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Sammanfattning 

Titel: Doping, ett växande samhällsproblem - En kvantitativ studie om styrketränande 

motionärers uppfattning och kännedom om dopingpreparat 

 

Författare: Christopher Granath och Victoria Genberg  

Handledare: Philip Roth 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka attityder och vilken kunskap 

styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige har om doping samt kännedom kring 

antidopingorganisationer.  

Teoretisk referensram: Studien använder sig av teorier inom områdena 

konsumentbeteende och social marknadsföring samt tidigare forskning som behandlar 

dopingproblematiken både inom idrotten och som samhällsproblem.  

Metod: Uppsatsen använder sig av ett deduktivt angreppssätt. Studien är av kvantitativ metod 

och en internetbaserad enkät användes. Enkäten besvarades av totalt 244 stycken 

respondenter. All enkätdata kodades om och sammanställdes i statistikprogrammet SPSS.  

Resultat: 171 av 225 respondenter hade ingen förmåga att kunna återge en 

antidopingorganisation i Sverige. 116 av 218 respondenter hade heller ingen förmåga att 

känna igen varken Svensk Antidoping eller PRODIS. Det sammanvägda medelvärdet av 

kunskapspoängen för respondenterna var 2,67 av 4 möjliga och det sammanvägda 

medelvärdet av attitydpoängen var 2,71 av 3 möjliga. Ju högre poäng, desto mer negativ 

attityd till doping och desto mer kunskap om dopingpreparat och dess biverkningar.  

Slutsats: Styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige har en generell negativ 

uppfattning om doping, både inom och utanför idrotten. Målgruppen har låg kännedom 

om organisationer som arbetar med antidoping i samhället. Det finns inte något 

signifikant samband mellan attityden ”doping utanför idrotten är acceptabelt” och 

användningen av kosttillskott. Däremot finns ett signifikant samband mellan 

attitydpåståendet ”doping utanför idrotten är acceptabelt” och använda kosttillskott för 

att bygga muskler. 

 

 

Nyckelord: Varumärkeskännedom, Social marknadsföring, Konsumentbeteende, Icke-

vinstdrivande, Doping, Doping i samhället, Anti-doping.   



 

Abstract 

 

Title: Doping, a growing social issue – A quantitative study of weight training exercisers’ 

perception and knowledge about doping.  

Purpose: The purpose of this paper is to identify the attitudes and knowledge of 18-35 years 

old weight training exercisers’ in Sweden and what awareness they have about anti-doping 

organizations. 

Theoretical framework: The study uses theories in the areas of consumer behavior and 

social marketing as well as previous research dealing with doping problems both in sport and 

as a social problem. 

Methodology: The essay uses a deductive approach. The study is quantitative and an internet-

based survey is used as technology. The survey was answered by a total of 244 respondents. 

All survey data was encoded and compiled in the SPSS statistics program. 

Results: 171 out of 225 respondents had no ability to name an antidoping organization in 

Sweden. 116 of 218 respondents also had no ability to recognize either Swedish Antidoping 

or PRODIS. The aggregated average knowledge points for the respondents were 2.67 out of 4 

possible and the aggregated weighted attitudinal score was 2.71 out of 3 possible. The higher 

the score, the more negative attitude towards doping and the more knowledge about doping 

and its side effects. 

Conclusion: Weight training exercisers’18-35 years in Sweden have a general negative 

perception about doping. The target group has little knowledge about organizations working 

with anti-doping in society. There is no significant association between the attitude that 

“doping outside sport is acceptable” and the use of dietary supplements. On the other hand, 

there is a significant relation between the attitude claim that “doping outside sport is 

acceptable” and using dietary supplements to build muscles. 

 

 

Keywords: Brand awareness, Social marketing, Consumer behavior, Non-profit, Doping, 

Doping in society, Anti-doping.  
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel beskriver dopinganvändandet i Sverige, övergripande hur 

antidopingarbetet sett ut samt vilket samhällsproblem detta bidragit till. Kapitlet avlutas med 

att redogöra för studiens syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1980-talet uppmärksammades att allmänheten i Sverige sökte information om 

doping, och det blev tydligt att dopingmissbruket fått en stor spridning även utanför 

idrottsvärlden. I samband med denna upptäckt öppnades en telefonjour för 

dopingfrågor, den så kallade Dopingjouren (2016). Sverige fick samma år, 1991, en lag 

om förbud mot vissa dopingmedel (1991:1969). Denna lag gäller syntetiska anabola 

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

ökar- eller frigör testosteron. En person som straffas under denna lag kan riskera upp till 

sex års fängelse (Riksdag, 2011). 

 

”Larmet: 30,000 svenskar dopar sig regelbundet” (Lennen Merckx, 2016) 

 

År 2011 kom Regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson fram till att omkring 

10,000 svenskar dopar sig regelbundet med Anabola Androgena Steroider (AAS). 2015 

gjordes en ny fördjupad utredning tillsammans med ett 50-tal av landets främsta 

experter där de fastslog att det handlar om tre gånger så många, det vill säga 30,000 

svenskar som regelbundet dopar sig. Utöver dessa 30,000 svenskar som regelbundet 

använder dopingpreparat bedöms att det finns cirka 10,000 tillfälliga användare. 

Användandet av dopingpreparat är vanligast bland män, men Larsson och de andra 

experterna har även kommit fram till att missbruket blivit vanligare bland kvinnor och 

yngre personer. (Lennen Merckx, 2016) 

 

Av de drygt 3,000 dopingtest som utförs av Riksidrottsförbundet (RF) i Sverige varje år 

(Riksidrottsförbundet, 2016a), är antalet motionärer som testas relativt liten säger 

Håkan Nyberg som är avdelningschef på RF:s antidopinggrupp i en intervju med 

Expressen (Holmberg, 2014). Som förening kan dopingtester beställas av RF mot en 

kostnad på cirka 3,500 kronor per prov (Riksidrottsförbundet, 2017). Problemet är att 

många gym inte är medlemmar i RF och kan därför inte testas av dem. För att polisen 
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ska kunna göra en dopingkontroll krävs idag en misstanke om dopingbrott (Mattmar, 

2017). Trots att få motionärer testas, hittas här fler positiva dopingprov än inom 

tävlingsidrotten, vilket tyder på att det finns ett större dopingproblem bland motionärer 

än bland tävlingsidrottare (Holmberg, 2014). 

 

Hälsotrenden i Sverige är ett faktum. Friskvårdsbranschen fortsätter att öka i omsättning 

enligt Friskvårdsföretagen Almegas årsrapport 2015/2016 (Wiel-Berggren , 2017) och 

även försäljningen av sportnutrition och kosttillskott ökar. Enligt Svensk Egenvårds 

försäljningsstatistik 2015 har försäljningen av sportnutrition ökat med 40,3% sedan år 

2010. Inom denna kategori hamnar alla produkter som förbättrar fysisk uthållighet, ökar 

muskeltillväxt/utveckling/massa eller påskyndar återhämtningen efter träning. Dessa 

produkter riktar sig främst till idrottsmän och gymbesökare (Svensk Egenvård, 2015). 

Enligt Ask Vest Christensen, forskare vid Århus universitet, är det de ambitiösa 

motionärerna som stoppar i sig kosttillskott och stora mängder koffein samt har 

genomtänkta träningsupplägg som i större utsträckning funderar på att dopa sig. För 

dessa motionärer är steget till doping inte särskilt långt (Lyhne, 2016). 

 

1.2 Antidopingarbetet i Sverige 

I Sverige är RF den institution som är högst ansvariga för antidopingarbetet inom 

idrotten. Alla specialidrottsförbund (SF) ska i enlighet med RF:s stadgar inneha egna 

antidopingprogram och de färre antal distriktsidrottsförbund (DF) skall jobba 

förebyggande mot doping. Inom Sverige bedrivs antidopingarbetet inom nio olika 

verksamhetsområden som innefattar bland annat dopingkontroller, information, 

utbildning, forskning och utveckling. (Riksidrottsförbundet, 2016b) 

 

Folkhälsomyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen att tillsammans med andra 

aktörer arbeta för ett dopingfritt samhälle (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016b) finns det i dagsläget lite forskning kring vilka åtgärder 

som är mest effektiva för att begränsa dopingproblemet i det svenska samhället. De 

skriver att olika insatser, projekt och kampanjer genomförts de senaste 20 åren för att 

förebygga doping i Sverige, dock är effektutvärderingar av dessa få. PRODIS står för 

prevention av doping i Sverige och är ”ett nationellt nätverk som arbetar för att 

förebygga och minska användningen av AAS och andra dopingpreparat” (PRODIS, 
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u.d.). Inom PRODIS (Bakshi, 2015) har en gemensam arbetsmetod utvecklats, denna 

döptes till namnet 100 % ren hårdträning och finns till för att minska användningen av 

dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Denna arbetsmetod innefattar 

utbildning, diplomering, samverkan, uppföljning och kontroll (Bakshi, 2015). Enligt 

Statens folkhälsoinstitut (2011) styrs användningen av dopingmedel framförallt av tre 

olika faktorer. Dessa är; fysisk tillgänglighet, normer och attityder samt sociala faktorer. 

De menar vidare att det är dessa samtliga faktorer som måste påverkas för att 

dopinganvändningen ska minska. PRODIS målsättning och framtid är att utveckla en 

nationell diplomering av gym, ”Vaccinerat Gym”, och idrottsföreningar där utbildning, 

kvalitetssäkring, tester och information ingår (PRODIS, u.d.). Till skillnad från tidigare 

initiativ som angripit problemet med idrottsperspektiv, fokuserar detta på 

samhällsproblemet.  

  

Effekterna som utvärderats av implementeringen av 100% ren hårdträning har främst 

fokuserat på informanterna, det vill säga de som arbetar på de diplomerade 

träningsanläggningarna och främst inte vad arbetsmetoden givit för effekt på 

konsumenterna. I STADs rapportserie (Bakshi, 2015) beskriver de att informanterna lärt 

sig mycket om doping och att de börjat arbeta förebyggande med de ungdomar som 

tränar hos dem.  

 

1.3 Doping som samhällsproblem 

Kosttillskott delas in på olika sätt i samhället och det råder oenighet om hur dessa ska 

definieras. RF väljer att definiera den grupp kosttillskott som innebär störst risk vad 

gäller doping och hälsorisker för Ergogena tillskott, så kallade prestationshöjande 

tillskott (Riksidrottsförbundet, 2016b). Ergogena tillskott kan exempelvis vara koffein 

och kreatin vilka båda har en dokumenterad prestationshöjande effekt 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Livsmedelsverket väljer istället att kalla Ergogena tillskott 

för ”Sportprodukter” och under denna beteckning går proteinpulver och så kallade 

”bars” (Livsmedelsverket, 2017). 

 

Det råder brister angående märkningskraven på kosttillskott. Enligt Livsmedelsverkets 

rapport skriven av Anna Wedholm Pallas och Anita Laser Reuterswärd (2011) om 

kosttillskott som säljs via internet, visade det sig att endast två av 43 förpackningstexter 
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uppfyllde Livsmedelsverkets märkningskrav. Vidare menar Molinero och Márquez 

(2009), när de diskuterar problematiken kring doping och den ökande användningen av 

kosttillskott, att det finns bevis för att kosttillskotten som säljs innehåller ingredienser 

som inte deklarerats på etiketten. Dessa ingredienser är vanligen förbjudna enligt 

dopingföreskrifterna signerade Internationella Olympiska Kommittén och WADA. 

Båda dessa problem; att kosttillskott definieras olika och att förpackningarna inte följer 

de krav Livsmedelsverket har, kan bidra till en otydlighet och en osäkerhet om vad som 

är doping eller inte och kan därmed vara en bidragande faktor till problematiken i 

samhället. 

 

På RF:s hemsida varnas det för kosttillskott som orsakat positiva dopingprov i Sverige. 

Samma eller snarlika produktnamn finns fortfarande på marknaden 

(Riksidrottsförbundet, 2016c). RF meddelar att användningen av kosttillskott under de 

senaste två åren har medfört ett tiotal dopingfall inom svensk idrott. Samtidigt menas att 

detta i första hand inte handlar om ett idrottsproblem utan ett samhällsproblem (Björck, 

2016). De flesta kosttillskott som blivit fällda för doping på marknaden i Sverige hittas 

under kategorin Pre-workout (PWO) och har innehållit ämnen som DMAA 

(Dimitylamin) och metylhexanamin, vilka bägge är dopingklassade substanser 

(Riksidrottsförbundet, 2016c). PWO innehåller vanligen kreatin, koffein och bikarbonat 

där det förstnämnda har fått stor uppmärksamhet senaste åren då det ligger i gränslandet 

mellan kosttillskott och prestationshöjande tillskott (Abrahamsson, Andersson, & 

Nilsson, 2013). 

 

Det finns två typer av lagar om doping som inte är att förväxla. Den ena regleras i 

svensk lag, den så kallade Dopinglagen (Riksdag, 2011). De andra dopingreglerna finns 

inom idrotten och kan inkludera allt ifrån nässpray till astmamediciner 

(Riksidrottsförbundet, 2016d). De personer som dopar sig utan att vara tävlingsidrottare 

använder nästan uteslutande av AAS och tillväxthormon. Missbruket av AAS är ett 

växande samhällsproblem, och det förekommer att AAS bland motionärer blir som en 

inkörsport till traditionellt missbruk (Riksidrottsförbundet, 2016d). Enligt Ren Idrott – 

En dopingfri generation är missbruket av AAS mest vanligt i åldern 18–35 år och de 

säger även att debuten ofta sker i 20-årsåldern (Ren idrott, u.d.). 

 



 5 

Dopingproblemet inom svensk elitidrott är idag minimalt tack vare det omfattande 

antidopingarbetet inom idrotten i Sverige. För att fortsätta hålla svensk elitidrott 

dopingfri är det viktigt att fortsätta med detta arbete på alla nivåer. Dock är den ökade 

spridningen av AAS i samhället mycket oroande då risken finns att problemet sprider 

sig till den organiserade idrotten (Riksidrottsförbundet, 2016b). I samhället är det inte 

”fuskandet” i sig som är mest oroande, utan med doping tillkommer även stora 

hälsorisker och ökade kostnader för samhället. Biverkningarna kan vara många, några 

av dem är; leverskador, depression, impotens, infertilitet och hjärtsjukdomar (Lennen 

Merckx, 2016). Missbruket av alkohol, narkotika och läkemedel beräknas kosta det 

svenska samhället 150 miljarder kronor varje år, att säga exakt vad dopingmissbruket 

kostar är svårt att säga då missbrukare ofta använder flera olika preparat (Larsson, 

2010).  

