund av svårigheter med att uppskatta dopningsbruk samt det faktum att studien har utförts 

på en tydligt definierad grupp har detta dock enbart kunnat göras med viss begränsning.  

För att kunna generalisera ett resultat krävs det att studiens reliabilitet och validitet är god, 

att eventuella confounders som kan påverka resultatet har beaktats samt att det externa 

bortfallet har fastställts och analyserats eftersom det kan leda till en snedfördelning av 

resultaten (Olsson & Sörensen, 2011). På grund av svårigheter med att fastställa det externa 

bortfallet och avsaknaden av mätningar av confounders begränsas studiens 

generaliserbarhet. Vidare innebär ett bekvämlighetsurval, som använts i denna studie, att 

urvalet inte blir representativt (Bryman, 2011), det kan hända att de som brukar dopning inte 

har besvarat enkäten. Denna studie är utförd på en ganska homogen grupp, som alla består 

av idrottande individer i samma ålder, därav blir generaliserbarheten tämligen begränsad, 

resultaten kan inte antas gälla för ungdomar i stort. Studien omfattar dock en stor del av en 

hel årskurs på den aktuella skolan varpå resultaten skulle kunna anses representativa för 

dem som grupp.  

6.1.7 Etikdiskussion 

I denna studie har samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet legat till grund för de etiska hänsynstagandena (World Medical Association, 

2013). Missivbrevet innehöll samtlig grundläggande etisk information, det kan dock inte 

garanteras att alla elever läste missivbrevet. I de klasserna där lärarna distribuerade 

enkäterna är det inte heller säkert att eleverna fick den information som stod i missivbrevet 

även muntligt och överlag finns ingen vetskap kring vad som förmedlades av läraren i dessa 

klasser vilket får ses som en svaghet gällande etiken. Detta då det kanske kan ha förekommit 

att läraren angett att eleverna måste fylla i enkäten eller dylikt. En annan svaghet i etiken i 

samband med att lärarna distribuerade och samlade in en del av enkäterna är att det innebar 

att lärarna hade möjlighet att ta del av elevernas svar. De facto att eleverna genomförde 

enkäten i skolan kan påverka etiken i studien. Till exempel kan eleverna ha uppfattat enkäten 
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som ett måste trots att den var frivillig, några elever kanske fyllde i enkäten för att övriga 

klassen gjorde det trots att de själva inte ville och i de klasser där läraren delade ut enkäten 

kan lärarens maktposition ha påverkat eleverna till att besvara enkäten. Vid ifyllandet av 

enkäten satt eleverna väldigt tätt, vilket inte är optimalt med hänsyn till konfidentialiteten. 

De individer som deltar i en studie ska kunna ändra sig och avbryta sin medverkan om så 

önskas (World Medical Association, 2013), detta var dock inte möjligt i denna studie då det 

inte finns möjlighet att identifiera enskilda personers enkäter efter det att enkäterna samlats 

in. Då få eller inga personer hade angett att de brukat dopning innebär det att det inte kan 

säkerställas att data kan redovisas på gruppnivå, vilket bedömdes vara ett hot mot den 

personliga integriteten varpå ingen data redovisas kring detta. Att redovisa data som inte är 

på gruppnivå kan göra det möjligt för individerna att identifiera sig själva i resultatet vilket 

inte uppfattades som etiskt korrekt. 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Omfattning av bruket av dopning och kosttillskott samt könsskillnader 

Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna någon gång har brukat kosttillskott och 

fördelningen över hur ofta kosttillskott brukas visar att det är vanligast att antingen vara en 

frekvent användare eller att använda kosttillskott sällan eller aldrig. Att många använder 

kosttillskott ofta överensstämmer med tidigare studiers resultat (Hartmann & Siegrist, 2016). 

