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Abstract 

 

The purpose of this study was to obtain contemporary doping knowledge regarding 
what factors supports and counteracts the doping behaviour. A review of the scientific 
literature published 2004-2009 was made to identify these factors. Further the aim 
was to compare the obtained results of the review with Donovan et al (2002) “A model 
for sport drug control”, in purpose to find out whether or not their model is valid with 
this study’s reviewed doping literature, and applicable in the anti-doping work in 
society at large (not just in sports as the authors suggested). The results of this study 
showed that mainly physical factors reinforced doping use (i.e. the will to look good). 
Further, having a doping friend and also being enticed by peers are factors influencing 
doping. Factors that counteract doping were harder to obtain in this study. But 
perceived health risks, the fear of sanctions and not believing that doping can enhance 
performance are some of them. In comparison with Donovan et al. (2002), the results 
of this study suggest that their model still fits and can be applied in anti-doping work. It 
probably fits the broader populations involved in doping today. When comparing the 
model for predicting doping behaviour (2002) with the results of my overview of the 
literature, many factors existed in their model. But this outcome may be a 
consequence of that most researchers have undertaken studies on this area with this 
model’s variables in mind. Also in this study I did not find that self-esteem, optimism 
and affordability are key factors for predicting doping behaviour. To sum up I suggest 
that further studies should – in order to better understand why people use doping – try 
some different approaches instead of questionnaires and ask different questions to 
obtain other factors, especially more in depth qualitative research is needed to 
improve our understanding of this issue.  

 

Keywords: Doping, Donovan et al. (2002), Factors, Behaviour, Attitudes 
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Förord 

När min socionomutbildning vid Linnéuniversitetet nu knyts ihop med förevarande uppsats, och 

delvis summeras i detta förord, finns det vissa personer som bör tackas:  

Tack till alla lärare och klasskamrater – sällan har så många velat mig så väl!  

Tack till min familj hemma i Köping, ni är sköna och jag gillar er! 

Ett stort tack också till min flickvän som bistått med både ögon och i synnerhet öron, då jag tidvis har 

haft ett behov av att få prata av mig under den här intensiva perioden av uppsatsarbete.  

Men framför allt riktas ett stort tack till min handledare, David Hoff, som med ett otröttligt och 

medryckande engagemang för ämnet doping tillsammans med mycket stöd och uppmuntran till mig 

som student, har försett mig med en stor utmaning i och med detta arbete. Vidare har Hoff bidragit 

till att socionomutbildningen här i Kalmar fått ett mervärde för mig som student i och med 

profileringskurserna i idrott och socialt arbete som har varit särdeles intressanta och lärorika. Detta 

är också delvis bakgrunden till att den här uppsatsen blev av.  

 

 

Niklas Ekström  

Kalmar, mars 2010 
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Introduktion 
De senaste årens dopingforskning har börjat uppmärksamma doping även utanför den 

idrottsliga kontexten. Användandet av dopingpreparat förekommer inom olika grupper 

(populationer) i samhället i dag. Ungdomar och vuxna utanför idrotten, främst män även om 

det blir vanligare bland kvinnor, brukar dessa preparat för att bland annat se bättre ut. 

Forskare menar att bruket av dopingpreparat utanför idrotten är en konsekvens av rådande 

skönhetsideal. Mindre fett och mer muskler är lika med en snyggare kropp. Även olika 

hälsotrender är starka i dag och många vill leva sunt, träna och sköta om sin kropp vilket är 

positivt. Det finns dock en risk med detta eftersom ju mer man tänjer på gränserna för vad 

som är acceptabelt och önskvärt desto närmre hamnar man ideal som inte är hälsosamma, 

utan snarare leder till ohälsa (Hoff 2008). Exempel på ohälsa kan vara ätstörningar, 

överdriven träning på gym för att, om möjligt, bygga en ännu muskulösare kropp eller på 

löparbanan för att, om möjligt, bli ännu lite smalare.  

Användandet av dopingpreparat ses dels som ett samhällsproblem (användandet är olagligt), 

dels som ett socialt problem med konsekvenser i form av misshandelsfall, våldtäkter, mord 

och självmord (Moberg och Hermansson, 2006). Allt detta får naturligtvis också 

konsekvenser för det sociala arbetet som utförs på olika nivåer i samhället. Trots att 

missbruket av anabola steroider har ökat, erbjuds behandling endast på ett par platser i 

landet. Antalet hjälpsökande är stort och ökar ständigt på dessa platser. Det är enligt 

Moberg och Hermansson (2006) uppenbart att utbredningen av anabola androgena 

steroider (AAS) i Sverige är stor (både bland vuxna och bland ungdomar) och de anser 

således att vi härmed har ett samhälls- och folkhälsoproblem att hantera. Socionomer inom 

individ och familjeomsorgen (IFO), inom alkohol- och narkotikaenheter, i skolverksamheter 

samt inom kriminalvården kommer sannolikt att stöta på personer med ett tidigare, 

pågående eller eventuellt framtida dopingbruk. Kunskap om doping hos yrkesverksamma 

inom den sociala sektorn är viktigt utifrån de ovan nämnda exemplen för att kunna arbeta 

preventivt, med intervention och med behandling av dopinganvändare. Men kunskapen om 

doping är begränsad. 

Donovan et al. (2002) har i en stor och tongivande studie konstaterat att forskningen om 

varför individer använder olagliga prestationshöjande preparat (doping) är mycket 

begränsad. Författarna menar att kunskapen måste öka kring varför man använder doping 
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och vilka beteenden som ligger bakom om man ska kunna motverka användningen av 

densamma och arbeta preventivt i frågan inom olika samhälleliga institutioner (Ibid). 

Författarna konstaterar också att i dopingforskningen används inte beteendevetenskaplig 

kunskap och beteendevetenskapliga modeller. Det fanns enligt författarna (2002) inga 

modeller (kring doping) som pekar ut faktorer som är viktiga att undersöka för att förstå 

dopinganvändning – och vill man utveckla effektiva preventionsstrategier är denna kunskap 

nödvändig. Därför tog de fram en modell i anslutning till OS i Sidney på uppdrag av 

Australian Sports Drug Agency (ASDA), som är Australiens motsvarighet till 

Riksidrottsförbundet (RF) för att försöka råda bot på kunskapsbristen kring detta. (Modellen 

presenteras mer ingående i slutet av detta introduktionsavsnitt). Det finns emellertid ett 

antal aspekter kring Donovans et al (2002) modell som bör lyftas fram här:  

1. Tillvägagångssättet i studien. Hade det blivit samma resultat om Donovan och hans 

kollegor hade använt ett omvänt tillvägagångssätt, dvs. om författarna först gått 

igenom dopingforskningen och skapat en modell utifrån dessa resultat, som sedan 

testats mot annan beteendevetenskaplig forskning? Det finns naturligtvis en risk att 

författarna låtit modellen styra tolkningen av dopingstudierna, så att dessa 

”pressats” in i modellen snarare än att utgöra evidens för densamma. Denna 

preliminära invändning tar sin utgångspunkt i att användning av doping motiveras av 

andra skäl än användning av alkohol och droger – det borde därför också avspeglas i 

en modell som förklarar dopingbeteendet. 