 

Den allmänna attityden mot användningen av doping tycks enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016b) vara att dopingmedel är mer accepterad än narkotika 

och att det snarare ses som fusk än missbruk. Är motionärerna medvetna om att 

dopingmedel är olagligt i Sverige? Vad är deras attityder gentemot doping i Sverige? 

 

1.4 Problemformulering 

Som ovan nämnt är dopingproblemet inom svensk elitidrott idag minimal 

(Riksidrottsförbundet, 2016d), dock kvarstår problematiken i samhället där många fler 

än tidigare trott använder sig av dopingpreparat. Den största faran med användningen av 

dopingpreparat i samhället är de ökade hälsoriskerna för människor och därmed även 

ökade kostnader för samhället. Det finns begränsad mängd forskning på effektiviteten 

av antidopingkampanjer (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Det är av fördel att undersöka 

målgruppen av kampanjen för att sedan få specifik vägledning från teorier och därmed 

göra kampanjen så effektiv som möjligt. Därför har vi som ambition med denna uppsats 

att besvara följande frågeställningar: 
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1.5 Frågeställningar 

Huvudfrågor: Vad har styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige för uppfattning 

om doping? Vad har styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige för kännedom om 

antidopingorganisationer? 

 

Underfrågor: Har användningen av kosttillskott någon påverkan på uppfattningen om 

doping? Skiljer sig uppfattningen om doping mellan styrketränande motionärer som 

använder kosttillskott och de som inte använder sig av det? 

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka attityder och vilken kunskap 

styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige har om doping samt kännedom kring 

antidopingorganisationer.  

 

1.7 Bidrag 

Med hjälp av svaren på våra frågeställningar vill vi med vår uppsats bidra med 

övergripande förståelse kring vad styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige har för 

uppfattning kring doping och dess biverkningar samt kännedom om 

antidopingorganisationer. Givet den problemformulering vi presenterat och svaren vi 

kommer fram till med våra frågeställningar, skulle denna uppsats senare kunna komma 

att fungera som en hjälp för marknadsförare av antidopingkampanjer för att budskapet 

ska bli så passande och ge så stor effekt som möjligt.  
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2. Teoretisk metod 

Här beskrivs hur och varför ämnet valts och vilka teoretiska metoder uppsatsen utgår 

från, vilka källor som använts samt kritik mot dessa. 

2.1 Ämnesval 

Doping har alltid varit ett omtalat ämne inom idrottens värld. Det utförs dopingkontroller, 

utbildning och kampanjer för att stoppa dopingens spridning inom elitidrotten 

(Riksidrottsförbundet, 2016b). Doping förknippas ofta med fusk (Folkhälsomyndigheten, 

2016b), men dopinganvändandet i samhället medför andra konsekvenser. I och med att 30,000 

svenskar dopar sig regelbundet (Lennen Merckx, 2016) har dopingen gått från att vara ett 

idrottsproblem till ett samhällsproblem (Björck, 2016). Hälsoriskerna med dopingpreparat är 

många, och det förekommer att användningen av dopingpreparat blir en inkörsport till 

traditionellt drogmissbruk (Riksidrottsförbundet, 2016d). Vi ser detta ämne högst intressant 

då det är tydligt att här finns ett problem och dessutom finns det i dagsläget lite forskning 

kring vilka åtgärder som är mest effektiva för att begränsa dopingproblemet i det svenska 

samhället (Folkhälsomyndigheten, 2016b).  

 

2.1.1 Förförståelse 

Vi som skriver denna uppsats studerar Sport management. Detta kandidatprogram inkluderar 

kurser inom bland annat företagsekonomi, marknadsföring och sportrelaterade ämnen. De 

sportrelaterade ämnena har inkluderat föreläsningar, diskussioner och uppsatser kring ämnet 

doping. Vi har båda varit aktiva inom olika idrottsföreningar och landslag. I och med detta har 

vi kommit i kontakt med RF och deras antidopingarbete. Vi har deltagit på 

antidopingföreläsningar och blivit dopingkontrollerade. I och med att vi båda tränar på 

gymkedjan Sats, och eftersom att en av oss även arbetar där, vistas vi i miljöer där 

dopingproblematiken kan tänkas finnas. 

 

2.2 Vetenskapsteori 

Bryman och Bell beskriver ontologi som ”läran om det varande” (2013, s. 41) och är 

läran om hur vår värld ser ut. Vad är verkligheten? Denna studie utgår från den 

ontologiska inriktningen objektivism. Objektivism innebär att ”sociala företeelser och 

deras betydelse har en existens som är beroende av sociala företeelser och de kategorier 

vi använder i vår vardag har en existens som är beroende av aktörerna” (Bryman & Bell, 
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2013). Denna inriktning har valts då syftet med denna uppsats är att identifiera vilka 

attityder och vilken kunskap styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige har om 

doping samt kännedom kring antidopingorganisationer.  

 

 

Epistemologi eller kunskapsteori innebär läran om kunskap och hur kunskap förstås 

bäst. Vad som diskuteras inom epistemologin är om den sociala verkligheten kan eller 

bör studeras utifrån samma principer som inom naturvetenskapen, och om samma 

metoder och verklighetsbild ska användas (Bryman & Bell, 2013). Denna uppsats utgår 

från den epistemologiska uppfattningen positivism. Positivisten förespråkar 

användningen av de naturvetenskapliga metoderna och letar efter orsakssamband och 

generella lagbundenheter (Bryman & Bell, 2013). Då vi vill undersöka om 

användningen av kosttillskott påverkar uppfattningen om doping passar denna 

utgångspunkt bra.  

 

2.3 Forskningsansats 

Studien utgår från ett deduktivt angreppssätt, vilket betyder att vi utgår från väsentliga teorier 

som passar vår studie, för att vid insamling och analysering av data testa teoriernas 

användbarhet (Bryman & Bell, 2013). Trots att vi i denna uppsats inte utgått från en specifik 

teori eller haft någon uttalad hypotes, har vi utgått från olika teorier när vi operationaliserat 

frågorna för att få svar på vår frågeställning. Det vill säga se om teoriernas mått kan ge en 

uppfattning om hur det ser ut i verkligheten. Det är utifrån studiens syfte relevant att både 

undersöka attityd och kunskap kring doping och kosttillskott samt varumärkeskännedom om 

antidopingorganisationer. Vi har därför utgått från tidigare forskning samt teorier som berör 

dessa ämnen.  

 

2.4 Metodval 

Metoden vi tillämpat i denna studie är en explorativ, kvantitativ metod. Metoden valdes 

utifrån studiens syfte, att identifiera vilka attityder och vilken kunskap styrketränande 

motionärer 18–35 år i Sverige har om doping samt kännedom kring antidopingorganisationer.  

En studie med explorativ eller utforskande ansats passar bra när ett ämne med begränsad 

forskning ska undersökas (Denscombe, 2016). Då det finns begränsad forskning inom ämnet, 
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finns behov av nya undersökningar som inte uteslutande använder sig av befintliga begrepp 

och teorier. Eftersom att det finns begränsad vetenskaplig forskning som behandlar 

dopingproblemet i samhället, passar den explorativa metoden denna studie bra. 

 

Den kvantitativa metoden valdes främst med tanke på att detta ämne rörande doping kan 

uppfattas som känsligt. Till skillnad från en kvalitativ metod där datakällan ofta innefattar 

intervjuer eller svar på öppna frågor, slipper respondenten dels uttala sig till en okänd person 

och dels svara utförligt angående ett känsligt ämne. Dessutom vill vi se om det finns något 

samband mellan de som använder sig av kosttillskott har en mer positiv attityd jämtemot 

doping än de som inte använder sig av kosttillskott. Metoden är även bra när det gäller 

mätning av studiens variabler för att på så vis besvara studiens syfte och mål.  

 

Den kvantitativa undersökningen har genomförts med hjälp av enkäter som genom ett 

internetbaserat verktyg, skickats ut till respondenter att besvara. En kvantitativ undersökning 

är ett tillvägagångssätt där forskaren samlar in mätbara data (Bryman & Bell, 2013). Vid 

användning av detta tillvägagångssätt kan det möjligen framkomna resultatet generaliseras till 

andra situationer (Bryman & Bell, 2013). Det finns fyra stycken intresseområden inom den 

kvantitativa forskningen, vilka är: 

 

- Mätning och dess fördelar (Bryman & Bell, 2013) 

- Kausalitet, har ett förklarade fokus och ser till sambandet mellan orsak och verkan 

(Bryman & Bell, 2013) 

- Generalisering, i vilken omfattning det framkomna resultatet kan generaliseras till 

andra grupper och situationer (Bryman & Bell, 2013) 

- Replikation, i vilken omfattning andra forskare kan göra om undersökningen och få 

samma resultat (Bryman & Bell, 2013) 

 

Vi har valt enkätundersökning som teknik när vi gjort vår datainsamling och mer specifikt 

använt oss av en tvärsnittsdesign. Tvärsnittsstudie innebär att den mäter en urvalsgrupp 

(styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige) vid ett speciellt tillfälle, alltså tidpunkten då 

studien genomfördes. Syftet är att få fram en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data 

med koppling till två eller fler variabler, som sedan undersöks. (Bryman & Bell, 2013) 
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2.5 Val av litteratur  

Sekundärdata är de uppgifter vi som forskare inte samlar in själva, utan som någon annan 

redan gjort (Dahmström, 2000). Den sekundärlitteratur som använts i denna studie är 

tidskriftsartiklar, rapporter, kurslitteratur och vetenskapliga artiklar som har varit av relevans 

för denna studies syfte och frågeställning. För att hitta artiklarna har vi använts oss av 

Södertörns och Gymnastik- och Idrottshögskolans bibliotek och artikeldatabaser, främst 

Discovery och SöderScholar. Vi har även använt oss av GoogleScholar. Kurslitteratur från 

tidigare kurser på Sport managementprogrammet har använts i studien, främst kurser som 

behandlat områdena marknadsföring och doping. Tidigare studier har undersökt bland annat 

ungdomars attityder till doping, dessa har gett inspiration till hur frågor och svarsalternativ i 

denna studie kunnat utformas. Då dopingforskningen ofta handlar om dopingproblematiken 

inom idrotten har litteratur inom andra missbruksområden använts. Även litteratur inom 

marknadsföring som syftar till att förändra beteenden och gynna samhället har använts, till 

exempel uppmaning till att använda kondom för att förhindra spridningen av HIV och 

uppmaning till att vaccinera sig mot malaria. 

 

De sökord som använts och kombinerats (båda på svenska och engelska) med varandra under 

denna process är: Doping, Anti-doping, Anabolic Androgenic Steroids, Knowledge, Attitude, 

Behavior, Non-profit, Organization, Brand awareness, Irrational choice, Supplements, 

Consumer behavior.  

 

2.6 Källkritik 

Ett källkritiskt förhållningssätt betyder att de källor som använts ifrågasätts kritiskt. Det 

innebär bland annat att källans avsändare och budskap granskas, men även när källan tillkom 

och varför källan skulle vara pålitlig (Skolverket, 2017). Om möjlighet finns ska 

originalkällan användas då det är mindre risk för egna tolkningar av originalet än om flera 

sekundärkällor tolkat originalkällan (Bryman & Bell, 2013). Vid möjlighet har vi använt oss 

av originalkällor. De få tidskriftsartiklar som använts är från SVT, SVD, Expressen och Aktiv 

träning. Då tidningar har ett kommersiellt intresse av att sälja lösnummer kan dessa anses vara 

av låg trovärdighet. Vi har ändå valt att använda dessa då vi inte funnit primärkällan. SVT är 

en av de mediekanaler som gjort en intervju med regeringens missbruksutredare Gerhard 

Larsson och har även tagit del av hans utredning. Då fler mediekanaler skrivit om samma 

utredning på samma sätt anser vi att trovärdigheten är tillräcklig. Vi har diskuterat källors 
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relevans med tanke på hur gamla de är. Faktasiffror anser vi är viktigt att de är relativt 

aktuella.  Vetenskapliga artiklar anses vara av hög trovärdighet då artikeln gått igenom en 

process kallad kollegial granskning (”peer-review”), det vill säga granskad och godkänd av 

flera andra forskare inom samma disciplin (Bryman & Bell, 2013).  
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3. Teoretiskt ramverk 

I följande teorikapitel redogörs för vilka teorier som ligger till grund för uppsatsen. Teorier 

som beskriver betydelsen av marknadsföring inom icke-vinstdrivande företag, hur beteenden 

kan förändras samt vikten av kännedomen om varumärken redovisas. 

 

3.1 Social marknadsföring 

Marknadsföring bygger på idén om utbytesprocessen där utbytet vanligast handlar om 

varor eller tjänster som byts mot andra varor, tjänster eller pengar. Att aktivt arbeta med 

marknadsföring uppstår när människor blir medvetna om en möjlighet att vinna på en 

mer noggrann planering av sina bytesaffärer. Det är en samling av alla aktiviteter som 

syftar till att åstadkomma det önskade med marknadsföringen, dessa aktiviteter 

innefattar analys, planering, genomförande och kontroll (Kotler & Zaltman, 1971). 

Exakt när idéerna kring social marknadsföring etablerades är svårt att svara på, men i 

mitten på 1900-talet började ett ökat antal icke-vinstdrivande institutioner undersöka 

marknadsföringen som ett sätt att främja sina institutionella mål på (Kotler & Zaltman, 

1971). Eftersom att icke-vinstdrivande organisationer skiljer sig från kommersiella 

organisationer på olika sätt (Baines & Fill, 2014), ser heller inte 

marknadsföringsstrategierna uteslutande ut på lika sätt. Enligt Kotler och Zaltman 

(1971) är social marknadsföring en lovande ram för planering och genomförande av 

sociala förändringar. 