Detta skulle kanske kunna bero på att kosttillskotten blir en del av en livsstil och för att det 

kan upplevas att kosttillskotten måste användas frekvent för att ge effekt. Då till exempel 

vitamintillskott är en form av kosttillskott (Riksidrottsförbundet, 2016) kan det kanske antas 

att många av dem som uppger att de någon gång använt kosttillskott vid något tillfälle har 

använt vitamintillskott i samband med exempelvis sjukdom. I resultatet framkommer att 

pojkar och flickor har testat kosttillskott i ungefär lika stor omfattning, vid en jämförelse 

visade det sig att pojkar i större utsträckning använder kosttillskott ofta, medan flickor 

använder mer sällan. Detta resultat överensstämmer med Prodis (u.å.a.) sammanställningar 

över hur bruket av kosttillskott fördelar sig på gym runtom i Sverige, vilka visar att män 

använder kosttillskott i större utsträckning än kvinnor. Detta skulle kunna bero på att män är 

något mer fysiskt aktiva än kvinnor (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  

 I resultatet framkommer att få eller inga individer brukar dopningsmedel, vilket gör att 

denna studie inte skiljer sig från uppskattningar av användningen av dopning i Sverige i 

stort, då det uppskattas att cirka en procent av den manliga befolkningen och en halv procent 

av den kvinnliga befolkningen någon gång brukat dopningsmedel (Statens folkhälsoinstitut, 

2009). Hälften av respondenterna för enkäten utgjordes unga män med idrottsanknytning, 

vilket är den vanligaste gruppen att bruka dopning i Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2009), 

varpå det kanske inte kan ses som förvånande om det förekom dopningsbruk på skolan.  
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6.2.2 Attityder till dopning och kosttillskott samt könsskillnader 

Majoriteten av respondenterna ställer sig negativa till dopning och upplever till exempel att 

det finns risker med att bruka dopning och att det är rätt att stänga av brukare av dopning 

från gym och träningar. Dessa fynd stämmer överens med tidigare forskning utförd på 

gymnasieelever i Uppsala där majoriteten ansåg att dopningsbruk är oacceptabelt 

(Kindlundh et al., 1998). Respondenternas generellt negativa attityder samstämmer med den 

låga användningen av dopningsmedel i enlighet med Theory of reasoned action. Enligt teorin 

kommer en individ troligen inte att utföra ett beteende till vilket denne har en negativ attityd 

(Ajzen & Fishbein, 2005). Grunden till individernas negativa attityder kan exempelvis bero 

på att de har kunskaper om dopningspreparatens biverkningar (Dawson, 2001) vilka de kan 

ha fått i samband med sin utbildning eller som en del av sitt intresse. Detta kan innebära att 

de upplever beteendet som för riskfyllt i förhållande till den eventuella nyttan. Attityderna 

och därmed även bruket hade kanske sett annorlunda utom om respondenterna hade bestått 

av någon annan grupp med andra bakgrundskunskaper som kanske inte värderar 

biverkningarna lika allvarligt.  

Den fråga gällande attityder där flest respondenter hade positiv attityd var huruvida det är 

upp till var och en att bestämma om denne vill bruka dopning eller inte, där majoriteten 

anser att det är upp till var och en. Det kan möjligen bero på att individer värdesätter 

personlig självbestämmanderätt högt. Trots att över 70 procent av respondenterna anser att 

var och en får bestämma om denne vill använda dopning eller inte, anser även cirka 90 

procent att det är viktigt att samhället jobbar med att förebygga dopning. Kanske skulle detta 

kunna betyda att informationslinjer och förebyggande arbeten av den typen som 

Dopingjouren (Statens folkhälsoinstitut, 2009) och Prodis (u.å.b.) bedriver är mer att 

föredra ur ungdomarnas synvinkel, då dessa jobbar med att förebygga dopningsbruk och inte 

med bestraffningar. Ungdomarna uppger ändå att det är rätt att bestraffa dem som brukar 

dopning då över 90 procent tycker att det är rätt att stänga av dopade tränande från gym eller 

träningar. Kopplas detta till Theory of reasoned action spelar antagligen även i detta fall 