2. Forskningsläget har förändrats. Även om dopingforskningen är relativt begränsad så 

har det tillkommit en hel del vetenskapliga artiklar sedan Donovans studie 

genomfördes år 2002. Därför behöver modellen uppdateras och ställas mot denna 

nya forskning för att undersöka om den fortfarande håller. 

3. Dopingsituationen har förändrats. Donovans studie diskuterar enbart doping inom 

idrotten, men idag uppmärksammas doping och framförallt användning av AAS 

(anabola androgena steroider) även utanför tävlingsidrotten. Det handlar om doping 

på gym i samband med bodybuilding och ren motionsträning på gym, men också i 

samband med annat drogmissbruk, i kriminella sammanhang (strategiskt bruk). 

Frågan är om modellen kan vara tillämpbar på dessa grupper. Det behöver prövas.  
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Syfte 

Denna studie tar sin utgångspunkt i ovan redovisade invändningar mot, eller frågetecken 

kring, Donovans et al (2002) modell. Syftet med uppsatsen är att kartlägga dopingforskning 

åren 2004-2009 och därmed uppdatera kunskapen kring dopingbeteenden och därmed 

också involvera forskning kring de nya grupper av dopinganvändare som finns. Vidare är 

syftet att undersöka om ett ”inverterat tillvägagångssätt” kan ge ett annat resultat och en 

annan modell än den Donovan et al (2002) har tagit fram. Med inverterat tillvägagångssätt 

åsyftas i denna studie att utgå från dopningsforskningen och skapa en modell utifrån denna, 

för att i nästa steg jämföra den med Donovans modell som bygger på annan forskning än 

dopingforskning. Det är följaktligen ett omvänt tillvägagångssätt jämfört med Donovan et al 

2002, som i steg ett sammanställde generell beteendevetenskaplig teoribildning om centrala 

faktorer inom hälsopromotion (attityder, värderingar, beteende, etc.), och i steg två ställde 

den framtagna modellen mot den dopingforskning de därpå gick igenom (review).  

 

Vitsen med förevarande uppsats tillvägagångssätt är således att utifrån de nya dopingstudier 

som tillkommit sedan modellen konstruerades, vilka också innefattar andra 

användargrupper än idrottare, ta fram en ny modell baserad på denna forskning och 

slutligen jämföra den med Donovans modell. 

Frågeställningar 
 

• Vilka olika faktorer framkommer i dopingforskningen mellan åren 2004-2009 som 

underbyggande när det gäller dopinganvändande? 

• Vilka faktorer framkommer i dopingforskningen mellan åren 2004-2009 som 

motverkande när det gäller dopinganvändande?  

• På vilket sätt skiljer sig eller överensstämmer dessa faktorer med Donovans et al. 

modell från 2002? 

Bakgrund 

En universellt accepterad definition av doping inom idrotten är svåråtkomlig (BMA, 2002) 

men den internationella olympiska kommittén IOC (International Olympic Committee) 

definierar doping som ”användandet av en substans eller metod som är potentiellt farlig för 

atleters hälsa och kapabel till att öka deras prestationsförmåga, eller förekomsten av ett 



 8 

förbjudet preparat i atleters kroppar eller bevis på användandet av ett sådant, eller bevis på 

användandet av en förbjuden metod” (fritt översatt, IOC 1999). I denna uppsats behandlas 

olika typer av dopingpreparat, dock inte doping i form av metoder. Ordet doping används 

generellt och fångar därför upp olika typer av dopingpreparat under ett och samma begrepp. 

Doping uppfattas av många i dag som ett (elit)-idrottsproblem: Atleterna fuskar och 

försvagar i och med det tillförlitligheten till deras kroppsliga bedrifter. Publiken som vill 

avnjuta högklassiga, idrottsliga prestationer konfronteras med frågan om ”stjärnorna” 

möjligtvis har fuskat. Men antagandet att dopinganvändning är en ny idrottslig företeelse är 

inte korrekt, inom idrotten går dopinganvändandet långt bak i tiderna. Dopingpreparat har 

använts av människor i idrottsliga sammanhang i flera årtusenden. Det antika Grekland och 

dess olympier använde bland annat steroider med ursprung i fårtestiklar och olika 

substanser från plantor (som t ex hallucinogena svampar och opium) för att prestera bättre i 

tävlingar. Roms gladiatorer intog, inför kommande drabbningar, olika substanser för att 

undvika en ödesdiger utarmning. 1800-talets idrottare använde i sin tur bl.a. koffein, kokain 

och morfin för att höja prestationsförmågan. I dagens moderna idrott används fortfarande 

dopingpreparat och nu handlar det framförallt om anabola androgena steroider (AAS) som 

bygger upp muskelvävnader, efedrin som fungerar uppiggande och fettförbrännande samt 

Epo som är en form av bloddoping (British Medical Association, 2002:5).  

Anabola androgena steroider (AAS) växte fram på 1930-talet och användes frekvent av tyska 

soldater under andra världskriget. Syftet med soldaternas AAS-användning var att bli 

aggressiva, orädda och att undvika trötthet. Inom idrotten dök AAS upp först på 50-talet och 

nådde sin kulmen i mitten på 1980-talet. Det kalla kriget påverkade under de här åren 

dopinganvändandet inom idrotten eftersom öst och väst tävlade mot varandra även om 

guldmedaljer. Idrottarna skulle prestera väl i de olympiska spelen och stå högst upp på 

prispallen. Misstankar om att ryssarna dopade sig räckte för att väst och framförallt USA kom 

att anamma det systematiska och statligt överseende användandet av anabola steroider 

(Houlihan, 2002).  

Motiven för att dopa sig åskådliggör sålunda en tydlig förbindelse genom historien: viljan att 

vinna tävlingar, nå berömmelse och framgång (både idrottslig och ekonomisk) är faktorer 

som får idrottare att använda prestationshöjande, olagliga preparat som t.ex. anabola 
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steroider (British Medical Association 2002:5, Houlihan 2002). Således följer, troligen rent 

egennyttigt, dagens atleter bara de tidigare vanor som dopinghistorien blottar; strävan efter 

att nå en extra nivå, genvägar för att åstadkomma en bättre prestation och att ha 

möjligheten att tävla under svåra omständigheter, t.ex. vid skada och sjukdom (Verroken, 

2003).  

Dessutom har doping spridit sig till andra grupper av människor i samhället och uppgår nu till 

att vara ett problem även utanför idrotten: i gymkulturen används doping för att bygga 

muskler, kriminella gäng har konstaterats använda olagliga dopingpreparat för att få mod att 

genomföra vissa brott och ungdomar använder doping för att förbättra sitt utseende och bli 

”populära” (Moberg och Hermansson, 2006). Moberg och Hermansson (2006, s.81ff) 

presenterar i boken ”Mandom, mod och morske män” en intervjustudie som de genomförde 

under 1990-talet på 12 personer i åldern 18–24 år. Dessa utförde inte någon fysisk träning 

men samtliga använde AAS. Ur djupintervjuerna framkom bland annat att 83 procent kände 

sig deprimerade efter att de upphörde med missbruket och åtta av dem tvingades uppsöka 

sjukhus efter panikångestattacker. Dessutom hade hälften av respondenterna vid minst ett 

tillfälle gjort allvarliga suicidförsök.  