 

Social marknadsföring handlar enligt Lee och Kotler (2011) om att: 

1. Påverka beteenden. 

2. Använda en systematisk planeringsprocess som utgår från traditionella 

marknadsföringsprinciper och tekniker. 

3. Fokusera på ett prioriterat segment av målgruppen. 

4. Leverera en positiv fördel för individer och samhället. Till skillnad från 

kommersiell marknadsföring där huvudsyftet är att gynna ett företag.  

 

Social marknadsföring används för att påverka människors beteende som resulterar i en 

positiv fördel för både individen och samhället, har det varit effektivt inom ett brett 

spektrum av folkhälsoområden, bland annat; hälsofrämjande kostvanor, drogmissbruk, 

tobaksanvändning, alkoholkonsumtion, trafiksäkerhet (så som fortkörning och 
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rattfylleri), kondomanvändning och HIV. Men användningen av social marknadsföring 

inom idrotten och antidopingkampanjer tycks inte vara lika vanlig (James, Naughton, & 

Petróczi, 2010). 

 

O'Reilly och Madill har i sin artikel The World Anti-Doping Agency: The Role of Social 

Marketing (2008) undersökt i vilken utsträckning social marknadsföring används i 

WADA:s antidopingsstrategi. Social marknadsföring har rekommenderats vara ett 

användbart verktyg för att utveckla och implementera strategier och taktiker mot 

förändrade beteenden. WADA:s antidopingsstrategi riktar sig i första hand till 

idrottsvärlden och inte till dopingproblematiken i samhället. Det som framkommer i 

artikeln är att det framför allt finns en brist på kunskap och förståelse för social 

marknadsföring bland ledande befattningshavare, samt en brist på utbildning i 

marknadsföring i allmänhet inom ledningen. WADA använder sig främst av legala 

straff och utbildning som metoder för att bekämpa doping. Enligt artikeln skulle sociala 

marknadsföringsstrategier kunna fungera som ett komplement till de nuvarande 

metoderna, för att öka beteendeförändringen (2008). 

 

Inom disciplinen social marknadsföring finner vi en modell som kallas The Health 

Belief Model (HBM), denna har använts bland annat till att minska tobaksmissbruket, 

stoppa spridningen av HIV, återvinna mer och få användningen av cykelhjälm att bli till 

en norm (Lee & Kotler, 2011). För att minska användandet av doping i samhället måste 

beteenden påverkas och ändras. Social marknadsföring och HBM hade därför varit en 

passande marknadsdisciplin för denna studies ändamål, om vi kunnat undersöka de 

personer som faktiskt använder sig av dopingpreparat. HBM handlar nämligen om att 

förändra ett beteende. Syftet med antidopingkampanjer är dels att förändra beteenden 

(sluta använda dopingpreparat), men framförallt att förhindra människor från att testa 

dopingpreparat från första början. 

 

Då vi i denna studie inte kommer ha möjligheten att undersöka endast 

dopinganvändares uppfattning om doping inser vi att användningen av dessa teorier inte 

lämpar sig bra för denna studies ändamål. Trots att denna modell primärt inte kommer 

att användas i denna studie, anser vi den relevant att diskutera. Doping ökar bland 

motionärer i Sverige, och social marknadsföring kan hjälpa oss att förstå hur ett 

potentiellt beteende kan förändras.  
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3.2 Kunskap-Attityd-Beteende Modellen (Eng. Knowledge-Attitude-Behavior Model) 

Kunskap-Attityd-Beteende Modellen (KAB) föreslår kunskap som den primära 

utgångspunkten för en beteendeförändring. I artikeln Are Current Health Behavioral 

Change Models Helpful in Guiding Prevention of Weight Gain Effort? skriven av 

Baranowski, Karen, Nicklas, Thompson och Baranowski (2003) beskrivs att ett 

beteende förändras gradvis. Denna KAB modell menar att kunskap tas in, attityder 

skapas eller förändras, och att ett beteende skapas eller förändras till följd av attityderna. 

Baranowski et al. (2003) tar vidare upp ett exempel i artikeln där föräldrar som hade 

mindre kostkunskaper var mer benägna att ha överviktiga barn än de föräldrar som hade 

rikare kostkunskaper. Dock menar de i artikeln att ingen forskning har visat att 

kunskapsbaserade interventionsprogram leder till beteendeförändringar (Baranowski et 

al., 2003). Eftersom att kunskap enligt denna teori har den mest centrala betydelsen för 

beteendet, förutsätter modellen att personer handlar rationellt. Men i olika 

undersökningar har det framkommit att människor i olika situationer inte handlar helt 

rationellt (Kotler, Burton, Deeans, Brown, & Armstrong, 2013). 

 

Figur 1 - Knowledge-Attitude-Behavior Model (KAB), Dalia Abdallah El-Shafei 2015. Författarnas översättning. 

 

Trots detta har vi har ändå valt att ta med denna modell i uppsatsen. Det har 

uppenbarligen visat sig att människor inte handlar helt rationellt, men hade det inte 

funnits någon kunskap alls om biverkningarna av socker hade antagligen betydligt 

många fler ätit en sockerrikare kost. Då det i tidigare undersökningar 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b) framkommit att attityderna mot användningen av 

dopingmedel snarare ses som ett fusk än ett missbruk, vill vi undersöka vad 

styrketränande motionärer bland annat har för kunskap kring doping och dess 

biverkningar.  
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3.3 Målgruppskännedom 

Då syftet med denna uppsats är att identifiera vilka attityder och vilken kunskap 

styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige har om doping samt kännedom kring 

antidopingorganisationer, är målgruppskännedom en viktig faktor. Gunilla Jarlbro, 

kommunikationsprofessor vid Lund universitet har skrivit flera böcker inom ämnet 

kommunikation. I en av hennes böcker Hälsokommunikation: en introduktion (2010) 

skrivs främst om betydelsen att förhindra att ohälsa eller sjukdom uppkommer, och hur 

detta teoretiska omsätts i praktiken. En viktig del i arbetet kring prevention av 

hälsoproblem är att skapa sig en detaljerad bild av målgruppen och kampanjens mål vid 

utformandet av en hälsokampanj. Målgruppsanalys kallas det när man skapar kunskap 

kring målgruppen och detta görs för att kunna förmedla rätt budskap och argument via 

rätt kanaler till målgruppen. Jarlbro menar att det är viktigt att förstå målgruppens 

nuvarande kunskaper, attityder och beteenden för att budskapet ska vara passande och 

ge så stor effekt som möjligt (2010). I denna uppsats har vi valt att fokusera på delen 

med budskapet. Då tidigare undersökningar redan konstaterat att doping är vanligast i 

åldern 18–35 (Ren idrott, u.d.) och att dessa personer vistas i träningsmiljöer 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b), har vi valt att inte fokusera på att lokalisera den 

målgrupp som är av störst betydelse för antidopingkampanjer.  

 

Lars Palm (1994) kallar denna del av en målgruppsanalys för en beskrivning av det 

mentala utgångsläget hos målgruppen. Det mentala utgångsläget handlar alltså om 

mottagarnas föreställningsvärld kring olika tankeobjekt. I detta fall deras attityder, 

värderingar, kunskaper etcetera kring doping. Kunskap om målgruppens mentala 

utgångsläge är av stor vikt för att ha bättre förutsättningar för att välja rätt budskap till 

en kampanj där ett beteende ska införas, förändras eller bibehållas. 

 

3.4 Attityd-beteende gapet 

Definitionerna av vad attityd innebär är olika. Då attityder kan påverka en individs 

beslutfattande och beteende kring användande eller icke användande av kosttillskott och 

dopingpreparat (Dunn, o.a., 2001), är det därför av stor vikt att klargöra detta begrepp. 

Enligt Nationalencyklopedin (u.d.) innebär begreppet inställning eller ett 

förhållningssätt. Vidare definierar de attitydundersökning som en ”undersökning av viss 

grupps inställning till viss företeelse” (Nationalencyklopedin, u.d.). 
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Om en person har positiva attityder och förespråkar att ekologiska produkter är bra för 

hälsan, men trots detta ändå inte köper ekologiska produkter, finns en obalans mellan 

konsumentens uttryckta preferens för ekologiska produktalternativ och hens faktiska 

vilja att köpa dessa. Detta behandlas i många vetenskapliga artiklar och brukar kallas för 

attityd-beteende gapet. (Claudy, Peterson, & O’Dri, 2013) 

 

Vi är medvetna om att detta attityd-beteende gap, att människors uttalade attityd och 

deras faktiska beteende är inkonsekventa (Rainbolt, Onozaka, & McFadden, 2011). 

Detta skulle kunna förekomma i vår undersökning, det vill säga att personer har en 

negativ attityd till doping, men trots detta kanske ändå har använt eller är användare av 

dopingpreparat. I denna uppsats kommer vi även att undersöka om det finns personer 

som använder sig av kosttillskott (trots att vissa kosttillskott blivit fällda för att 

innehålla doping), men har en negativ attityd till doping. Vi vill dessutom undersöka om 

dessa personer har en annan uppfattning om doping än vad personer som inte använder 

sig av kosttillskott har. 

 

3.5 Varumärkeskännedom (eng. brand awareness) 

Finns det någon kännedom om antidopingorganisationer Sverige i det svenska 

samhället? Att skapa kännedom om ett varumärke är vanligen det första steget som tas 

när organisationer vill bygga ett varumärke. Varumärkeskännedom syftar till i vilken 

utsträckning kunderna minns och erkänner ett varumärke (Wang, Hsiao, Hajlid, & 

Yang, 2016). 

 

Enligt Keller (1993) består varumärkeskännedom av två delar, förmågan att återge ett 

varumärke (eng. brand recall) och förmågan att känna igen ett varumärke (eng. brand 

recognition). Förmågan att återge ett varumärke avser konsumenternas förmåga att 

uppge varumärket från minnet när endast en kategori ges som hjälp (1993). Förmågan 

att känna igen ett varumärke avser istället förmåga att bekräfta igenkännandet av ett 

varumärke när varumärket i sig ges som hjälp (1993).  

 

Varumärkeskännedom kan mätas på olika sätt. I en artikel (Walsh, Clavio, Mullane, & 

Whisenant, 2014) där varumärkeskännedom mättes angående politiska annonser i 
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sportvideospel, mättes det på följande sätt: förmågan att återge ett varumärke, mättes i 

artikeln genom att respondenterna fick en öppen fråga där de blev ombedda att skriva 

alla varumärken de kom ihåg från de videospel de just blivit utsatta för. För att mäta 

förmågan att känna igen varumärket, fick respondenterna en lista med 14 varumärken 

(hälften existerade i videospelen och resterande fanns inte med) som de utifrån den blev 

ombedda att ange vilka varumärken de utsatts för. I denna artikel mättes 

varumärkeskännedom direkt efter att konsumenterna utsatts för varumärkena. Det är ett 

sätt att göra det på, men nödvändigtvis inte det enda.  

  

Varumärkeskännedom har en viktig betydelse för konsumentbeslutsfattandet. För det 

första måste konsumenten känna till varumärket för att det över huvud taget ska vara ett 

alternativ att överväga när produktkategorin kommer på tal. För det andra är det viktigt 

då det visat sig att människor i högre grad köper välkända och väletablerade 

varumärken. Slutligen påverkar varumärkeskännedom konsumentbeslutsfattandet 

genom att det kan ha upprättats i minnet och därmed kan olika typer av information 

associeras till varumärket i minnet. (Keller, 1993) 

 

Det finns både för- och nackdelar för icke-vinstdrivande organisationer att bygga och 

bibehålla ett starkt varumärke (Robin, Swami, & Weinberg, 1999). Nackdelarna å ena 

sidan är bland annat att det är dyrt att bygga upp ett varumärke samtidigt som 

organisationen kan uppfattas som kommersiell (Robin, Swami, & Weinberg, 1999). 

Fördelarna å andra sidan kan vara att det ökar organisationens uppmärksamhet, 

trovärdighet och tillförlitlighet, det är även av fördel att bygga ett varumärke då icke-

vinstdrivande organisationer ofta arbetar med långsiktiga mål (Robin, Swami, & 

Weinberg, 1999). Antidopingarbetet i Sverige är ett arbete som absolut har ett 

långsiktigt perspektiv på sitt arbete.  

 

Antidopingorganisationer i Sverige såsom Antidoping Sverige och PRODIS är inte ute 

efter att bygga ett starkt varumärke för att sälja några varor eller tjänster. Men 

varumärkeskännedom är fortfarande viktigt för icke-vinstdrivande företag oavsett om 

det handlar om att samla in pengar eller nå ut med ett budskap (Forbes Nonprofit 

Council, 2016). Det första antidopingorganisationerna måste försäkra sig om är att 

allmänheten vet att de finns. Om kännedomen är låg, hur ska då arbetet kunna ge något 

resultat? 
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3.6 Tidigare forskning 

Doping in Sport: A Review of Elite Athletes´ Attitudes, Beliefs, and Knowledge 

Morente-Sánchez och Zabala (2013) heter författarna bakom denna artikel vilken handlar om 

attityder, föreställningar och kunskap om doping inom idrottsrörelsen. Studien baseras på 33 

stycken vetenskapliga studier, som samtliga också berör elitidrottares attityder, föreställningar 

och kunskap till doping. Författarnas syfte med studien är att föra samman de senaste 

studierna och utifrån detta bidra med att utveckla strategier för att bekämpa doping. 

Författarna visar på att de främsta anledningarna till att bruka förbjudna substanser är för att 

uppnå sportslig framgång, förbättra återhämtning men också för att de tänker att andra också 

gör det (2013). En större mängd av idrottarna är medvetna om att doping är fusk, att det är 

ohälsosamt och att det även finns risk att du bestraffas för det. 