ungdomarnas bakgrund in i utformandet av deras attityder. De är idrottande individer och 

tänker kanske därmed på dopning i idrottssammanhang i första hand och inte dopning i 

samhället i stort. Respondenterna kanske har personliga värderingar om att dopning går 

emot idrottens ideal och ska klassas som fusk i enlighet med WADAs bestämmelser (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). Även om ungdomarna anser att det är ens eget val att bruka dopning 

så anser de flesta kanske att dopning är fel, vilket vid en moralisk övervägning gör att de 

väljer att inte bruka. En fråga som kunde ha varit intressant att ställa hade varit om 

respondenterna anser att det är rätt att bötfälla eller frihetsberöva dopade individer. 

Gällande kosttillskott går attityderna lite mer isär överlag. Många individer uppger att de inte 

har någon direkt ställning i frågan huruvida de är för eller emot kosttillskott, majoriteten 

svarade att de tror att kosttillskott kan ha positiva effekter, men majoriteten tror även att det 

finns kosttillskott som kan vara skadliga. Ungdomarna har rätt i sina uppfattningar om att 

det finns skadliga kosttillskott (Livsmedelsverket, 2011), men då många även angett att de 

brukar kosttillskott kan det reflekteras kring om de även tar hänsyn till det och kontrollerar 

vad preparaten de brukar innehåller. Ett rimligt antagande kan vara att många angett att de 

tror att kosttillskott kan ha en positiv effekt, samtidigt som de tror att de kan vara skadliga på 
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grund av att det i termen kosttillskott ingår ett brett spektrum av olika typer av substanser, 

allt från ergogena tillskott för förbättrad prestation till vanliga C-vitaminer som kan köpas på 

apotek (Riksidrottsförbundet, 2016), varpå vissa tillskott upplevs säkrare än andra. Theory of 

reasoned action tar även hänsyn till den subjektiva normen som handlar om hur individen 

upplever socialt tryck från andra (Ajzen & Fishbein, 2005). I denna studie mäts inte 

betydelsen av den subjektiva normen, men det skulle kunna tänkas att respondenterna i 

ganska stor utsträckning påverkar varandra, både i bruket av dopningsmedel och i bruket av 

kosttillskott. Många av respondenterna har antagligen sin största umgängeskrets i skolan och 

i och med att ingen, eller väldigt få, brukar dopning av dem kommer steget bli längre för den 

enskilda individen att börja. Däremot är det många av eleverna som använder kosttillskott 

vilket innebär att det blir något som eleverna delar sina erfarenheter om och påverkar 

varandras attityder till. Om alla individens kompisar använder kosttillskott vill kanske 

individen själv också använda för att vara en del av gemenskapen. Eftersom många av 

eleverna antagligen vill uppnå så god fysisk prestationsförmåga som möjligt kan tips från 

kompisar vara en tillräcklig grund för att testa på ett kosttillskott i hopp om att uppnå bättre 

resultat. Theory of reasoned action kan fungera som en fingervisning till varför ungdomarna 

beter sig som de gör, men för att få en uttömmande förståelse, till exempel varför de brukar 

kosttillskott men inte dopningsmedel trots att många upplever att båda kan innebära risker 

skulle en mer djupgående analys behöva göras. En möjlig förklaring skulle kunna vara att 

dopning trots allt är en olaglig handling och att individens egen attityd är att beteendet kan 

leda till för mycket obehag för att vara värt det, medan kosttillskott upplevs som mindre 

farligt och att värdet av att bruka kosttillskott kan vara positivt för individen varpå attityden 

blir mer inställsam. Theory of reasoned action har fått kritik för att det inte alltid räcker med 

intentioner för att utföra ett beteende, då individer ofta kan begränsas av till exempel 

resurser eller möjligheter (Andersson, 2013), detta är något som bör tas hänsyn till även i 

detta fall eftersom till exempel pengar eller kontakter kan sätta stopp för en intention att 

använda dopning. Nedan redovisas en figur (figur 7) för hur Theory of reasoned action kan 

tillämpas i den aktuella studien. 
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Figur 7: Tillämpning av Theory of reasoned action av Ajzen & Fishbein, 2005 (fritt omarbetad av 

författaren) 