En studie på skolungdomar i Polen (Sas-Nowosielskis, 2006) är ytterligare ett exempel på att 

användandet av anabola androgena steroider (AAS) existerar utanför idrotten. Resultaten 

från studien (n=1175, båda könen) visar att kunskapen om AAS i den här populationen är 

undermålig och att drygt nio procent av pojkarna och två procent av flickorna använde eller 

har använt AAS någon gång. Över hälften av ungdomarna som använde AAS hade också 

upplevt någon bieffekt i form av acne, håravfall, depression etc. 

Emellertid är det i första hand på gymmen man hittar AAS-användare. Enligt Moberg & 

Hermansson (2006) fanns det år 1972 endast två stycken gym i hela Sverige. I dag finns det 

gym överallt. Träning med vikter på gym har således blivit en stor hobby för många 

människor de senaste decennierna. Två studier från Tyskland påvisar kopplingen mellan 

gymbesökare och AAS: I Simons et al (2006) prevalensstudie (n=500, medelåldern 32 år) från 

49 olika fitnesscentra i Tyskland, fann forskarna att 12,5 procent använde AAS. Striegel et al 

(2006) fann liknande resultat, nämligen att 13,5 procent av gymbesökarna (n=1802) på 113 

fitnesscentra i Tyskland använde AAS. 
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Regelverk kring doping 

Enligt RF (2009b) sammanblandas idrottens dopingfrågor allt för ofta med 

samhällsproblemet, dvs. missbruk av AAS. Elitidrotten har numera till skillnad från på 1980-

talet en etablerad kontrollapparat med tester för doping som leds av WADA (World Anti-

Doping Agency). En liknande kontrollapparat är emellertid inte rimlig att införa i det övriga 

samhället av hänsyn till bland annat etiska aspekter och integritetsfrågor. Det finns således 

olika regelverk kring doping inom samhälle respektive idrott.  

Det internationella anti-dopingarbetet inom idrotten förs alltså numera av WADA. Detta 

organ bildades 1999 och upprättar regelbundet uppdaterade listor på preparat som är 

förbjudna att använda (WADA 2008; 2009). I 2009 års lista över förbjudna preparat (WADA 

2009) återfinns bal a anabolic agents (AAS), hormoner och relaterade substanser (t ex 

tillväxthormon), stimulantier (t ex efedrin, adrenalin), narkotikum (t ex heroin, morfin, 

opiater), cannabinoider (hasch och marijuana) samt alkohol.  

I Sverige är Riksidrottsförbundet (RF) och dess dopingkommission (DopK) ansvarigt organ för 

antidopingarbetet och verksamheten bygger på de föreskrifter och riktlinjer som WADA och 

WADC (World Anti Doping Code) framlägger, däribland listan för förbjudna preparat och 

substanser. Dessutom förekommer det ett starkt samarbete mellan de nordiska länderna i 

anti-dopingarbetet, därför anses också norden i många avseenden vara föregångare i det 

internationella anti-dopingarbetet (RF, 2009). Regler och föreskrifter gällande doping inom 

idrotten finns samlade i Idrottens antidopingreglemente (RF, 2008) och bygger på de 

internationella direktiven enligt WADA och WADC. Man följer således inom idrotten listan 

över förbjudna preparat och substanser (WADA, 2009). 

Dopinganvändande och tillåtelsen av preparat regleras i det svenska samhället i första hand 

av Dopinglagen (Lag om förbud mot vissa dopingmedel 1991: 1969 samt lag om ändring i 

Dopinglagen, SFS 1999:44). Denna lag gäller a) syntetiska anabola steroider (kemiskt 

framställt manligt könshormon), b) testosteron och dess derivat (kemiskt framställda 

varianter av testosteron), c) tillväxthormon, d) kemiska substanser som ökar produktion och 

frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon (Dopinglagen, 1 §).  

Preparaten ovan får enligt Dopinglagen varken innehas, brukas eller framställas och vid brott 

mot detta döms man till fängelse i max fyra år (Dopinglagen, 2-3 §). Förutom Dopinglagen 



 11 

som behandlar AAS och tillväxthormon på nationell nivå förekommer det alltså inom 

idrotten särskilda regler för doping och dessa kan dessutom variera inom olika idrotter. 

Donovans modell 

I sin artikel ”A conceptual framework for achieving performance enhancing drug compliance 

in sport” sammanställer Donovan et al (2002), på uppdrag av Australian Sport Drug Agency 

tillgänglig beteendevetenskaplig forskning kring prevention och hälsopromotion samt 

forskning kring hur attityder hänger ihop med beteende och förändring av beteende. 

Donovan et al utgår ifrån att den beteendevetenskapliga kunskapen om vilka (och hur) 

attityder och värderingar som påverkar t ex andra drogbeteenden också borde kunna vara 

användbar på dopingområdet. I studien går författarna således först igenom 

beteendevetenskaplig teoribildning och skapar utifrån denna en modell som lyfter fram de 

faktorer som kan förklara ett oönskat beteende som t.ex. drogmissbruk. Denna modell testar 

författarna sedan på den dopingforskning som finns tillgänglig – resultatet visar att modellen 

håller – och den kan därmed användas på dopingområdet. Författarna gör anspråk på att 

modellen kan användas både i sin helhet, men att även enskilda variabler i den kan plockas 

ut och användas på ett fungerande sätt i arbetet mot doping.  

Donovan et al (2002) har i sin framtagna modell lyft fram följande faktorer som viktiga för att 

förstå dopingbeteende: det sociala, fördelar, nackdelar, legitimitet, personlighet, vanor, 

tillgång och kostnad. Modellen bygger alltså på idrottares perceptioner i förhållande till de 

framtagna variablerna, Donovan et al medger att modellen möjligtvis ger en god bild av 

verkligheten men att så inte behöver vara fallet. Författarna konstaterar att litteraturen 

generellt är samstämmig då det gäller de viktigaste motiven för att använda s.k. 

performance enhancing drugs (PED:s): Det höga sociala värdet som ”vinnare” tillmäts och 

den ofta efterföljande ekonomiska rikedomen, alltså en yttre motivation. Men mot 

bakgrunden av att prestationshöjande droger har använts länge, och även då dessa yttre 

motivationer varit frånvarande, anser författarna att det inte endast kan vara strävan att 

uppnå rikedom och berömmelse som underbygger dopingbeteendet. Även inre motivationer 

påverkar individer att använda PED:s, t.ex. att försöka bli så bra som möjligt på den sport 

man utövar.  
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Donovan et al (2002) har med andra ord lyft fram viktiga faktorer i modellen som kan 

förklara dopingbeteenden, så kallade inre och yttre motivationer. En modell av den här 

typen kan vara behjälplig när olika organisationer väljer metodstrategier i anti-

dopingarbetet, den kan användas för att tolka resultat från studier och/eller för att 

identifiera forskningsresultats konsekvenser för t.ex. interventioner. Modellen pekar också 

på områden som är viktiga att förstå och påverka om man vill få individer att följa de 

dopingregler som existerar inom idrotten.  

Figur 1. Donovan et al (2002) A Model for Sport Drug Control. PEDs = performance enhancing drugs 
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De sex största faktorerna som kan läsas in i modellen (ovan) är att se doping som 

avskräckande eller något fördelaktigt; de åsikter ens medmänniskor hyser om doping och de 

influenser detta ger; personlig moral samt om man tycker att doping är ett legitimt 

beteende. Modellen säger också att de som har positiva attityder till doping väljer att testa i 

större utsträckning om priset på preparaten är lågt och tillgången till desamma är stor, dvs. 
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marknadsekonomiska faktorer spelar också in på om individer väljer att använda doping. Det 

finns i modellen också en variabel som pekar på personlighet/självförtroende och optimism.  