 

Det resultatet studien visar är att idrottsutövare blir alltmer välbekanta med de 

antidopingregler som finns, men att det fortfarande finns bristande kunskap som bör åtgärdas 

med hjälp av passande åtgärdsprogram. Bristande information råder också när det kommer till 

kosttillskott och biverkningar av prestationshöjande substanser (2013). Morente-Sánchez och 

Zabala (2013) menar vidare att mer information behövs men också att jobba med 

förebyggande åtgärder och att det ska riktas mot idrottare och dess intressenter. Vidare menar 

författarna att om det ges mer information samt att det aktivt arbetas med förebyggande 

åtgärdar, kommer det leda till att det kan etablera och upprätthålla korrekta attityder mot 

doping. Avslutningsvis uppmanar författarna att institutioner ska investera i 

utbildningsprogram som avser att motarbeta användningen av förbjudna ämnen inom idrotten.  

 

Som beskrivits ovan, behandlar denna artikel genomgående doping inom tävlingsidrotten. Vi 

anser denna artikel värd att lyfta då den sammanställt en rad olika undersökningar kring 

idrottares attityder, föreställningar och kunskap om doping. Vår undersökning behandlar 

liknande ändamål då vi undersöker styrketränande motionärers uppfattning om doping.  

 

 

Measuring explicit attitude toward doping: Review of the psychometric properties of 

the Performance Enhancement Attitude Scale 

Petróczi och Aidman (2008) definierar i artikeln dopingattityd som: en värderande 

bedömning av dopinganvändning, där värderingen är baserad på personlig erfarenhet 

med objektet (i detta fall doping), men som är filtrerad genom individuella värderingar 
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och dispositioner. I artikeln har människors attityd till doping inom olika idrotter på 

olika nivåer mätts. För att mäta attityd har de använt sig av den så kallade Performance 

Enhancement Attitude Scale (PEAS). Detta mätverktyg utvecklades av Andrea Petróczi 

i början av 2000-talet och består av 17 attityduttalanden som mäts efter en fyr- eller sex 

gradig skala, från: håller definitivt inte med, till: instämmer starkt. Inget neutralt 

svarsalternativ fanns som valmöjlighet. Dessa 17 attitydpåståenden, se figur 2 nedan, är 

till fördel att använda om syftet är att undersöka idrottares attityder till doping inom 

idrotten (2008). 

 

Figur 2 - Performance Enhancement Attitude Scale, Petróczi & Aidman 2008. Författarnas översättning. 

 

 

Det forskarna kommer fram till i artikeln är att den genomsnittliga PEAS-poängen i alla 

studier var under den teoretiska mittpunkten vilket indikerar på en negativ attityd till 

doping ”In all studies, the mean PEAS scores remained below the theoretical mid-point, 

indicating a general less favourable explicit attitude toward doping” (2008, s. 393). 

 

Dopning utanför idrotten – individualisering och muskulösa skönhetsideal: En studie 

av dopning i grundskola, gymnasium och på gym i Kalmar kommun 

Detta är en artikel skriven av David Hoff (2013) som tar upp doping som ett växande 

samhällsproblem utanför tävlingsidrotten. Syftet med artikeln är att analysera 

användandet av doping och attityderna till doping utanför idrottskontexten. Artikeln 

baseras på två studier där den ena innefattar 591 skolelever och den andra 327 

gymbesökare i Kalmar kommun (2013). I den sistnämnda studien som undersöker 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petr%26%23x000f3%3Bczi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17996097
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gymbesökare, visade det sig att var tredje person använder någon form av kosttillskott. 

Det är vanligare att män än kvinnor (åtta av tio) använder kosttillskott (2013).  

 

I avslutningen på artikeln diskuteras att kosttillskott möjligen kan fungera som 

inkörsport till prestationshöjande preparat som AAS (2013). Att det verkar finnas ett 

samband mellan de som använder kosttillskott och dopingpreparat bekräftas av både 

STADs rapport (Leifman & Rehnman, 2008) och en liknande artikel gjord i USA 

(Dodge & Jaccard, 2006). 

 

Det denna artikel främst fokuserar på är att analysera användningen av doping i relation 

till kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och ålder. De tar även hänsyn till 

respondenternas utövande av idrott. Artikeln tar också upp samhällets skönhetsideal i 

relation till dopingbruket för diskussion (2013). Varför vi valt att ta med denna artikel i 

uppsatsen är för att den behandlar doping i Sverige som samhällsproblem.  

 

3.7 Teorikritik 

Eftersom att vi i denna studie inte kommer ha möjligheten att undersöka endast 

dopinganvändares uppfattning om doping, ser vi inte teorierna inom social 

marknadsföring som ultimata teorier att utgå ifrån. Trots detta anser vi de värda att 

nämna då doping ökar bland motionärer i Sverige, och social marknadsföring kan hjälpa 

oss att förstå hur ett potentiellt beteende kan förändras. 

 

Då Petróczi och Aidmans (2008) 17 attityduttalanden riktar sig mot att ta reda på 

attityder kring doping inom idrotten, har vi i denna studie inte uteslutande kunnat 

använda oss av exakt samma mätverktyg. Istället har uttalandena samt svarsalternativen 

använts som inspiration till denna studie.  

 

Mycket av den tidigare forskningen inom attityder, kunskap och beteende kring doping 

syftar till dopingproblematiken inom idrotten. Vad som dock inte får glömmas bort är 

att doping inom idrotten och doping i samhället är två skilda saker då de regleras på 

olika sätt. Vad som är tillåtet i samhället (exempelvis astmamedicin) behöver 

nödvändigtvis inte vara tillåtet inom idrotten. Därför kan kunskap om doping inom 

idrotten vara något helt annat inom samhället.   
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel redogörs vilken praktisk metod som valts, samt hur de valts. Hur enkäten 

utformats och frågorna operationaliserats, det vill säga hur vi översatt det mer abstrakta vi 

vill mäta (till exempel attityd) till frågor som går att mäta (Körner & Wahlgren, 2015). I 

kapitlets avslutande del beskrivs vilka forskningsetiska överväganden som gjorts samt en 

bortfallsanalys. 

 

4.1 Population & Urval 

De enheter urvalet gjorts från i denna undersökning är alla styrketränande motionärer i 

Sverige 18–35 år. Exakt hur stor vår population är vet vi inte. Vi har inte kunnat hitta några 

siffror på Statistiska Centralbyrån över hur många styrketränande motionärer det finns inom 

åldrarna 18–35 år i Sverige. Åldersspannet 18–35 år har vi valt då missbruket av AAS är 

vanligast i den åldern. Även fast det främst är män som dopar sig, har vi med både män och 

kvinnor i vår population. Detta val har gjorts utifrån att studien av Gerhard Larsson (Lennen 

Merckx, 2016) visade på att det blir allt vanligare att även kvinnor dopar sig. Dessa personer 

tränar på gym då det är i träningsmiljöer som de flesta dopingsanvändare vistas enligt 

folkhälsomyndigheten (2016b). 

 

Urvalsmetoden som valts är ett bekvämlighetsurval, vilket även innebär ett icke-

sannolikhetsurval. Då vi var i behov av att snabbt hitta ett stort antal respondenter relevanta 

för vår undersökning, ansåg vi att urvalstypen snöbollsurval var mest lämplig. Detta 

bekvämlighetsurval innebär att vi kontaktar ett mindre antal människor som är relevanta för 

vår undersökning för att sedan använda dessa för att komma i kontakt med ytterligare 

respondenter (Bryman & Bell, 2013). Snöbollsurvalet har i denna studie genomförts via våra 

sociala medier. Vi lade ut en länk till vår undersökning på Facebook för våra bekanta att svara 

på. Det framgick tydligt i länken vilken typ av personer vi var ute efter (styrketränande 

motionärer i åldrarna 18–35 år). Vi uppmanade sedan dessa respondenter att dela länken 

vidare till sina bekanta som i sin tur gjorde detsamma. 

 

Fördelen med detta urval är som tidigare nämnt, att vi når ut till många respondenter under en 

kort tid. En nackdel är dock enligt Bryman & Bell (2013) att resultatet av ett 

bekvämlighetsurval är omöjligt att generalisera till hela populationen då det är ett icke-

sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval betyder alltså att vissa enheter i populationen (alla 
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styrketränande motionärer i Sverige 18–35 år) har större chans än andra att komma med i 

urvalet, i detta fall är det våra vänner och vänners vänner på Facebook som har störst chans att 

komma med (Bryman & Bell, 2013). 

 

4.2 Datainsamling 

I denna studie har primärdata i form av information från en enkät använts.  

För att kontrollera att sammanställningen av enkäterna blev korrekta och tillförlitliga 

gjordes kodningen tillsammans. För att säkerställa att all data matades in korrekt i SPSS 

och Excel kontrollerades all data minst två gånger.  

 

När vi sedan utfört tester på vår data använde vi oss av korstabeller och chi-två test. En 

korstabell visar två eller fler fördelningar samtidigt (Körner & Wahlgren, 2015) och med 

hjälp av ett chi-två test kan vi analysera frekvenstabellerna djupare och få reda på om det 

skulle finnas någon signifikant association mellan variablerna. Detta är intressant för att se om 

och hur säkra vi kan vara på att det finns något samband mellan två variabler eller om 

sambandet kan anses vara slumpmässigt (Bryman & Bell, 2013). I resultatredovisningen har 

vi främst använt oss av stapeldiagram, korstabeller och chi-två test för att kunna svara på våra 

frågeställningar. 

 

Vi har i förväg bestämt oss för ett intervall med konfidensgraden 95% genomgående i hela 

uppsatsen. Detta då det är den som i allmänhet används eftersom att tillförlitligheten anses 

vara tillräckligt hög (Körner & Wahlgren, 2015). Detta betyder att om p-värdet (den 

statistiska signifikansnivån) <0,05 finns en statistisk signifikans (Körner & Wahlgren, 2015). 

 

4.3 Enkät 

Vid användning av en kvantitativ metod kan enkäter vara ett bra alternativ till insamling av 

data då det ger möjligheten att nå ut till ett stort antal respondenter (Bryman & Bell, 2013). 

Detta ligger även till grund för vårt val av metod, då vi vill nå ut till många respondenter för 

att öka trovärdigheten för vår studie och även för att kunna finna samband. Att nå ut till 

många respondenter och genom detta få in en stor mängd data är av stor vikt för denna studie, 

för att kunna besvara syftet med denna undersökning; identifiera vilka attityder och vilken 

kunskap styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige har om doping samt kännedom kring 

antidopingorganisationer. 
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Det finns ett flertal fördelar med att använda enkäter jämfört med intervjuer, de är bland annat 

billigare och går snabbare att administrera. Enkäter kan skickas ut till ett stort antal människor 

på samma gång, vilket gör att datainsamlingen går betydligt snabbare än vid till exempel 

intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Enkäter för heller inte med sig någon intervjuareffekt, 

vilket är ytterligare en anledning för vårt val av metod, då vi vill öka chansen att våra 

respondenter svarar så ärligt som möjligt. Doping kan tolkas som ett känsligt ämne, vilket kan 

resultera i mindre ärliga svar vid användning av intervjuer. Att besvara frågor angående 

exempelvis en brottslig handling inför en okänd människa kan uppfattas som jobbigt, vilket 

gör enkätens anonymitet till en viktig faktor för denna studie (Bryman & Bell, 2013). 

 

Enkäten som använts i denna studie (se Bilaga 1) är utformad i programmet Survey Monkey 

(SurveyMonkey, u.d.). Till en början använde vi oss av gratisversionen och fick endast 

tillgång till 100 svar, vi bestämde oss då för att uppgradera prenumerationen vilket gjorde att 

vi fick tillgång till upp till 1000 svar samt tillgång till fler tekniska funktioner som kan vara 

till hjälp vid sammanställningen. 

 

Vid användning av enkäter kan det möjligen uppstå problem, exempelvis när respondenten 

skall besvara enkäten och inte förstår en fråga, då finns det ingen på plats som kan hjälpa 

respondenten att tolka frågan (Bryman & Bell, 2013). Då vi valt att använda oss av enkäter 

och skicka ut dessa via internet, kan vi inte till 100 % vara säkra på att det är rätt person som 

besvarar enkäten. Vår studie avser styrketränade motionärer i Sverige i åldern 18–35 år, men 

det kan hända att någon som är äldre/yngre också besvarar enkäten. Detta blir således en 

nackdel för vårt metodval (Bryman & Bell, 2013). För att i så stor utsträckning som möjligt 

kunna säkerställa att rätt personer svarar på enkäten gjorde vi det tydligt att enkäten riktar sig 

till styrketränande motionärer 18–35 år. Dessutom är de två första frågorna utformade för att 

säkerställa detta. Ytterligare en nackdel med surveyundersökningen som vi valt är att den inte 

kommer att ge oss någon djupare förklaring och detaljerad bild i det undersökta ämnet 

(Denscombe, 2016). Dock är syftet med denna uppsats inte heller att få någon djup utan 

övergripande förståelse. 

 

4.3.1 Pilotstudie 

En pilotstudie i form av att enkäten skrevs ut och blev besvarad för hand av två respondenter 

genomfördes. Detta för att säkerställa enkätens utformning och tydlighet innan 

datainsamlingen. Pilotstudier är viktiga att genomföra för att se hur frågorna uppfattas och om 
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det finns eventuella risker för missförstånd (Bryman & Bell, 2013). Då det inte finns någon 

intervjuare på plats vid genomförande av enkätundersökning, kan en pilotstudie vara till stor 

hjälp för att hantera otydligheter (Bryman & Bell, 2013). Ordningsföljden på frågorna är en 

faktor som kan påverka resultat, vilken kan behöva ändras för att exempelvis underlätta för 

respondenten (Bryman & Bell, 2013). Pilotstudien resulterade i mindre förändringar gällande 

meningsuppbyggnad på vissa frågor. Tidsåtgången för respondenterna att genomföra 

pilotstudien var 2:40 minuter och 3:02 minuter. Ingen inverkan på tidsåtgången gjordes, vilket 

vi tolkade som att längden på enkäten var passande.  