De statistiska analyserna av könsskillnader gällande attityder till dopning och kosttillskott 

påvisar inga signifikanta skillnader. Betraktas enbart procentandelarna kan det observeras 

att pojkar tycks ha en något mer positiv inställning till dopning än vad flickor har, så är även 

fallet i tidigare utförd forskning. I tidigare forskning kan det bero på att pojkarna uppgett ett 

högre bruk av dopningspreparat och i och med det har en positivare attityd (Kindlundh et al., 

1998). I detta fall ger resultaten inga indikationer på att pojkarnas positivare attityd till 

dopning skulle bero på ett större dopningsbruk eller tvärtom, att den positivare attityden 

leder till ett större dopningsbruk, istället kan skillnaderna kanske bero på moraliska och 

psykologiska inställningar.  

6.3 Praktisk tillämpning av resultatet och fortsatta studier 

Resultatet från studien kan användas som en aktuell lägesrapport för den medverkande 

gymnasieskolan, genom vilken de kan få en uppfattning om det finns några områden de bör 

jobba inom tillsammans med sina elever. Exempelvis visar resultaten att det bör säkerställas 

att ungdomarna har lämplig information om kosttillskott och dess risker då bruket är utbrett, 

speciellt då det rör sig om idrottsaktiva individer kan detta vara avgörande vid ett eventuellt 

dopningstest. Även andra idrottsgymnasier kan använda studien för att få tips kring 

eventuella utbildningsområden.  

Eftersom det finns kunskapsluckor om hur många som egentligen brukar dopning i Sverige 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009) skulle det vara nödvändigt att utföra vidare studier med 

större urval för att kartlägga detta. Mer genomgripande studier på det området skulle kunna 

bidra med en uppfattning om hur samhället ska jobba i enlighet med regeringens proposition 

(Prop. 2002/03:35). Att utföra studierna bland ungdomar kan vara nyttigt i och med att det 

har visats att unga män är en riskgrupp (Statens folkhälsoinstitut, 2009) och att undersöka 

dem i större utsträckning kunde kanske förhindra framtida bruk. Ytterligare en studie som 

kunde vara intressant att genomföra är att undersöka vad det utbredda bruket av kosttillskott 

beror på, varför ungdomarna brukar och om de upplever att det har effekter. Framför allt 

kosttillskott kan vara ett forskningsområde att uppmärksamma i framtiden då bruket ökar 

(Comission of the European communities, 2008) och kontrollen av preparaten inte är 

tillfredsställande (Maughan et al., 2007).  
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7 SLUTSATSER 

 För få eller inga respondenter angav att de brukat dopningspreparat och kunde 

därmed inte inkluderas i studien. 79,4 procent av respondenterna uppgav att de 

någon gång har konsumerat kosttillskott.  

 Majoriteten av respondenterna uppvisar negativa attityder gentemot dopningsbruk. 

Drygt hälften av respondenterna är positivt inställda till kosttillskott.  

 För få eller inga respondenter angav att de använt dopningspreparat och därmed 

kunde inte eventuella könsskillnader analyseras. Pojkar visades använda kosttillskott 

ofta i större utsträckning än flickor.  

 Det upptäcktes inga signifikanta skillnader mellan könen gällande attityder till 

dopning och kosttillskott. 
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Akademin för hälsa, vård och välfärd  

2017-03-14 

  

 

 

 

 

Missivbrev 
 

Hej! 

Mitt namn är Erica Öström och jag studerar sista terminen på 

Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola och håller nu på med mitt 

examensarbete. Syftet med arbetet är att studera ungdomars användning av 

och attityder till doping och kosttillskott. Denna enkät riktar sig därmed till 

dig i egenskap av studerande på idrotts college.  