Modellen (ovan) har vad författarna uttrycker som ”face validity”, däremot har den inte 

”construct validity”, d v s modellen har åtminstone uppnått det lägsta kravet på giltighet, 

men de framtagna faktorerna/begreppen de presenterar i modellen kommer från olika 

teorier, modellen bygger inte på den dopingforskning som finns, den har ”bara” testats mot 

dopingforskningen. Modellen har alltså inte uppnått begreppsvaliditet. Detta faktum är en 

viktig utgångspunkt för mitt uppsatsarbete. Förevarande uppsats är även ett försök att 

systematisera forskning, sammanställa och analysera kunskap kring vad som underbygger 

och motverkar dopinganvändande. 

Metod 
Den valda metoden för genomförandet av uppsatsarbetet är en litteraturstudie. En 

litteraturstudie syftar till att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst 

vetenskapligt område. En genomgång av internationell doping- och antidopingforskning som 

publicerats mellan åren 2004-2009 utfördes i syfte att analysera och beskriva faktorer som 

forskningsmässigt visat sig motverka respektive underbygga användningen av doping. Denna 

avgränsning innebar att jag kunde skapa mig en så uppdaterad bild av problematiken som 

möjligt. Genom att identifiera befintlig forskning inom ett visst område erhålls nämligen en 

uppfattning om vad som studerats, vilka metoder som har använts eller vilka teoretiska 

utgångspunkter som har använts (Coren & Fisher 2006; Friberg 2006,).  

Olika termer kan användas för att beskriva aktiviteten som utförs vid sammanställning och 

analys av befintliga vetenskapliga artiklar. Litteraturöversikt, forskningsöversikt, metaanalys, 

metasyntes och forskningssyntes är exempel på sådana termer (Friberg 2006). Fokus i 

tillvägagångssättet i förevarande uppsats ligger dock på Fribergs (2006) term 

litteraturöversikt, som ”innefattar ett strukturerat arbetssätt för att skapa en bild över ett 

valt område” (s.116). Vidare kan man med det här arbetssättet inkludera både kvalitativa 

och kvantitativa studier i urvalet, vilket har setts som oumbärligt för att kunna besvara 

denna studies frågeställningar. Detta med anledning av att forskare har undersökt 

problemområdet med olika metoder. På så sätt har litteraturöversikten varit ett fördelaktigt 

metodval som passade uppsatsens syfte väl eftersom jag ville titta på och analysera all 
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dopingforskning, både kvantitativa och kvalitativa studier, för att kunna besvara mina 

frågeställningar.  

Validitet (giltighet) är viktigt i den här typen av studie då det gäller att ha belägg för sina 

resonemang (Ruane, 2006). Intern validitet handlar om att visa orsaksrelationer (om det 

finns sådana) och att visa att förändringar i en variabel är beroende av förändringar i en 

annan variabel. Utifrån uppsatsens frågeställningar var det relevant att titta på de 

oberoende (förklarande) variablerna eftersom dessa gav svar på mina frågor om vilka 

faktorer som underbygger eller motverkar doping. Extern validitet handlar om hur pass brett 

resultatet är, om resultaten överrensstämmer med andra grupper eller miljöer, dvs. 

generaliserbarheten i de erhållna resultaten i en studie (Ruane, 2006). En litteraturöversikt 

medför enligt Friberg (2006) en strukturerad och bred analys men skiljer sig naturligtvis mot 

annan typ av forskning där man samlar in egen empiri genom t ex observationer, enkäter 

och intervjuer. Det som skiljer är att i en litteraturöversikt analyseras av ett material som 

någon annan redan analyserat (studierna). I en litteraturöversikt som omfattar internationell 

forskning med olika ansatser är det rimligt att anta att den externa validiteten i förhållande 

till analyser och tidigare teoretiska förslag som exempelvis Donovans modell, blir 

förhållandevis hög jämfört med den externa validiteten i t ex intervjustudier eller 

enkätundersökningar.  

Metodologiskt skiljer sig ansatsen också mot t ex textanalys och innehållsanalys, som 

beskrivs i bl a Denscombe (2002). Det innebär att jag inte har kvantifierat innehållet i 

artiklarna, d v s fokuserat på att räkna förekomsten av en viss faktor – inte heller har jag sökt 

efter underliggande meningar i texten. Tillvägagångssättet har således inget med dessa 

metoder att göra och nedan följer en mer ingående beskrivning av tillvägagångssättet i 

uppsatsarbetet, med fokus på litteratursökning och analys. 

Tillvägagångssätt 

Friberg (2006) beskriver generellt genomförandet av och arbetssättet i en litteraturöversikt 

enligt sex steg som ligger till grund för tillvägagångssättet i förevarande uppsats: 1) 

identifiering och avgränsning av problemområde, 2) litteratursökning, 3) översikt av studier, 

4) avgränsning i och urval av studier, 5) kvalitetsgranskning av studier, 6) analys av studier 

och identifiering av övergripande områden.  
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I ett första skede (steg 1) identifierades det problemområde som har gett upphov till 

studiens syfte och frågeställningar. Problemområdet för denna uppsats har redogjorts för i 

introduktionsavsnittet, närmare bestämt att ta reda på varför olika grupper av människor 

använder respektive inte använder doping.  

Litteratursökning 

Dopingforskningen är ett förhållandevis litet ämnesområde och litteratursökningen (steg 2) 

har varit omfattande för att täcka in olika studier som kan svara på frågeställningarna om 

vad som underbygger eller motverkar doping. Avgränsningarna för denna studie var från 

början således endast årtalen 2004-2009 och sökorden ”doping”, ”drugs in sport” och 

”performance enhancing drugs”. För åren 2008-2009 genomfördes en litteratursökning i 

universitetets sökmotorer ”ELIN-Kalmar”, ”Pub Med” och ”Sociological abstracts” med en 

kombination av de breda sökorden. De artiklar som valts ut mellan åren 2004-2007 söktes 

inledningsvis i Hoffs (2008) Doping- och antidopingforskning: En inventering av samhälls- och 

beteendevetenskaplig forskning och publikationer 2004-2007 och Backhouse et al. (2007) 

International Literature Review: Attitudes, Behaviours, Knowledge and Education – Drugs in 

sport: Past, Present and Future. Dessa två sammanställningar av forskningen är så pass 

omfattande att de kunde ligga till grund för litteratursökningen. Dessutom gjordes en 

kompletterande litteratursökning med ovanstående sökord på samma sätt för åren 2004-

2007 för att säkerställa att all (för denna studie) relevant forskning täckts upp. Endast 

originalartiklar på engelska, peer-reviewed, publicerade i vetenskapliga tidskrifter 2004-2009 

beaktades.  