 

4.4 Operationalisering 

Operationalisering är en process innehållande en utformning av de begrepp forskaren är 

intresserad av (Bryman & Bell, 2013). När frågorna till en undersökning väljs samt utformas 

kan ett alternativ vara att använda frågor som andra forskare använt i sina undersökningar, då 

dessa frågor redan prövats. Om andra forskare bedömt validiteten och reliabiliteten, är 

frågorna troligen av bra kvalitet (Bryman & Bell, 2013). Nedan följer en 

operationaliseringstabell (tabell 1) där det framgår från vilken teori eller artikel/litteratur varje 

fråga är inspirerad av. 
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Fråga Teori Artikel eller källa 

1–3. Kön, ålder och träningsvana Målgruppskännedom 

samt säkerställning av 

målgruppen 

Hälsokommunikation: en 

introduktion (Jarlbro, 2010) 

4. Känner du till några 

antidopingorganisationer i 

Sverige? I så fall vilka?  

Varumärkeskännedom 

1  

Artikel Conceptualizing, 

Measuring, and Managing 

Customer-Based Brand 

Equity (Keller, 1993) 

5. Har du hört talas om 

någon/några av följande 

organisationer? PRODIS och/eller 

Svensk Antidoping 

Varumärkeskännedom 

2 

Artikel Conceptualizing, 

Measuring, and Managing 

Customer-Based Brand 

Equity (Keller, 1993) 

6. Nedan följer några påståenden 

kring doping. Kryssa för de 

svarsalternativ som stämmer bäst. 

(Se bilaga 1) 

Kunskap 1 

7 påståenden 

Statens folkhälsoinstitut 

(2011) 

7. Nedan följer några påståenden 

kring doping. Kryssa för de 

svarsalternativ som stämmer bäst. 

(Se bilaga 1) 

Attityd 1 

8 påståenden 

Measuring explicit attitude 

toward doping: Review of 

the psychometric properties 

of the Performance 

Enhancement Attitudfe 

Scale (Petróczi & Aidman, 

2008) 

8. Använder du någon form av 

dopingpreparat (syntetiska 

anabola steroider, testosteron, 

tillväxthormon, och kemiska 

substanser som ökar- eller frigör 

testosteron)? 

Beteende 1 Enkät av forskare inom 

projektet PRODIS (2014) 

9. Har du någon gång testat någon 

form av dopingpreparat 

(syntetiska anabola steroider, 

testosteron, tillväxthormon, och 

kemiska substanser som ökar- 

eller frigör testosteron)? 

Beteende 2 Enkät av forskare inom 

projektet PRODIS (2014) 

10. Använder du något 

kosttillskott? Om ja, jag använder 

kosttillskott för: 

1. Nej, jag använder inte 

kosttillskott 

2. Viktminskning (tex. 

Måltidsersättning, 

fettförbrännare) 

3. Att bygga muskler (tex. Protein, 

kreatin, aminosyror) 

4. Att öka uthållighet (tex. Pre-

workout, koffein, sportdrycker) 

5. Att få en bättre allmän hälsa 

(tex. Omega-3, multivitamin) 

6. Annat. 

Beteende 3 Enkät av forskare inom 

projektet PRODIS (2014). 

Svarsalternativ från Svenskt 

Kosttillskott AB 

Tabell 1 - Operationaliseringstabell 
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Enkäten i denna studie har inspirerats av tidigare forskning som gjorts inom liknande 

områden. Med hjälp av GoogleScholar, SöderScholar och Discovery som sökverktyg hittades 

redan befintliga studier och undersökningar som genomförts.  

 

När varumärkeskännedom mäts bör det göras på två sätt. Det första sättet är icke-hjälpt 

varumärkeskännedom, det vill säga att du tar reda på konsumentens förmåga att komma 

ihåg varumärket utan någon hjälp (SurveyMonkey, u.d.). I den här studien ställdes fråga 

4: ”Känner du till några antidoping-organisationer i Sverige, i så fall vilka?” för att ta 

reda på målgruppens förmåga att återge varumärket utan hjälp. Det andra sättet som 

varumärkeskännedom bör mätas på är hjälpt varumärkeskännedom, vilket innebär 

konsumentens förmåga att känna igen varumärket med hjälp med exempelvis en lista 

med alternativ (SurveyMonkey, u.d.). För att mäta detta ställdes fråga 5: ”Har du hört 

talas om någon/några av följande organisationer?” Och respondenten fick sedan kryssa 

för alternativen PRODIS och Svensk Antidoping. 

 

Förutom att vi själva sökt och läst på inom ämnet, fått stor kunskap om doping och dess 

biverkningar, har vi tagit inspiration från tidigare undersökningar även till kunskapsfrågorna i 

enkäten. Kunskapsfrågorna är valda utifrån de kända biverkningar dopingmedel kan ge. 

Statens folkhälsoinstitut (2011) skriver att dopingmedel ökar prestationsförmågan och kan 

bland annat leda till ökad aggressivitet, infertilitet, leverskador, hjärtsjukdomar, impotens och 

depression. 

 

Attitydpåståendena under fråga 7 (se Bilaga 1) har inspirerats från Petróczi och Aidmans 

artikel (2008). Svarsalternativen på kunskapspåståendena och attitydpåståendena skiljer sig 

något från varandra. Båda har svarsalternativen ”Instämmer inte alls”, ”Instämmer delvis”, 

”Instämmer” samt ”Instämmer helt”. Svarsalternativet ”Vet ej” finns endast med under 

kunskapspåståendena och inte under attitydpåståendena. Detta då svarsalternativen i artikeln 

av Petróczi och Aidman är utformad på det sättet (2008). Svarsalternativet valde vi däremot 

att ha med på kunskapspåståendena för att det inte är säkert att alla vet svaret på ett påstående 

som handlar om kunskap. På några av attitydfrågorna har vi skrivit påståendet som en 

negation. Detta kan göra att respondenterna måste tänka efter lite extra innan de svarar och 

kanske till och med missuppfattar frågan, men detta var nödvändigt för att förenkla 

kodningen.  
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Vi fann en enkät som tagits fram av forskare inom projektet PRODIS (2014). Syftet med 

denna enkät var bland annat att kartlägga användningen av doping men även undersöka vilka 

attityder som finns kring dopingförebyggande åtgärder (PRODIS, 2014). Från denna 

undersökning har inspiration till denna studies beteendefrågor hämtats. Fråga 8: ”Använder du 

något dopingpreparat? Fråga 9. ”Har du använt något dopingpreparat?” och även fråga 10. 

”Använder du något kosttillskott?” 

 

Svarsalternativen för fråga 10 valdes då bland annat Svenskt Kosttillskott AB, en av Nordens 

ledande återförsäljare av kosttillskott använder sig av just denna indelning på deras hemsida 

under rubriken ”Välj rätt kosttillskott” (Svenskt Kosttillskott AB, u.d.). Denna indelning 

passar vår enkät bra då det är tydliga och vardagliga ord som de allra flesta inom vår 

målgrupp känner till. Hade vi istället använt oss av till exempel RF:s definition av 

kosttillskott: (1) Energitillskott som innehåller kolhydrater och protein, (2) Ergogena tillskott, 

så kallade prestationshöjande tillskott och (3) Vitaminer och mineraler (Riksidrottsförbundet, 

2016e), hade det varit betydligt svårare för våra respondenter att förstå vad vi menar.  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom att användning av dopingpreparat är en brottslig handling i Sverige, kan frågor som 

ställs i denna undersökning uppfattas som känsliga. Därför har forskningsetiken diskuterats 

väl. Forskningsrådet (2002) har skrivit ner fyra stycken grundläggande huvudkrav som bör 

följas för att undersökningen ska anses forskningsetisk. Dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet handlar om att forskaren skall informera respondenterna om 

forskningsuppgiftens syfte (Forskningsrådet). Detta krav uppfylldes då vi tydligt i enkätens 

början beskrev syftet med undersökningen. Samtyckeskravet innebär att alla respondenter har 

rätten att själva bestämma över sin medverkan (Forskningsrådet). Då enkäten var helt frivillig 

att genomföra uppfylldes även detta krav. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innefattar 

att alla uppgifter om respondenterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem (Forskningsrådet). Medverkan i undersökningen var helt anonym, de 

personuppgifter som lämnades var kön och åldersspann. Med enkätverktyget Survey Monkey 

hade vi möjligheten att se varje respondents IP-adress. Denna funktion valde vi att avstå från 

för att uppfylla de krav på anonymitet vi gett till respondenterna. Det sista kravet, 
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nyttjandekravet, innebär att alla insamlade uppgifter om de enskilda respondenterna endast får 

användas för forskningsändamål (Forskningsrådet). Vilket denna undersökning ämnade att 

göra. I enkätens början skrev vi att denna undersökning bidrar till vår kandidatuppsats.  

 

4.6 Bortfallsanalys 

Bortfall är en felkälla som kan uppstå när individerna väljs ut. Det kan till exempel handla om 

att de utvalda respondenterna inte hittas eller vägrar att samarbeta (Bryman & Bell, 2013). I 

och med att vi inte skickade ut enkäten till specifika personer utan delade den med vänner på 

våra sociala medier hade vi inget sådant bortfall. Samtliga 244 personer som öppnade länken 

svarade på de tre första frågorna. Dock var det 8 respondenter som svarade att de aldrig tränar 

styrketräning vilka vi då räknat som bortfall eftersom att de inte ingår i vår målgrupp. Alla 

frågor utom fråga 4 och 5 var designade så att respondenten var tvungen att besvara frågan för 

att kunna gå vidare i enkäten.  

 

Nedan (tabell 2) följer en sammanställning av hur många bortfall det totalt var på de olika 

frågorna av de totala 244 respondenter som öppnade enkäten: 

Sida Fråga Antal bortfall n-värde 

1 1, 2 & 3 8 244 

1 4 18 244 

2 5 25 244 

3 6 35 244 

4 7 42 244 

5 8 & 9 48 244 

5 10 49 244 

Tabell 2, antal bortfall på de 10 frågorna 

 

Om bortfallet på en fråga är högre än 10% finns en tumregel att frågan bör övervägas att 

tas bort (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). I denna undersökning har vi ett 

bortfall på mellan 10-20% på de 5 sista frågorna vilket betyder att dess frågor möjligtvis 

bör tas bort. Eftersom att dessa frågor är av mycket stor betydelse för undersökningen 

har vi diskuterat detta och kommit fram till att ändå behålla frågorna. Bortfall bidrar till 

en försämrad kvalitet och kan även bidra till ett snedvridet resultat (Japec, o.a., 1997). 

Därför är det med försiktighet som analyserna och slutsatserna presenteras. Då detta är 

en explorativ studie, är syftet inte att bidra med absolut statistisk säkerställd data, utan 

med försiktighet söka insikter som kan vara av värde att undersöka vidare. 
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5. Resultat & Analys 

Kapitlet innefattar två delar. Både redovisning av de resultat vi fått fram av denna studie 

samt analys av dessa resultat. I kapitlet redovisas även statistiska tester för att bekräfta eller 

förkasta samband. 

 

Vid sammanställningen av materialet användes främst statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). För att göra resultatet vi fått fram med SPSS mer 

begripligt, användes programmet Excel för att utforma stapeldiagram och tabeller. För att se 

ytterligare tabeller och figurer som nämns i detta kapitel, se bilaga 2.  

 

5.1 Beskrivande statistik 

Beskrivande eller deskriptiv statistik innefattar presentation av data på ett lättöverskådligt sätt 

så att analyserna sedan blir mer begriplig, ofta förekommer parametrar såsom medel- och 

medianvärde (Körner & Wahlgren, 2015). 

 

 

5.1.1 Bakgrundsfrågor 

De tre bakgrundsfrågorna angående kön, ålder och träningsvana blev alla besvarade av 

samtliga 244 respondenter. 136 av dessa var män (55,74%) och 108 stycken var kvinnor 

(44,26%). Åldern hos respondenterna varierade mellan 18–35 år. 104 stycken (42,62%) 

uppgav att de var inom åldersspannet 18–23 år. 107 stycken (43,85%) uppgav att de var i 

åldern 24–29 år samt 33 stycken (13,52%) uppgav att de var i åldern 30–35 år. På den tredje 

frågan, hur ofta styrketränar du på gym? Svarade 8 personer (3,28%) att de aldrig tränar 

styrketräning på gym. Eftersom att dessa 8 respondenter inte tränar styrketräning på gym 

befinner de sig inte inom vår population och vi har därför valt att räkna dessa som bortfall. 23 

personer (9,43%) uppgav att de tränar mindre än en gång i veckan och 67 personer (27,46%) 

tränar 1–2 gånger i veckan. Störst andel i vår undersökning är de som tränar 3–4 gånger i 

veckan, det uppger 89 personer (36,48%). 5 eller fler gånger i veckan är det 57 stycken 

(23,36%) som gör. 
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5.1.2 Varumärkeskännedom 

För att ta reda på om det finns någon kännedom om antidopingorganisationer bland 

styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige ställdes två frågor inom ämnet 

varumärkeskännedom. Den ena syftade till förmågan att återge ett varumärke och den andra 

till förmågan att känna igen ett varumärke. 

 

Förmågan att återge ett varumärke 

Detta mättes genom en öppen fråga där respondenten fritt fick skriva från minnet vilka 

antidopingorganisationer de känner till. Då detta var en öppen fråga kodades svaren på ett 

annat sätt än de stängda frågorna. 225 av de ”giltiga” respondenterna svarade på denna fråga. 

De 11 respondenter som hoppade över denna fråga utan att fullfölja enkäten och de ytterligare 

7 som svarat att de aldrig tränar, har räknats som bortfall. Då vi missat att lägga till 

svarsalternativet ”nej” tolkades alla respondenter som avstod från att svara, men som fortsatt 

enkäten som nej. Även de som skrev ”Nä” eller endast en punkt tolkades som nej. Totalt var 

det 171 (76% av de giltiga respondenterna) respondenter vars svar tolkades som nej på denna 

fråga och som inte kunde uppge någon antidopingorganisation ur minnet utan hjälp. De mest 

frekventa svaren på denna fråga var förutom ”nej” var: RF (27 stycken), WADA (17 stycken), 

100 % ren hårdträning (8 stycken), Svensk Antidoping (5 stycken) och PRODIS (2 stycken). 

Eftersom att detta var en öppen fråga och respondenterna hade möjligheten att svara med så 

många organisationer de kunde, presenteras fler svar än antal respondenter (256 svar av 225 

respondenter) i stapeldiagrammet nedan (figur 3).  