Det är frivilligt att delta i enkäten men för att säkerställa ett gott och 

trovärdigt resultat är just din medverkan viktig. Genom att återlämna din 

enkät godkänner du ditt deltagande. Enkäten är anonym och inga personliga 

uppgifter samlas in. Efter avslutad kurs kommer alla insamlade enkäter att 

förstöras. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i min 

kandidatuppsats som beräknas vara klar till maj 2017. 

Vid frågor går det bra att kontakta mig. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Erica Öström  

eom14003@student.mdh.se 

 

 

 



 

 

BILAGA B 

 Enkät om användning av och attityder till dopning och kosttillskott 

Var vänlig och fyll i endast ett svarsalternativ per fråga 

1. Kön: 

Pojke □ 

Flicka □ 

 
2. Hur gammal är du? 

 

 ____ år 

 

Här följer några frågor gällande dopningsmedel 

3. Har du någon gång använt anabola steroider, tillväxthormon eller annat 

dopningsmedel utan läkares inrådan? 

Ja □ 

Nej □ 

 
4. Om ja, hur många gånger har du använt anabola steroider, tillväxthormon eller 

annat dopningsmedel?  
Jag har prövat någon eller några gånger □ 
Jag har använt en kur 1-3 gånger □ 
Jag har använt kurer fler än 3 gånger □ 
 

5. Om du använt dopning, hur fick du tag i preparatet? 
 
________________________________________ 
Har inte använt dopning □ 

 

6. Här följer några påståenden gällande dopning, kryssa för det alternativ som 
stämmer mest överens med din åsikt. 
 
 

a) Det är rätt att 

genomföra oanmälda 

dopningskontroller på 

gym eller träningar  

 

 

Ja □ 

 

Nej □ 



 

 

b) Det är rätt att stänga 

av tränande som 

använder 

dopningsmedel 

från gym eller träningar 

  

 

 

Ja □ 

 

 

Nej □ 

c) Jag upplever att det är 

viktigt att samhället 

jobbar med att förebygga 

dopning 

 

 

Ja □ 

 

Nej □ 

d) Det är upp till var och 

en att bestämma om 

man vill använda 

dopningsmedel 

 

 

Ja □ 

 

Nej □ 

e) Jag upplever att det 

finns risker med att 

bruka dopingsmedel 

 

 

Ja □ 

 

Nej □ 

 

Här följer några frågor om kosttillskott 
 

7. Vad är din generella inställning till kosttillskott: 

Jag är för kosttillskott □ 

Jag är emot kosttillskott □ 

Jag har ingen åsikt □ 
 

8. Har du någon gång använt kosttillskott? (Exempelvis proteinpulver, aminosyror, 
gainers, vitamintillskott) Om du svarar nej på denna fråga, hoppa till fråga 13. 

Ja □ 

Nej□ 
 

9. Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur ofta använder du kosttillskott? 
Mer sällan än en gång i månaden □ 
En gång i månaden □ 

Ett par gånger i månaden □ 

Ett par gånger i veckan □ 

Varje dag □ 



 

 

 
10. Om du svarade ja på fråga 8, hur fick du tag i preparatet? Välj det alternativ som 

stämmer mest 
Via nätet □ 

Via butik □ 

Via gymmet □ 

Apoteket□ 

Annat □ 
 

11. Om du svarat ja på fråga 8, varför använder du kosttillskott? Försök att svara 
kort med en mening. 
____________________________________
____________________________________ 
 

12. Om du använder kosttillskott, har du läst innehållsförteckningen till produkten? 
Ja □ 

Nej □ 
Ibland □ 

 
13. Tror du att kosttillskott kan ha någon positiv effekt? 

Ja □ 

Nej□ 

Vet inte □ 
 

14. Tror du att det finns kosttillskott som kan vara skadliga? 
Ja □ 

Nej □ 

Vet inte □ 
 

Tack för din medverkan! 
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