Sammanlagt blev det flera hundra träffar och därför krävdes vissa inklusionskriterier och 

avgränsningar.  Därför utfördes en översiktlig genomgång (steg 3) och ett mer specifikt urval 

av den samling studier som litteratursökningen genererade. Det vill säga att de studier som 

redan vid läsning av titel konstaterades behandla andra ämnen än dopinganvändning 

exkluderades. Efter en genomläsning av abstract, exkluderades de studier som inte 

matchade syftet och frågeställningarna (steg 4). Därpå skrevs de inkluderade artiklarna som 

fanns tillgängliga i fulltext ut (27 st), medan de resterande artiklarna (18 st) beställdes. I steg 

fem, som enligt Friberg (2006) handlar om att kvalitetsgranska de inkluderade artiklarna har 

jag framför allt försökt att förhålla mig kritisk i min läsning, dvs. de identifierade artiklarna 

bedömdes i enlighet med de av Friberg (2006) föreslagna rekommendationerna i 
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litteraturöversikten som lämpar sig väl för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Det 

handlar till exempel om att titta på vilken metod som använts och hur författarna tolkat 

resultaten samt vilka etiska överväganden de tagit i sina studier. Därpå exkluderades några 

artiklar till eftersom min bedömning var att dessa artiklar (i relation till mina frågeställningar) 

inte kunde tillföra något till analysarbetet, samt att dessa inte höll tillräckligt hög kvalitet 

utifrån dessa kvalitetskriterier. Efter flertalet genomläsningar av alla artiklar exkluderades 

ytterligare ett antal artiklar p g a att de ändå inte passade syftet – de kunde inte svara på 

mina frågor. Här vidtogs en ytterligare sökning då jag upptäckte att det fanns en brist på 

artiklar om AAS (anabola androgena steroider) i mitt material. Därför valde jag att söka med 

sökordet ”anabolic steroids” på två nya sökmotorer, ”Google scholar” och ”Libris”, vilket gav 

fyra nya artiklar som inkluderades i analysen. Sammanlagt inkluderades slutligen 31 artiklar i 

analysarbetet. 

Analys 

I det sjätte steget som handlar om analys av studier och identifiering av övergripande 

områden lästes de inkluderade artiklarna grundligt i syfte att svara på frågeställningarna. 

Angreppssättet för, och arbetsprocessen i, denna litteraturöversikt är också inspirerat av 

konceptet ”Grounded Theory” (se t ex Hartman, 2001), eftersom syftet var att genomföra 

arbetet på ett omvänt vis gentemot Donovan et al (2002). I Grounded Theory jämför man 

systematiskt materialet, tittar på likheter och skillnader, och skapar kategorier av materialet 

som växer fram under processen. Analysarbetet är interaktivt på så sätt att man växlar 

mellan insamlande, analys, reflektion och teoriutvinning (Hartman, 2001). Med andra ord 

har jag hanterat forskningen som mitt empiriska material som jag samlat in och försökt 

strukturera. Kategorierna har härletts genom upprepad närläsning, anteckningar och 

överstrykningar. Det ska medges att jag inledningsvis trodde mig ha hittat vissa analytiskt 

intressanta spår, som vid omläsning inte kunde styrkas. För att således få en djupare inblick i 

det omfattande materialet och vad det egentligen säger fick jag strukturera upp 

arbetsprocessen genom att sammanställa alla artiklar med hjälp av papper och penna. För 

varje artikel antecknade jag metod, forskningsfokus och ”findings”. Eventuella 

underbyggande eller motverkande faktorer som togs upp i studien antecknades också. När 

alla motverkande respektive underbyggande faktorer (som framkom i artiklarna) antecknats, 

samlades dessa i en lista för att få överblick över de faktorer som nämnts i forskningen. 



 17 

Denna överblick var ett viktigt komplement till närläsningen av artiklarna, på så vis kunde jag 

lättare se samband i artiklarna, jämföra de olika faktorerna som genererades ur materialet 

och slutligen kategorisera dessa. Kategoriseringen gjordes genom att föra samman alla 

faktorer som var snarlika till en helhet (kategori). Vidare är arbetsgången och upplägget av 

studien inspirerat av tidigare genomförda litteraturstudier som publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter och rapporter (se t ex Backhouse et al 2007; Hoff 2008).  

Resultatet av detta arbete har ”kokats ned” och redovisas i beskrivande form i kategorier 

som växt fram under läsningen (jmf Hartman, 2001). Genomgången av de inkluderade 

artiklarna presenteras i bilaga 1 för att erbjuda en översikt över varifrån resultaten kommer. 

Denna översikt har varit en viktig del i analysarbetet för att kunna tydliggöra forskningen för 

läsaren. I kategorierna beskrivs (analyseras) således de, för mina frågeställningar, viktigaste 

resultaten och sambanden.  

Jag förhöll mig i nästa steg till Donovans et al. (2002) modell för att se vad i mina resultat 

som skiljer sig och vad som stämmer överrens med denna modell. Jag tar också hänsyn till, 

och skiljer på, doping i idrottskontexten visavi samhällskontexten i min presentation 

eftersom Donovan et al. (2002) framförallt menar att deras modell fungerar inom idrotten. 

Jag valde dock att inte göra en uppdelning mellan de artiklar som studerar idrottare och de 

artiklar som studerar andra populationer. Under arbetet togs också hänsyn till om artiklarna 

är representativa eller extrema i kontexten (forskarsamfundet) samt vilka brister, eller så 

kallade utvecklande fall som aldrig tidigare undersökts, som forskningen avslöjar. På så sätt 

är mitt inkluderade material väl fördelat då det (enligt min egen förståelse av 

forskningsområdet doping) täcker en bred bild av olika grupper av dopinganvändare, vilket 

också var syftet med denna uppsats. Svårigheten var att få till en syntes av resultaten 

eftersom metodvalet i sig inte underlättade en linjär jämförelse av resultaten. På så sätt har 

materialet varit en god grund för kunskap, men ”spretigt” i fråga om att skapa tydlighet i det. 

Kriterierna för inklusion var också lite väl öppna – även om detta var en förutsättning för 

tillvägagångssättet – men detta skapade vissa problem i avgränsningarna. Eftersom det 

inledningsvis var oklart vilka faktorer jag letade efter så fick jag leta och läsa mycket och 

länge innan en bild skapades. Men trots allt var detta arbete, som inte kan redovisas här, 

värdefullt eftersom det gav mig en nödvändig inblick i och förståelse av forskningen. De 

resultat som har starkast stöd i artiklarna för vad som underbygger respektive motverkar 
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doping, både individuellt och strukturellt, framförs och konstruerar till sist en modell 

(underifrån – jmf Grounded Theory och induktion). Poängen med att skapa en egen modell 

var dels för att förenkla och tydliggöra resultaten, dels för att enklare kunna jämföra dessa 

med Donovans modell från 2002. På så sätt kan man se om den framtagna modellen är 

tillförlitlig (reliabel).  

Att jämföra den framtagna modellen med Donovans m.fl. (2002) är också ett sätt att hantera 

eventuella svagheter såväl som möjligheter, dvs. antingen stärks Donovans modell om 

resultaten är liknande eller så leder min modell till ett nytt, uppdaterat kunskapsunderlag för 

framtida studier. 

Etiska förhållningssätt   

Att genomföra en litteraturöversikt kan enligt Friberg (2006) i sig ses som ett etiskt 

övervägande eftersom människor inte blir undersökta. Framför allt när det gäller uppsatser 

inom ramen för socialt arbete, och de tänkbart känsliga frågeställningar som kan bli aktuella 

att undersöka, är en litteraturöversikt skonande mot grupper av människor som eventuellt 

skulle kunna bli föremål för t.ex. djupintervjuer och observation på löpande band av 

studenter på grundnivå. Att genomföra en litteraturöversikt kräver sålunda inte samma 

etiska överväganden som dessa metoder. En aspekt i att studera publicerade vetenskapliga 

originalartiklar är annars att ta reda på om de är granskade av en etisk kommitté (Friberg 

2006). I övrigt har författarna redogjort för etiska överväganden i sina studier och visat 

hänsyn mot respondenterna.  