Fråga 4. Känner du till några antidoping-organisationer i Sverige? I så fall vilka? 

 

Figur 3, sammanställning av fråga 4 (varumärkeskännedom) 
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Förmågan att känna igen ett varumärke 

Den andra delen inom varumärkeskännedom som Keller (1993) beskriver är förmågan att 

känna igen ett varumärke när exempelvis loggan eller namnet presenteras. Fråga 5 ”Har du 

hört talas om någon/några av följande organisationer?” är en stängd fråga som mäter detta. 

Denna syftade till att ta reda på om respondenterna kände igen de olika aktörerna PRODIS 

och Svensk Antidoping som arbetar med antidoping i Sverige. Även här missade vi att ha ett 

svarsalternativ ”Nej” vilket gjorde att vi tolkat alla som avstod från att svara, men fortsatt 

enkäten som nej. 

 

Fråga 5. Har du hört talas om någon/några av följande organisationer? 
 

Tabell 3, sammanställning av fråga 5 (varumärkeskännedom) 

 

I frekvenstabellen ovan (tabell 3) är kodningen av svaren från fråga 5 sammanställda. 

Diagrammet nedan (figur 4) visar en tydligare bild över hur många som kände igen de två 

svarsalternativen PRODIS och Svensk Antidoping. Frågan fick totalt 224 svar av 218 

respondenter. Detta betyder att frågan hade 26 bortfall samt att 6 respondenter kryssade för 

båda svarsalternativen.  

 

Fråga 5. Har du hört talas om någon/några av följande organisationer?  

 
Figur 4, sammanställning av fråga 5 (varumärkeskännedom)  
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    Antal svarande Procent 

Giltig Nej 116 47,5% 

 PRODIS 2 0,8% 

 Svensk Antidoping 94 38,5% 

 PRODIS & Svensk Antidoping 6 2,5% 

  Totalt 218 89,3% 

Bortfall  26 10,7% 

Totalt   244 100% 
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5.1.3 Kunskap om doping och dess biverkningar  

De som svarat fler än ett alternativ på kunskapspåståendena, till exempel ”instämmer delvis” 

och ”Vet ej” har kodats som det svarsalternativ med högre poäng. Detta gjorde ingen skillnad 

på någon av respondenternas medelvärde för kunskapspåståendena. Nedan följer en 

sammanställning av samtliga 209 giltiga svar på påståendena som ämnar att ta reda på 

respondenternas kunskap om dopingpreparat och dess biverkningar. 

 

Fråga 6. Nedan följer några påståenden kring doping. Kryssa för det svarsalternativ 

som stämmer bäst. 

 

Figur 5, stapeldiagram över svar på fråga 6 om kunskap om doping och dess bieffekter 

För att få en överblick över den generella kunskapspoängen togs en sammanvägt 

kunskapspoäng fram för samtliga 209 giltiga respondenter. Detta sammanvägda poäng 

beräknades efter följande kodning: 

0= Instämmer inte alls 

1= Vet ej 

2= Instämmer delvis 

3= Instämmer 

4= Instämmer helt 

Teoretiskt sett är inte svarsalternativet ”Vet ej” samma sak som att respondenten inte har 

någon kunskap. Därför är detta en potentiell felkälla där vi inte kan säkerställa att testet är helt 

korrekt. Vad vi dock kan göra eftersom att vi har en explorativ ansats, är att presentera 

resultatet och se tendenser till att många svarar ”Vet ej” på kunskapspåståendena.  
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  Antal svarande 

Giltig 
209 

Bortfall 
35 

Medelvärde 
2,67 

Median 
3 

Tabell 4, medel och medianvärde över sammanvägd kunskapspoäng 

Det sammanvägda kunskapspoänget för de 209 giltiga respondenterna utifrån de 8 

kunskapspåståendena i denna studie är 2,67 av 4 möjliga.  

 

5.1.4 Attityd till doping 

Nedan följer en sammanställning av samtliga 202 giltiga svar på attitydpåståendena. 

 

Fråga 7. Nedan följer några påståenden kring doping. Kryssa för det svarsalternativ 

som stämmer bäst. 

 

Figur 6, stapeldiagram för svar på fråga 7 om attityder till doping 
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Ett sammanvägt attitydpoäng togs fram för de totalt 202 giltiga respondenterna på denna fråga 

för att se vår målgrupps generella attityd till doping. Detta sammanvägda poängen räknades ut 

efter följande kodning: 

0= Instämmer helt 

1= Instämmer 

2= Instämmer delvis 

3= Instämmer inte alls 

Medelvärdet av alla giltiga respondenters sammanvägda attitydpoäng utifrån dessa 7 

attitydpåståenden är 2,71 av 3 möjliga.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabell 5, medel-och medianvärde över sammanvägd attitydpoäng 

 

Majoriteten av respondenterna 185 av 202 (91,58%) ”Instämmer inte alls” på 

attitydpåståendet ”Jag tycker att doping inom tävlingsidrotten är acceptabelt” (se figur 7). 7 

stycken (3,47%) svarade att de antingen ”Instämmer” eller ”Instämmer helt” på samma 

påstående. Det är däremot fler än fyra gånger så många (31 stycken) som anser att doping 

utanför tävlingsidrotten är acceptabelt (”Instämmer helt” och ”Instämmer”) se figur 8.  

 

  

Figur 7, sammanställning över attitydpåstående 1         Figur 8, sammanställning över attitydpåstående 2 
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  Antal svarande 

Giltig 202 

Bortfall 42 

Medelvärde 2,71 

Median 3 
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5.1.5 Användning av doping och kosttillskott 

Nedan följer en sammanställning över de tre sista frågorna angående användningen av 

dopingmedel och kosttillskott. Den första tabellen (tabell 6) avser sammanställning av fråga 8 

”Använder du någon form av dopingpreparat (Syntetiska Anabola Steroider, Testosteron, 

Tillväxthormon, och kemiska substanser som ökar/eller frigör testosteron)?” och fråga 9 

”Har du någon gång testat någon form av dopingpreparat (Syntetiska Anabola Steroider, 

Testosteron, Tillväxthormon, och kemiska substanser som ökar/eller frigör testosteron)?” 

  Antal svar Procent 

Använder dopingpreparat 6 2,4% 

Testat dopingpreparat 7 2,9% 

Använder inte och har inte testat dopingpreparat 183 75% 

Bortfall 48 19,7% 

Totalt 244 100% 
Tabell 6, sammanställning över hur många som använder samt testat dopingpreparat 

 

Av de totalt 196 giltiga svaren på denna fråga, svarade 6 respondenter (3,1%) att de använder 

någon form av dopingpreparat. Resterande 190 (96,9%) använder inte några dopingpreparat. 7 

stycken (%) respondenter uppger att de någon gång testat doping men inte använder doping i 

dagsläget. Ett svarsalternativ på dessa frågor var ”Vill ej svara”, dock var det ingen av 

respondenterna som svarade detta. 

 

I tabell 7 är svaren från fråga 10 sammanställda, ”Använder du något kosttillskott? Om ja, jag 

använder kosttillskott för…” 

     Antal svar     Procent 

Nej, jag använder inte kosttillskott 56 23% 

Ja, jag använder kosttillskott för… 139 57% 

Bortfall 49 20% 

Totalt 244 100% 

     

Viktminskning 17  

Att bygga muskler 103  

Att öka uthållighet 75  

Att få en bättre allmän hälsa 91  

Annat 11  

Totalt antal svar 297  
Tabell 7, sammanställning över hur många som använder kosttillskott, samt vilken typ av kosttillskott 
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Fråga 10 om användning av kosttillskott resulterade i 195 giltiga svar. 139 stycken av dessa 

(71,3%) svarade att de använder någon form av kosttillskott, resterande 56 (28,7%) använder 

inte kosttillskott. Eftersom att det var möjligt för respondenterna att svara med fler än ett 

svarsalternativ på vilken typ av kosttillskott de använder är de totala antalet svar på den delen 

av frågan fler än 139 stycken, det är även därför procentandelen skulle blivit problematisk att 

redovisa. De flesta använder kosttillskott för att bygga muskler (103 svar), för att få en bättre 

allmän hälsa (91 svar) samt för att öka uthålligheten (75 svar). 

 

76 av de 106 männen (71,7%) uppgav att de använder någon form av kosttillskott. Nästan lika 

stor andel av kvinnorna, 63 av 89 stycken (70,8%), uppgav detsamma. Med hjälp av ett chi-

två test (se bilaga 2) fastställdes att det inte fanns någon signifikant association mellan kön 

och användning av kosttillskott då p-värdet visade sig vara 0,889 (>0,05). 

 

 

5.2 Analytisk statistik 

Analytisk statistik innefattar analyser och tester av den beskrivande statistiken för att 

framförallt svara på frågeställningarna (Körner & Wahlgren, 2015), men också för att 

upptäcka intressanta samband. 

 

5.2.1 Varumärkeskännedom 

Utifrån svaren på dessa två frågor gällande varumärkeskännedom kan det konstateras att 

majoriteten (76% av de giltiga respondenterna) inte kan uppge någon antidopingorganisation 

utan hjälp, samt att nästan hälften (53,2% av de giltiga respondenterna) svarade nej på frågan 

om de hört talas om PRODIS eller Svensk Antidoping. Det var 5 respondenter som uppgav 

Svensk Antidoping på den öppna frågan, medan 100 respondenter kände igen dem när de såg 

namnet. Endast 2 personer uppgav PRODIS utan hjälp, en siffra som ökade till 8 på frågan 

där det fanns som svarsalternativ.  

 

Då varumärkeskännedomen dels har en viktig betydelse för konsumentsbeslutsfattandet 

(Keller, 1993), och dels har en viktig betydelse för icke-vinstdrivande företag för att nå ut 

med ett budskap (Forbes Nonprofit Council, 2016) kan varumärkeskännedom vara viktig för 

antidopingorganisationer. För att antidopingorganisationer i Sverige ska kunna nå ut med sitt 

budskap på mest effektivt sätt, krävs att deras målgrupp känner till organisationerna. Utifrån 

de artiklar vi läst och de sökningar vi gjort, finns inget specifikt mått för hur många personer 
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som ska kunna ha förmågan att återge och känna igen ett varumärke för att 

varumärkeskännedomen ska anses vara hög. Däremot kan det konstateras att hela 76% av de 

giltiga respondenterna i denna undersökning inte kan uppge någon antidopingorganisation 

utan hjälp. Samt att 53,2% inte hört talas om varken PRODIS eller Svensk Antidoping. Här 

syns tydliga brister i varumärkeskännedomen om antidopingorganisationer.  

 

Eftersom att dopingproblematiken inom samhället i Sverige kräver ett långsiktigt 

antidopingarbete finns fördelar med att bygga ett varumärke (Robin, Swami, & 

Weinberg, 1999). Utifrån de resultat vi kommit fram till i denna studie, ser vi att det 

finns brister i det mest grundläggande kriteriet (varumärkeskännedom) för ett välkänt 

varumärke. I och med det långsiktiga antidopingarbetet som krävs ser vi det finns 

fördelar med att kännedomen om de institutioner och organisationer som arbetar med 

antidopingarbetet ökar bland målgruppen.  

 

Viktigt att poängtera är att det finns en risk för stor spontanitet i respondenternas svar i 

denna undersökning med tanke på de många stängda frågorna (Bryman & Bell, 2013). 

Risken finns att respondenterna endast kryssade för alternativet ”Svensk Antidoping” 

till exempel för att det är två vanliga ord och respondenten därmed tror sig känna igen 

organisationen utan att vara helt säker. Om så är fallet, visar dock det resultat vi fått 

snarare på en bättre varumärkeskännedom än en sämre. Dessutom var det nödvändigt 

med en öppen samt en stängd fråga för att kunna mäta både respondentens förmåga att 

återge och känna igen organisationerna. 

 

 

5.2.2 Kunskap om doping kopplat till attityd och användning av doping 

Som tidigare nämnt, är den sammanvägda kunskapspoängen för de 209 giltiga respondenterna 

utifrån de 7 kunskapspåståendena i denna studie 2,67 av 4 möjliga. Poängspannet var 0–4 där 

4 stod för den största kunskapen om doping och dess biverkningar och 0 stod för den minsta 

kunskapen. Den teoretiska ”mittpoängen” utifrån detta var 2 poäng. Utifrån detta resultat 

indikerar det sammanvägda medelvärdet av kunskapspåståendena på att det finns kunskap 

men att det även finns en viss osäkerhet om dopingmedel och dess biverkningar inom 

målgruppen styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige. Som kan tydas i figur 5, stack 

inget av kunskapspåståendena stack ut vad gällde svarsfrekvensen förutom att det var fler som 
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svarade ”Instämmer” eller ”Instämmer helt” på påståendet om dopingpreparat ökar 

prestationsförmågan än på påståendena om biverkningarna. 

 

Vi har inte funnit någon tidigare forskning på exakt hur kunskap inom detta område mäts. 

Vad vi dock funnit är att det fortfarande råder brister i kunskapen om doping inom 

idrottsvärlden (Morente-Sánchez & Zabala, 2013). Visserligen är dessa undersökningar som 

sagt gjorda inom idrottsvärlden, det vill säga vad idrottsutövare har för kunskap om 

dopingpreparat och inte vad allmänheten eller styrketränande motionärer har för kunskap. 

Doping inom idrottsvärlden och i samhället är inte att förväxla då reglerna och lagarna skiljer 

sig (Riksidrottsförbundet, 2016d). Förutom medelvärdet av kunskapspåståendena har vi 

dessutom kunnat avläsa av den lila färgen i stapeldiagrammet över kunskapsfrågorna (se figur 

5) att mer än 25% svarat ”Vet ej” på 4 av de 7 kunskapspåståenden. Även utifrån denna 

aspekt av resultatet kan vi se brister i kunskapen kring doping och dess biverkningar inom 

målgruppen styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige. 

 

Kunskap-Attityd-Beteende Modellen föreslår att kunskap är den primära utgångspunkten för 

en beteendeförändring eller beteendeskapning; kunskap tas in, attityder skapas eller förändras, 

och ett beteende skapas eller förändras till följd av attityderna (Baranowski et al., 2003).  