Underbyggande och motverkande faktorer för användningen av 

doping – vad säger forskningen? 
Syftet med denna uppsats var delvis att undersöka vad det finns för underbyggande 

respektive motverkande faktorer för användningen av doping. Under genomgången av 

forskningen 2004-2009 framkom olika faktorer som har strukturerats i kategorier. Dessa 

kategorier var inte bestämda på förhand utan de härrör ur eller speglar de genomgångna 

artiklarna. Det är alltså en kategoriseringsprocess som ägt rum under arbetet med dessa 

artiklar, och som presenteras nedan. Resultaten i kategorierna beror till viss del på vad de 
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olika artiklarnas författare velat ha svar på, vilka grupper av människor de undersökt samt på 

vilket sätt de har genomfört studierna (i vilken kontext och med vilket syfte).  

I de underbyggande kategorierna kommer framför allt individuella motiv, som 

respondenterna/informanterna i de olika studierna själva lyft fram, att beskrivas, men också 

orsaker till doping som forskarna kunnat utläsa efter analys då de jämfört beroende och 

oberoende variabler, tittat på likheter och skillnader etc. Vad gäller de motverkande 

faktorerna har dessa dessvärre inte framträtt i lika stor utsträckning och lika tydligt som 

underbyggande faktorer, men ett försök till kategorisering har gjorts. Vissa artiklar/studier 

återkommer i flera kategorier och behandlas mer ingående p g a att de i förhållande till 

uppsatsens frågeställningar innehåller mer betydelsefull information.  

I Bilaga 1 sammanfattas kort de 31 artiklar som litteraturöversikten bygger på. Detta 

analysarbete av de inkluderade artiklarna avseende metod, population och forskningsfokus 

har placerats där dels för att presentera mitt urval – eller tvärsnitt – av forskningsområdet, 

dels som en motivering till varför jag valt ut dessa artiklar och vad resultaten som beskrivs i 

kategorierna avseende vad som underbygger och motverkar doping kommer ifrån. 

Underbyggande faktorer  

Kroppsliga faktorer 

Det viktigaste motivet till dopinganvändande är att förbättra sitt fysiska utseende. De här 

resultaten återkommer i många studier. Kroppsliga faktorer handlar generellt om att öka i 

muskelmassa, bli snyggare och starkare.   

I Klötz et al (2009) studie bland interner på anstalten Österåker i Sverige visade resultaten 

att det största motivet, till att 21 av 33 personer har använt AAS, var att förbättra sitt fysiska 

utseende. Ett annat kroppsligt motiv som uppgavs av 13 av 33 i studien var att bli fysiskt 

starkare (ibid). Striegel et al (2006) fann också att de största motiven för att dopa sig var att 

få en snyggare kropp (81 %), och att bli starkare (ca 71 %). I studien uppgav 13,5 procent (av 

de 621 fitnesscentrabesökarna som ingick i studien) ett dopinganvändande.  

De tre största motiven för att dopa sig med AAS i Cohen et al (2007) studie från USA var 

också kroppsliga, nämligen för att öka muskelmassan, öka i styrka och för att se bra ut. 

Förbättrat fysiskt utseende eller personlig image var de två största motiven i Bojsen-Möller 
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och Christiansen (2009) studie. Likaledes var huvudanledningen för 34 av 71 

dopinganvändare i Özdemir et al (2005) studie att erhålla en bättre kroppsform, och för åtta 

av dem var anledningen att lösa viktproblem, både när det gäller att gå upp och ned i vikt.  

Nästan 80 procent av de 500 vuxna AAS-användarna i en annan studie uppgav att de 

använder AAS av rent kosmetiska anledningar (Parkinson och Evans, 2006). Samma sak gäller 

i Sas-Nowosielski (2006) studie av 1175 skolungdomar där de dominerande motiven för att 

dopa sig är estetiska, det vill säga att se bättre ut, öka muskelmassan och framhäva 

muskulaturen och/eller minska kroppsfettet. Sammanlagt i studien var det 68 respondenter 

(56 killar, 12 tjejer)som använde eller har använt AAS (5,79 %). 

Att förbättra sitt utseende är också den underbyggande faktorn för att använda AAS i 

Rachon et al (2006) polska studie på tonåringar och unga vuxna. Två resultat i den här 

studien är i övrigt intressanta för att förstå drivkraften bakom användningen: författarna såg 

inga signifikanta skillnader mellan användare och icke-användare avseende tillfredställelsen 

över den egna kroppen. Däremot uppgav hela 84 procent av de manliga användarna i 

studien att de var bekymrade över sina kroppar, hur dessa egentligen ser ut och i synnerhet 

på vilket sätt deras kroppar uppfattas av andra (ibid).  

För att sammanfatta kategorin ”kroppsliga faktorer” presenteras en trolig förklaring som ges 

av Sas-Nowosielski (2006) i hans diskussionsavsnitt: Han menar att orsaksfaktorn som 

underbygger AAS är det kulturella idealets kroppsform; alltså det kroppsideal som framställs i 

media eller som på andra sätt sänder ett budskap till ungdomar om att detta ideal bör 

uppnås. Författaren menar att självkänslan ökar när man tycker att man ser bra ut. Härav är 

vissa ungdomar beredda att riskera sin hälsa (ta AAS) i strävan mot en snygg kropp. Således 

kan dålig självkänsla eventuellt ses som en underbyggande faktor, eftersom den ”botas” 

genom att skaffa sig en snyggare kropp (ibid). Men å andra sidan kan de flesta studierna inte 

se ett tydligt samband mellan AAS-bruk och dålig självkänsla. Det samband till AAS som är 

däremot är tydligt – är missnöjet med den egna kroppen.  

 

Social bakgrund 

Med social bakgrund åsyftas faktorer som tycks ha en koppling till ett framtida dopingbruk. 

En hel del sådana har studerats, till exempel respondenternas idrottsbakgrund, 
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droganvändande och föräldrars utbildningsnivå. Kön, ålder och den egna utbildningsnivån 

tas upp som bakgrundsfaktorer, även upplevelser/händelser och olika beteenden från 

barndomen inkluderas och presenteras i denna kategori. Många studier påvisar inte några 

större skillnader i sociala bakgrundsfaktorer mellan användare och icke-användare, men 

några skillnader tycks dock vara återkommande. 

Låg utbildning är en underbyggande faktor som framkommer i flera studier (Rachon et al 

2006, Klötz et al 2009, Peretti-Watel et al 2004). Rachon et al (2006) påvisade att just låg 

utbildning var den faktor som utgjorde en signifikant skillnad mellan användare- och icke-

användare, både bland män och bland kvinnor. Majoriteten av AAS-användarna i studien var 

lågutbildade, 39 procent av dem hade färre än tio skolår bakom sig (liknande resultat visar 

också Klötz et al (2009) där de f.d. dopinganvändarna i snitt hade gått 9,6 år i skolan). Hos de 

kvinnliga användarna var utbildningsnivån den enda sociala bakgrundsfaktorn som 

uppvisade en signifikant skillnad gentemot de kvinnliga icke-användarna. De beroende AAS-

användarna i en annan studie hade en signifikant lägre utbildningsnivå än de icke-beroende 

användarna och icke-användarna. Endast en av tjugo hade gått ut college. Dessutom uppgav 

de i avsevärd högre utsträckning att de haft koncentrationssvårigheter som barn (Kanayama 

et al 2009).  

I Kanayamas et al (2009) studie framkommer att nio av de tjugo beroende AAS-användarna 

levde med en ensamstående förälder vid tretton års ålder. Samtidigt uppgav tio av dem att 

de under uppväxten hade en nära släkting med ett alkohol- eller drogproblem. Skårbergs et 

al (2008) kvalitativa intervjuer gav en bild av AAS-användarnas barndom som allmänt strulig, 

med psykisk och fysisk misshandel och sociala problem. Liknande faktorer pekar Laures et al 

(2004) resultat på eftersom flertalet av dopinganvändarna i den studien hade en dålig 

relation till sina föräldrar. 

När det gäller vilket kön som oftast använder doping är forskningen tydlig. Resultaten i alla 

utom en studie visar att skillnaden mellan mäns och kvinnors dopinganvändande är 

betydande och att vara av manligt kön är en ökad risk för att använda doping. Endast en 

studie, av alla de som gjorde jämförelser mellan könen, såg ingen signifikant skillnad mellan 

könen avseende dopingprevalens (Wanjek et al 2006). Notabelt är att flickorna använde mer 

AAS än pojkarna i studien. Författarna gör antagandet att orsaken till det resultatet kan vara 
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en kvinnlig fitnesstrend, men att det mer troligt är en konsekvens av ett rådande kvinnligt 

skönhetsideal som sprids i media och påverkar de unga flickorna. 

Vilken del av världen man lever i verkar också spela in på dopinganvändandet. Prevalensen 

är lägre i vissa länder. Wichströms (2006) longitudinella studie från Norge, som för övrigt är 

en av få jag funnit av det slaget (och denna typ av uppföljningsstudie efterfrågas i hög grad 

på området av flertalet författare) kunde konstatera att AAS-användandet i Norge var lågt. 

Resultatet av det slumpmässiga nationella urvalet av ungdomar (n=2924) i 

surveyundersökningen visade att (1,9 procent av respondenterna använde AAS; vid 

uppföljningstillfället fem år senare endast 0,8 procent). Intressant skulle vara att förstå 

varför incitamenten att fortsätta med AAS tenderar att vara lägre i Norge än i andra länder. 

Enligt studien kan det bero på de premierade sporterna i landet (ibid). Eventuellt växer 

barnen därav upp med sunda förebilder. Detta möjliggör också en konsekvens till att det helt 

enkelt inte finns så mycket dopingpreparat i Norge, dvs. att det blir en fråga om utbud och 

efterfrågan. Samtidigt kvarstår frågan om huruvida en ”bra” social bakgrund är skyddande 

eller inte för om individer i framtiden använder doping.  

De bakgrundsfaktorer som Wichström (2006) ändå kunde utläsa som förutsägande för ett 

framtida AAS-användande är 1) att vara ung och av manligt kön, 2) att tidigare ha använt, 3) 

att delta i en kraftidrott och 4) att dricka sig full över 50 gånger om året. Andra riskfaktorer 

för AAS-användning är uppförandeproblem, sexualdebut före 15 års ålder samt att 

överhuvudtaget bli erbjuden preparaten (ibid). Noterbart, i denna stora studie, är att 

Wichström (2006) inte fann någon korrelation mellan AAS-användning och utvecklandet av 

senare sociala eller psykologiska problem, vilket visat sig i andra studier från andra länder. 

Förklaringen till detta bör vara just att användarna är få, att de flesta endast experimenterat 

ett kort tag, och därför inte utvecklar någon bredare problematik. Mer forskning av den här 

typen krävs för att ta reda på det. 

Några studier har också sett att individer som inte är födda i landet (d v s utländska invånare) 

i större utsträckning använder doping. De resultaten framkommer i två stora studier från 

Tyskland (Simon et al 2006; Striegel et al 2006). Invandrare har ofta en låg utbildningsnivå, 

vilket enligt Striegel et al (2006) kan kopplas till att de med större sannolikhet tillhör 

arbetarklassen. Arbetarklassen tenderar att i större utsträckning se på den egna kroppen 
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som ett instrument, dvs. de uppfattar sig själva mer som en kroppslig varelse än som en 

tänkande individ (Striegel et al 2006). Vidare tenderar ungdomar från familjer med låg 

socioekonomisk status vara mer mottagliga för doping eftersom de ser på den egna kroppen 

som ett instrument som bör användas, och idrotten som det enda hoppet för ökad social 

status (Peretti-Watel et al 2004). Således kan det finnas ett samband mellan arbetarklass och 

dopinganvändning.  

För att sammanfatta denna kategori är låg utbildning den sociala bakgrundsfaktor som 

tydligast underbygger doping, både när det gäller den egna utbildningsnivån och 

föräldrarnas utbildningsnivå. 

Attityder, normer och värderingar 

Flertalet studier valde att inte undersöka hur många i populationen som använt doping. 

Något som däremot var vanligt att studera var attityder till doping. På vilket sätt yttrar sig en 

attityd till doping hos gemene man? För att nyansera begreppet ”attityder till doping” 

innefattar det också i den här kategorin individers tro, åsikter, antaganden och avsikter 

gentemot doping. Attityder verkar trots allt kunna säga något om varför doping i största 

allmänhet används, och nedan presenteras resultat som beskriver detta. 

Ett exempel på hur attityder kan leda till beteende är Bents et al (2004) studie på 122 

college-hockeyspelare i USA. För att uppnå drömmen om att spela i NHL medgav 34 procent 

av hockeyspelarna att deras attityd var att de skulle ta en förbjuden substans om det skulle 

hjälpa dem. Prevalensen av de undersökta substanserna i studien (efedrin, amfetamin och 

pseudoefedrin) var hög. Hela 58 procent hade tidigare använt, eller använde för närvarande 

någon av stimulantierna trots att de hade goda kunskaper om efedrinets bieffekter (såsom 

plötslig död) och att 92 procent var medvetna om ligans (NCAA, National College Athletes 

Association) förbud av efedrin.  

Vidare uppgav 19 procent av hockeyspelarna som inte använde att de hade intentionen att 

göra det någon gång under karriären (Bents et al 2004). I och med detta kan man se hur 

attityder, normer och värderingar i förhållande till doping är en underbyggande faktor av 

betydelse.  
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”Doping är inte alltid farligt för hälsan”, ”doping är inte fusk” – är attityder som framkom i en 

studie av idrottande ungdomar (Laure och Binsinger 2005). Attityder av det här slaget 

framkom på olika vis i flera studier. 

Särskilt inom idrotten aktualiseras dessa attityder och tankegångar kring doping. Hela 68 

procent av de 1501  idrottande ungdomarna i Laure et al (2004) franska studie ansåg doping 

vara väldigt effektivt avseende förbättrade idrottsprestationer och 21 procent tyckte att om 

man inte dopar sig så innebär det att alla chanser att bli en mästare/vinnare inom idrotten 

försvinner (ibid). Vidare ansåg över hälften av de 71 användarna i en annan studie att det är 

rimligt att dopa sig för att lyckas/göra succé i sin idrott (Özdemir et al 2005).  