Då endast fyra respondenter hade en tydligt positiv sammanvägd attitydpoäng går det inte att 

hitta något signifikant samband mellan den sammanvägda attityden och den sammanvägda 

kunskapen. På grund av att så få respondenter hade en positiv sammanvägd attityd testades 

även om det fanns något samband mellan den sammanvägda kunskapen och attitydpåståendet 

doping utanför tävlingsidrotten är acceptabelt (se bilaga 2). Då p-värdet uppgick till 0,529 

vilket är >0,05, finns här heller inget signifikant samband. 

 

Eftersom att KAB-modellen har kunskap som den mest centrala betydelsen för 

beteendet, förutsätter modellen att personer handlar rationellt. Utifrån de resultat vi fått 

fram genom denna undersökning ser vi inget som tyder på att de som har bättre kunskap 

skulle vara mer negativa till doping utanför tävlingsidrotten än de som har sämre 

kunskap. Därför anser vi att denna modell heller inte kan förklara vad skillnaderna 

mellan respondenternas attityder kan bero på. Resultatet skulle kunna bero på, som 

tidigare forskare även kommit fram till, att människor i många situationer inte handlar 

helt rationellt av olika anledningar (Kotler, Burton, Deeans, Brown, & Armstrong, 

2013). Trots att kunskapen om biverkningarna av dopingpreparat finns, kan attityden 
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eller till och med beteendet vara motsägelsefullt. Vad vi heller inte kan veta utifrån vår 

undersökning och våra resultat är om attityderna till doping generellt skulle varit mer 

positiva om kunskapen varit lägre. Som tidigare forskning beskrivit, finns 

undersökningar som visar på att till exempel föräldrar med mindre kostkunskaper var 

mer benägna att ha överviktiga barn än de föräldrar som hade rikare kostkunskaper 

(Baranowski et al., 2003). Vad attitydskillnaderna i resultaten beror på kan vi inte uttala 

oss om, dock kan vi utifrån testerna säga att det inte handlar om någon signifikant 

association mellan attityd och kunskap.  

 

Dessa 7 kunskapspåståenden berör endast vissa delar kring doping och dess biverkningar, 

vilket skulle kunna betyda att de inte ger en total bild av vad respondenterna har för kunskap. 

Dock anser vi dessa mest relevanta då de är de biverkningar som främst tas upp av Statens 

folkhälsoinstitut (2011). Eftersom att påståendena innehåller stängda svarsalternativ finns 

risken att respondenterna kryssat för ett svarsalternativ utan någon vidare fundering, något vi 

inte kan säkerställa. 

 

 

5.2.3 Attityd till doping kopplat till användning av doping och kosttillskott 

Medelvärdet av alla giltiga respondenters sammanvägda attitydpoäng utifrån dessa 7 

attitydpåståenden var som tidigare nämnt, 2,71. Poängspannet var 0–3 där 3 stod för den mest 

negativa attityden till doping och 0 stod för den mest positiva attityden, vilket gav oss den 

teoretiska ”mittpoängen” 1,5. Medelvärdet vi fick fram i resultatdelen är över den teoretiska 

mittpoängen och indikerar därför på en generell negativ attityd och inställning till doping 

bland styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige. Det forskarna Petróczi och Aidman 

(2008) kommer fram till när de använder mätverktyget Performance Enhancement Attitude 

Scale som inspirerat oss i denna studie, är att: i alla studier var den genomsnittliga PEAS-

poängen under den teoretiska mittpunkten, detta indikerar ”…a general less favourable 

explicit attitude toward doping.” (2008, s. 393). Trots att denna uppsats är av betydligt 

mindre omfattning än Petróiczi och Aidman, kan konstateras att resultatet utifrån vår studie 

om styrketränande motionärers attityd till doping, liknar Petróiczi och Aidmans resultat.  

 

Till skillnad från tidigare studie (Hoff, 2013) där resultatet visade på att det är vanligare att 

män använder kosttillskott än kvinnor, ser vi i denna studie att det inte finns någon signifikant 

association mellan kön och de som använder kosttillskott bland respondenterna. 
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Samma problem som tidigare, att så få respondenter har en positiv sammanväg attityd till 

doping, uppstod när vi försökte svara på en av våra frågeställningar ”Har användningen av 

kosttillskott någon påverkan på uppfattningen om doping?”. På grund av dessa få 

respondenter, kunde inget signifikant samband mellan den sammanvägda uppfattningen av 

doping och användning av kosttillskott hittas.   

 

Eftersom att det var så få respondenter som hade en positiv sammanvägd attityd till doping 

blev vi tvungna att titta på attitydpåståendena var för sig. Vi finner attitydpåståendet ”Jag 

tycker att doping utanför tävlingsidrotten är acceptabelt” intressant då det är ett av de mest 

relevanta attitydpåståendena för vår uppsats i och med att den främst behandlar det 

samhällsproblem denna uppsats är inriktad mot. Därför valde vi att testa om det fanns något 

samband mellan de som använder kosttillskott och de som anser att doping utanför 

tävlingsidrotten är acceptabelt. På samma sätt som tidigare, med hjälp av en korstabell och ett 

chi-två test (se bilaga 2) kunde vi konstatera att det inte fanns någon signifikant association 

mellan de som använder kosttillskott och de som anser att doping utanför tävlingsidrotten är 

acceptabelt eftersom att p-värdet uppgick till 0,357 vilket är >0,05.  

 

Till skillnad från tidigare forskning där det framkommer att det tycks finnas ett samband 

mellan de som använder kosttillskott och dopingpreparat (Leifman & Rehnman, 2008), kan vi 

utifrån vårt resultat konstatera att det inte finns något signifikant samband mellan 

användningen av kosttillskott (vilken sort som helst) och motionärernas attityd till att doping 

utanför idrotten är acceptabelt. Vad vi dock kan se utifrån våra resultat är att 10 av 13 

respondenter som testat eller använder dopingpreparat även är användare av någon form av 

kosttillskott. Då vi i vår undersökning har ytterst få respondenter som använt eller använder 

dopingpreparat kan vi inte uttala oss om något signifikant samband. 

 

Vi kunde inte visa något samband mellan variablerna sammanvägd attityd till doping och 

användning av kosttillskott. Vad våra resultat däremot visar och som även presenteras längre 

fram i analysen (se tabell 8 och figur 9) är att det skulle kunna finnas ett samband mellan 

attityden doping utanför idrotten är acceptabelt och använda kosttillskott för att bygga 

muskler. 
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Eftersom att kosttillskott innefattar exempelvis OMEGA-3 tabletter och andra vitaminer som 

har sitt huvudsakliga syfte att förbättra en persons allmänna hälsa och för att den vanligaste 

anledningen enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) till användning av AAS är för att öka 

muskelmassan. Valde vi även att testa om det fanns något samband mellan de som använder 

kosttillskott för att bygga muskler (tex. Protein, kreatin, aminosyror) och tycka att doping 

utanför tävlingsidrotten är acceptabelt. Vi genomförde en likadan korstabell som de ovan, 

samt ett chi-två test för att se om det fanns någon signifikant association mellan dessa två 

variabler. Utifrån korstabellen nedan (tabell 8) går det att utläsa att 22 av 28 respondenter som 

tycker att doping utanför tävlingsidrotten är acceptabelt (som svarat ”Instämmer” eller 

”Instämmer helt”) även använder kosttillskott för att bygga muskler. 

 

    Ja Nej Totalt 

Instämmer helt/ Antal 22 6 28 

Instämmer Giltig procent 11,30% 3,10% 14,40% 

Instämmer delvis/ Antal 81 86 167 

Instämmer inte alls Giltig procent 41,50% 44,10% 85,60% 

Totalt Antal 103 92 195 

  Giltig procent 52,80% 47,20% 100,00% 
Tabell 8, korstabell över använder kosttillskott för att bygga muskler*attityd till doping utanför tävlingsidrotten. 

 
  Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-två 8,700a 1 0,003 
a. 0 cells (0,0%) hade expected count less than 5. The minimum expected count is 13,21 

 

Tabell 9, Chi-två test, använder kosttillskott för att bygga muskler*attityd till doping utanför tävlingsidrotten 

 

Som tabellen ovan visar (tabell 9), gav chi-två testet ett p-värde på 0,003 vilket är <0,05 och 

säger därmed att det finns en signifikant association mellan användningen av kosttillskott för 

att bygga muskler och attityden doping utanför tävlingsidrotten är acceptabelt. Utöver detta 

såg vi att nästan en tredjedel (7 av 22) av de som använder kosttillskott för att bygga muskler 

och anser att doping utanför idrotten är acceptabelt, dessutom inte tycker att doping är ett 

missbruk. I följande kapitel förs en diskussion om huruvida antidopingorganisationer kan dra 

nytta av detta resultat och denna analys.  

 

Ytterligare något vi fann intressant utifrån våra resultat var att 2 av de 6 respondenter som 

uppger att de använder dopingpreparat, även svarat att de inte alls tycker att doping utanför 

tävlingsidrotten är acceptabelt. Resterande 4 instämmer eller instämmer helt på samma 
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påstående. Trots få respondenter som dopar sig, finner vi detta intressant att analysera och 

diskutera. Dessa två respondenter har en obalans mellan deras uttryckta preferens angående 

att doping utanför idrotten är acceptabelt och deras faktiska beteende att använda 

dopingpreparat. Som tidigare nämnt i teorikapitlet kallas detta i många vetenskapliga artiklar 

för attityd-beteende gapet (Claudy, Peterson, & O’Dri, 2013). Det vill säga att deras attityd 

och beteende inte stämmer överens. För att kunna uttala oss om vad gapet i denna studie kan 

bero på, krävs vidare forskning. Vad vi dock kan se är att det finns ett attityd-beteende gap 

hos dessa två av sex respondenter.  
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6. Slutsatser 

I detta kapitel besvarar vi de frågeställningar som ställts inledande i uppsatsen. 

 

- Vad har styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige för uppfattning om 

doping? Vad har styrketränande motionärer 18–35 år i Sverige för kännedom 

om antidopingorganisationer? 

Utifrån våra resultat och den analys vi gjort har vi kommit fram till att styrketränande 

motionärer 18–35 år i Sverige har en generell negativ uppfattning om doping både inom 

och utanför idrotten trots att vi ser brister i kunskapen kring doping och dess 

biverkningar. Då målgruppen har låg kännedom om antidopingorganisationer ser vi 

brister även här.  

 

- Har användningen av kosttillskott någon påverkan på uppfattningen om doping? 

Skiljer sig uppfattningen om doping mellan styrketränande motionärer som 

använder kosttillskott och de som inte använder sig av det? 

Då väldigt få i denna undersökning haft en sammanvägd positiv attityd till doping kan 

vi inte uttala oss om något samband mellan den uppfattningen om doping och 

användningen av kosttillskott. Utifrån de resultat vi fått fram, kan vi se att det inte finns 

något signifikant samband mellan attityden att doping utanför idrotten är acceptabelt 

och användningen av doping. Vad som däremot kan tydas är att det finns ett signifikant 

samband mellan attitydpåståendet doping utanför idrotten är acceptabelt och använda 

kosttillskott för att bygga muskler. 

 

Vad som bör poängteras är att resultatet inte är representativt för populationen då 

studien utgår från ett icke-sannolikhetsurval. Dessutom kan det något höga bortfallet på 

vissa av enkätens frågor bidra till en försämrad kvalitet och ett snedvridet resultat 

(Japec, o.a., 1997). Då detta är en explorativ studie och vi inte kan bidra med någon 

absolut statistisk säkerställd data är det med försiktighet vi presenterar dessa slutsatser 

som vi anser värda att undersöka vidare. 
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7. Diskussion om praktiskt bidrag 

I diskussionskapitlet presenteras våra egna tankar om de analyser som gjorts i 

föregående kapitel, av detta förs en diskussion om praktiskt bidrag, samt förslag på 

vidare forskning.  

 

7.1 Varumärkeskännedom 

Dopingproblemet inom svensk elitidrott är idag minimalt, dock är den ökade 

spridningen av AAS i samhället mycket oroande. Detta dels då risken finns att 

problemet sprider sig till den organiserade idrotten (Riksidrottsförbundet, 2016b) och 

dels för att med doping tillkommer även enorma hälsorisker, ökad risk för fler 

användare av traditionellt missbruk (Riksidrottsförbundet, 2016d) och därmed även 

ökade kostnader för samhället. För att Sverige ska kunna stoppa detta pågående problem 

krävs att skilda åtgärder vidtas. Baserat på våra resultat och den analys vi gjort kan vi se 

att det råder brister i kännedomen om antidopingorganisationer i Sverige. 

 

För att konsumenten snabbt ska kunna koppla ihop budskapet och organisationen vid en 

antidopingkampanj och på så sätt lättare förstå budskapet är det viktigt att det finns 

kännedom om organisationen. För att konsumenter till exempel aktivt ska kunna ha 

möjligheten att söka information om doping, dess biverkningar och 

antidopingorganisationen är kännedomen av namnet till stor fördel. Då skulle 

exempelvis ett antidopingnätverk som PRODIS kunna presentera en mindre uppenbar 

slogan för att propagera för antidoping och konsumenterna skulle fortfarande veta vad 

budskapet syftar till efter kortare fundering. Ett mindre uppenbart budskap är vi 

övertygade om skulle bli mer attraktivt för andra konsumenter att vara med och 

propagera för. Exempelvis var det många konsumenter på olika gym som hade trycket 

”100% ren hårdträning” på deras träningströjor och accessoarer. Dock hade kanske 

budskapet varit än mer effektivt om konsumenterna haft större kännedom om PRODIS 

som stod bakom kampanjen. 

 

Efter att ha läst på om antidopingarbetet i Sverige och efter att ha arbetat under cirka tre 

månader med denna uppsats har vi förstått att antidopingarbetet i Sverige utövas av flera 

olika aktörer på olika nivåer i samhället. Vi tror att detta har en bidragande faktor till att 

kännedomen om antidopingorganisationer är begränsad. Då vi utifrån tidigare forskning 
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sett att det finns ett visst värde i varumärkeskännedomen även hos en icke-vinstdrivande 

organisation tror vi att de som arbetar med antidoping i Sverige skulle gynnas av att 

förbättra kännedomen. För att få en ännu starkare kännedom om antidopingarbetet i 

Sverige för ett långsiktigt arbete snarare än för en enstaka kampanj, tror vi att det skulle 

underlätta om det fanns en specifik aktör som hade huvudfokus att förebygga 

antidopingproblemet i samhället.  

 

7.2 Kunskap, attityd och användning av doping och kosttillskott 

Utifrån våra resultat i denna undersökning kan vi tyda en brist i kunskapen om doping 

och dess biverkningar. Detta då mer än en fjärdedel av respondenterna svarat ”Vet inte” 

på 4 av 7 kunskapspåståenden och medelvärden av den sammanvägda kunskapspoängen 

för varje respondent var 2,67 av 4 möjliga. Utifrån våra resultat och den analys vi gjort 

av resultaten kan vi se att det inte finns något signifikant samband mellan vilken 

kunskap respondenten har om doping och dess biverkningar samt vilken attityd hen har 

till doping. Att det inte skiljer sig i attityd beroende på vilken kunskap respondenten 

har, skulle kunna betyda att antidopingorganisationer i huvudsak inte behöver satsa på 

informationskampanjer. Dock som tidigare nämnt, kan vi inte uttala oss om huruvida 

attityderna skulle förändras och eventuellt antalet dopade öka, om kunskapen kring 

doping och dess biverkningar vore lägre.  

 

Utifrån våra resultat och de analyser vi gjort, ser vi att det finns en grupp av människor som 

använder en viss typ av kosttillskott som tenderar att vara mer positiva till doping utanför 

idrotten. 22 av de 28 respondenter som anser att doping utanför tävlingsidrotten är 

acceptabelt, även är användare av kosttillskott för att bygga muskler. Detta samband finner vi 

intressant att diskutera då det skulle kunna betyda att denna grupp löper större risk för att 

börja använda dopingpreparat än andra grupper. Eftersom att antidopingarbetet i Sverige 

främst bygger på ett förebyggande arbete och eftersom att det är svårt att nå ut till alla 

människor i ett helt land med ett budskap, finns behovet av att rikta budskapet till en viss 

målgrupp. Då majoriteten av de som anser att doping utanför tävlingsidrotten är acceptabelt 

även använder sig av kosttillskott för att bygga muskler anser vi att det är mot denna grupp 

som det förebyggande antidopingarbetet främst borde riktas mot. Då de flesta i denna grupp 

använder kosttillskott för att bygga muskler, anser vi att det finns en anledning för de som 
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arbetar med antidopingarbetet i samhället att till exempel samarbeta med återförsäljare och 

tillverkare av denna typ av kosttillskott.  

 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Det är tydligt att det råder brist på forskning avseende flera aspekter inom ämnet doping 

i samhället. Något som uppenbart saknas är vetenskaplig forskning kring effektiviteten 

av antidopingkampanjer, vilket vi ser som ett intressant ämne att undersöka vid vidare 

forskning. Även vad som är mest effektivt för att bilda opinioner mot doping? Vilken 

typ av budskap av ”negativa” (där budskapet har inriktningen att det är dumt och fusk 

att använda doping), ”positiva” (där budskapet snarare handlar om att det är smart, rent 

och duktigt att inte använda dopingpreparat) eller ”neutrala” (mer upplysande budskap 

om hälsoriskerna av dopingpreparat) är mest effektiva? Vilken typ av kanaler ska 

användas vid antidopingkampanjer för att de ska nå ut till rätt människor och ge störst 

effekt?  
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8. Sanningskriterier  

I det avslutande kapitlet beskriver vi hur vi arbetat med sanningskriterierna, kritik mot både 

metodvalen och analysen av data, samt förslag på vad vi kunnat göra för att förbättra 

studien. 

 

7.1 Vailiditet & Reliabilitet 

Validitet syftar till om ett mått för ett begrepp verkligen mäter det undersökta begreppet 

(Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa att frågorna i vår enkät mäter det som de ämnar 

mäta, har tidigare forskning och studier använts som utgångspunkt. Frågorna har sedan 

operationaliserats utifrån dessa. Eftersom vi inspirerats av tidigare forskning har frågorna 

redan testats vilket gör att validiteten stärkts (Bryman & Bell, 2013). Vid kodningen av all 

data (alla enkäter) satt vi tillsammans för att kontrollera oss själva samt undvika kodningsfel. 

För att säkerställa att vi kodat all data rätt, gick samtliga enkätsvar igenom minst två gånger.  

 

Reliabilitet är ett begrepp som behandlar huruvida ett resultat från en undersökning skulle bli 

densamma om undersökningen genomfördes vid ett senare tillfälle. Måtten och mätningarnas 

pålitlighet och följdriktighet är centrala delar (Bryman & Bell, 2013). De indikatorer som vi 

valt att undersöka bör ses som pålitliga och följdriktiga i förhållande till varandra, vilket tyder 

på en hög intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Det fanns en baktanke med hur enkäten 

utformades för att variablerna sedan skulle kunna gå att jämföra. Då undersökningen utgår 

ifrån ett snöbollsurval blir det möjligen svårt att upprepa samma undersökning och få samma 

resultat, detta då enkäten besvarades över internet där även respondenter delade vidare 

enkäten till sina vänner.  

 

Cronbach’s Alfa är ett reliabilitetstest som visar på hur undersökningens variabler passar ihop, 

om de alla mäter samma bakomliggande faktor. Det värde som Cronbachs Alfa kan uppvisa är 

värden mellan 0-1. Enligt Hair et al (2010) är alla värden över 0,7 bra. Detta test utfördes på 

stora delar av denna undersökning.  

 

Eftersom att vår studie är explorativ, söker insikter och undersöker flera olika variabler, var 

det nödvändigt att bryta ut enkätens delar när testet Cronbach’s Alfa gjordes. Hela 

undersökningen är inte utformad för att testa en bakomliggande faktor, utan innehåller frågor 

som behandlar flera olika faktorer. Det är av denna anledning som Cronbach’s Alfa har testats 
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på två stora delar av enkätens frågor. Den första delen testet utfördes på var på fråga 6 

angående vilken kunskap respondenterna har om doping. Frågan är uppbyggd av 7 olika 

kunskapspåståenden där testet visar huruvida dessa påståenden hänger ihop och mäter samma 

bakomliggande faktor (kunskap). Testet gav Cronbach’s Alpha 0,845 (se tabell 11) vilket 

visar på ett bra värde då det är över 0,7. 

 

Cronbach's Alpha Antal påståenden 

0,884 8 

Tabell 11, Reliabilitetstest Cronbach’s Alpha, 8 attitydpåståenden 

 

 

Samma test utfördes även på de 8 attitydpåståendena för att se om alla dessa mäter attityd. 

Även detta visade på bra reliabilitet då testet gav Cronbach’s Alpha 0,884 (se tabell 10). 

Cronbach's Alpha Antal påståenden 

0,845 7 
Tabell 10, Reliabilitetstest Cronbach’s Alpha, 7 kunskapspåståenden 
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7.2 Kritik och förbättringsförslag 

Att dela upp enkäten på totalt fyra olika sidor gjorde vi främst för att kunna ta reda på 

varumärkeskännedom kring antidopingorganisationer. Vi ville inte riskera att respondenten 

råkade se den hjälpta varumärkeskännedomsfrågan före hen besvarat den icke-hjälpta frågan 

(se Bilaga 1, fråga 4 & 5). Förutom denna anledning, ansåg vi det även mer estetiskt snyggt 

att dela upp enkäten på flera sidor. Trots att vi anade att bortfallet skulle öka då respondenten 

inte ser hela längden på enkäten från start, ansåg vi det nödvändigt med uppdelningen. I hopp 

om att minska bortfallet och delvis lösa problemet, var vi tydliga med att skriva i början av 

enkäten att den maximalt tar 4 minuter att genomföra. I tabellen nedan (tabell 12) visas en 

överblick över hur många respondenter som svarade respektive hoppade över varje fråga, 

samt hur många vi räknat som bortfall. 

 

Sida Fråga Svarade Hoppade över Bortfall 

1 1, 2 & 3 244 0 8 

1 4 146 98 79 tolkade som nej, 19 bortfall (12 + 7) 

2 5 107 137 111 tolkade som nej, 26 bortfall (19 + 7) 

3 6 216 28 35 bortfall (28 + 7) 

4 7 209 35 42 bortfall (35 + 7) 

5 8 & 9 203 41 48 bortfall (41 + 7) 

5 10 203 41 49 bortfall (41 + 8) 
 Tabell 12, sammanställning över antalet svar och bortfall på de olika frågorna 

 

Då de sista 5 frågorna har ett bortfall på 10-20%, samt att den sista frågan är av stor relevans 

för undersökningen hade ett alternativ varit att ändra ordningen på frågorna där den sista 

frågan om kosttillskott hamnat högre upp. Dessutom hade vi kunnat dela upp frågorna på 2 

sidor istället för på 4. 

 

Eftersom att vi missat lägga till svarsalternativet ”nej” på både fråga 4 ”Känner du till någon 

antidopingorganisation i Sverige? I så fall vilka?” och 5 ”Har du hört talas om någon/några av 

följande organisationer?”, kan vi i efterhand inte se hur många respondenter som avslutat sin 

medverkan mellan just dessa frågor. Istället tolkades de respondenter som hoppat över frågan, 

men fortsatt att svara på enkäten som nej vilket i sin tur kan innebära att en del av dessa inte 

är korrekt tolkade. En del som hoppat över frågan kanske inte svarade nej, utan ville helt 

enkelt inte svara. Hade svarsalternativet ”nej” funnits med hade detta problem minimerats.  
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Som tidigare nämnts i diskussionskapitlet, finns det ingen specifik aktör som arbetar med 

antidopingarbetet i samhället såsom RF gör inom idrotten, utan arbetet mot doping i samhället 

är ett samarbete mellan flera olika aktörer. Detta gör svarsalternativen inte helt rättvisa på 

fråga 5 om varumärkeskännedom. Istället för att skriva ”antidopingorganisationer” på både 

fråga 4 och 5, hade det varit mer riktigt att skriva ”aktörer som arbetar med antidoping i 

samhället” och även haft med några fler svarsalternativ.  

 

Vad som inte framkom under pilotstudien, men som upptäcktes när enkäten 

förhandsgranskades var att det var möjligt för respondenten att kryssa för fler en ett av de fem 

alternativen på fråga 6 och 7 ”Nedan följer några påståenden kring doping. Kryssa för det 

svarsalternativ som stämmer bäst”. Detta försöktes åtgärda i programmet, men funktionen 

fanns inte. Vi hade det svårt att tro att respondenterna skulle kryssa för fler än ett alternativ 

som till exempel ”Instämmer helt” och ”Vet ej”. Dock var det ett fåtal respondenter som 

gjorde detta ändå. Dessa svar tolkades som ett av svaren. Exakt hur detta gått till står 

beskrivet under respektive fråga i resultatdelen. Viktigt att nämna är att detta inte påverkade 

den sammanvägda medelpoängen. 

 

Som tidigare nämnt under operationaliseringen, valde vi att inte ha med något neutralt 

svarsalternativ på attitydpåståendena. Detta val gjorde vi eftersom att författarna till artikeln 

om Performance Enhancement Attitude Scale (Petróczi & Aidman, 2008) inte heller hade det. 

Det svarsalternativ som ligger närmast ett neutralt svar är svarsalternativet "Instämmer delvis” 

på både kunskaps-och attitydpåståendena. Detta svarsalternativ ansåg vi nödvändigt att ha 

med även fast det blir väldigt svårtolkat och framförallt svåranalyserat utan någon vidare 

öppen förklaring av respondenten. 

 

Det är viktigt att lära sig statistikprogrammet SPSS innan utformningen av enkäten för att 

kunna undvika eventuella problem som uppstår vid sammanställningen, kodningen och 

presentationen av datan (Bryman & Bell, 2013). Detta har vi inte haft möjligheten att göra då 

vi läst en kurs i kvalitativ metodlära istället för kvantitativ. Vi har heller inte hunnit lära oss 

de mer avancerade verktygen i SPSS för att kunna göra mer djupgående tester och analyser 

som annars möjligtvis kunnat vara intressanta för denna studie.  
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Bilaga 2. 

I nedanstående korstabell kan utläsas hur många av respektive kön som använder eller inte 

använder någon form av kosttillskott.  

    Ja Nej Totalt 

Man Antal 76 30 106 

 Giltig procent 39% 15,4% 54,4% 

     

Kvinna Antal 63 26 89 

 Giltig procent 32,3% 13,3% 45,6% 

     

Totalt Antal 139 56 195 

  Giltig procent 71,30% 28,70% 100,00% 
Korstabell över: använder kosttillskott * kön 

 
  Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-två 0,020a 1 0,889 
a. 0 cells (0,0%) hade expected count less than 5. The minimum expected count is 25,56  

Chi-två test, använder kosttillskott *kön 

 

I nedanstående korstabell kan utläsas hur många som använder respektive inte använder 

kosttillskott, tycker att doping utanför tävlingsidrotten är acceptabelt (”Instämmer och 

Instämmer helt”) respektive har andra åsikter (”Instämmer delvis” och ”Instämmer inte alls”). 

    Ja Nej Totalt 

Instämmer helt/ Antal 22 6 28 

Instämmer Giltig procent 11,30% 3,10% 14,40% 

     

Instämmer delvis/ Antal 117 50 167 

Instämmer inte alls Giltig procent 60,00% 25,60% 85,60% 

     

Totalt Antal 139 56 195 

  Giltig procent 71,30% 28,70% 100,00% 
Korstabell över: doping utanför idrotten är acceptabelt * använder kosttillskott 

 
  Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 0,849a 1 0,357 
a. 0 cells (0,0%) hade expected count less than 5. The minimum expected count is 8,04 

 Chi-två test, doping utanför tävlingsidrotten är acceptabelt * använder kosttillskott 

 

 

 
  Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,213a 3 0,529 
a. 1 cells (12,5%) hade expected count less than 5. The minimum expected count is 3,48 

Chi-två test, doping utanför tävlingsidrotten är acceptabelt * sammanvägd kunskap 