Wiefferinks et al (2008) resultat från en gymstudie i Holland visar att om man tror att ett 

användande av doping förbättrar prestationen, så använder man också doping i högre grad. 

Vidare väljer användare att se fördelarna och negligerar följaktligen riskerna med doping 

(ibid). Ett exempel på detta är att nästan alla av de 1955 AAS-användarna i Cohens et al 

(2007) studie ansåg att allmänheten har en ”inflammerad syn” när det gäller bieffekterna av 

AAS. Det tolkar jag som att de helt enkelt tycker att de kan hantera AAS på ett rationellt och 

konstruktivt sätt, d v s de tycker att de eventuella bieffekterna är hanterbara i förhållande till 

de positiva kroppsliga resultaten. Om bieffekter uppkommer finns det andra preparat att ta i 

samband med AAS för att stävja dessa. Fördelarna med AAS värderas alltså högre än 

riskerna. 

I en studie av franska skolungdomar som idrottade på elitnivå (Peretti-Watel et al 2004), kan 

man utläsa att de som tränade mest, hade föräldrar med låg utbildning och inte var i 

besittning av någon idrottsbakgrund i familjen – tenderade att i högre grad se fördelarna 

med doping. De uppvisade också en mer positiv attityd till doping. Men eftersom 

prevalensen (hur många av respondenterna som använde) inte undersöktes i studien så går 

det inte att utläsa om en positiv attityd spelar någon roll för ett faktiskt dopingbeteende. 

Socialpsykologin säger, enligt författarna till studien, att attityder generellt är en dålig 

prediktor för beteende. Men samtidigt konstateras i diskussionen att de här individerna har 

gått förbi det konventionella stadiet där doping anses vara negativt och i stället väljer att se 

doping som en plusdrog, en positiv och konstruktiv avvikelse (Peretti-Watel et al 2004). 
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Lucidi et al (2004) menar i sin tur att attityder är det som starkast kan förutse intentioner till 

dopinganvändande.  

Sammanfattningsvis är således attityder till doping en central aspekt avseende om personer 

väljer att använda doping. Framförallt verkar de positiva attityderna till doping finnas bland 

unga, duktiga idrottare och bland människor på gymmen. Faktorerna i denna kategori yttrar 

sig i att negligera hälsoriskerna, tro att ett användande förbättrar prestationen, rationalisera 

fördelarna och inte tycka att doping är fusk.  

Personliga egenskaper 

En antal olika personliga egenskaper har under litteraturöversikten visat sig kunna 

underbygga ett dopinganvändande. Med personliga egenskaper åsyftas här vissa 

karaktärsdrag, anlag och kännetecken som profilerar ”doparen”.  

Särskilt känslan av att vara för liten och tanig och tycka att man måste bli mer muskulös 

(oavsett hur stora vissa av de här individerna egentligen är) är en faktor som leder till 

dopinganvändning enligt Kanayama et al (2006). Detta är en sjukdom som kallas muscle 

dysmophia. I studien fann författarna också resultat som pekar på att en mycket dålig 

kroppsuppfattning om den egna kroppen, samt att leva efter en devis där en stereotyp 

mansroll är något eftersträvansvärt, är orsaker till AAS-användandet (ibid).  

Det finns även en beroendeproblematik när det gäller AAS som särskilt vissa individer 

drabbas av. Kanayama et al (2009) diskuterar kopplingen mellan AAS- och opiatberoende. De 

utvecklar en tankegång om att AAS-beroende kan bero på underliggande neuropsykologiska 

och neurobiologiska faktorer, d v s individuell känslighet och sårbarhet. Författarna gjorde 

den här tolkningen på grund av att männen med AAS-beroende verkar uppvisa ett tydligt 

mönster av flera psykiska sjukdomar (komorbid psykopatologi) på samma sätt som individer 

som är beroende av opiater gör – vilket leder till en effekt på användandet. Därmed verkar 

det finnas ett samband av personliga egenskaper som leder till ett beroende av de här 

preparaten. Särskilt känsliga eller påverkningsbara personer kan alltså lättare utveckla ett 

dopingberoende (ibid; Laure et al 2004; Wood 2005). 

Emellertid har också en annan bild av dopinganvändaren utkristalliserats under 

litteraturöversikten. Detta gör det hela problematiskt eftersom doparen härmed verkar 
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kunna vara vem som helst. Det behöver således inte handla om negativa egenskaper som 

sjukdomar, känslighet, sårbarhet och beroenden. Doping kan också vara en utvald 

beståndsdel i ett tillsynes välfungerande liv. Enligt en amerikansk studie (Cohen et al 2007) 

är de som använder AAS vita och ogifta män i 20-30 årsåldern. De har ingen idrottsbakgrund 

och de började använda AAS först i myndig ålder. De är högutbildade, har kvalificerade jobb 

med hög lön och utgör helt enkelt en välfungerande grupp (ibid). Cohen et al (2007) tycker 

att deras resultat avfärdar bilden av AAS-användare som en grupp som påminner om 

traditionella droganvändare, risktagande tonåringar och fuskande idrottare. 

Social påverkan  

Nedan presenteras resultat som pekar på att social påverkan är en faktor som underbygger 

doping. Denna ”sociala påverkan” kan komma från vänner, familj, lärare och andra viktiga 

personer i de sociala sammanhang som individer ingår i – och beteenden, attityder och 

åsikter som dessa personer hyser har en påverkan på de beslut man själv fattar. Framför allt 

ökar risken för ett dopinganvändande när någon i ens närhet dopar sig samt när man blir 

erbjuden att testa dopingpreparat av personer som man ser upp till (förebilder).  

Risken för att själv använda doping är sju gånger så stor för de individer som har en vän som 

använder doping (Papadopoulos et al 2006). Wanjek et al (2006) konstaterar i sin diskussion 

att det är alarmerande med kompistryck och behovet av att få tillhöra, detta kan starkt 

påverka användandet av olagliga substanser bland ungdomar. Åsikter och beteenden hos 

vänner och familj formar i sin tur enligt Lucidi et al (2004) individuella intentioner till att 

använda doping. 

Därför är det också relevant att lyfta fram varifrån ungdomar får information om doping. 

Över 70 procent av skolungdomarna (n=1175) i Sas-Nowosielskis studie (2006) uppgav att 

den största källan till information om AAS var vänner. Detta kan innebära att den kunskap 

ungdomarna besitter är undermålig. Färre än hälften av ungdomarna i studien kunde 

definiera AAS och namnge något preparat och över en tredjedel av dem kände personligen 

någon som använde AAS. Dålig kunskap om AAS och dess potentiella bieffekter, i 

kombination med att vänner använder AAS och delar med sig av felaktig information kan 

således utgöra en negativ påverkan. 



 27 

Vänners och andra närståendes påverkan tycks således vara stark: 26 procent av användarna 

i en studie uppgav vänner som den största källan till dopingpreparat och 5 procent av de 

icke-användande ungdomarna (n=1459) skulle välja att konsumera ett preparat om de fick 

det av sin bäste vän (Laure et al 2004). Lite drygt 41 procent av användarna i Özdemirs et al 

(2005) studie blev initialt föreslagna att ta preparaten av sina vänner, och den fjärde största 

anledningen till användningen var trycket från andra. 

Gymmet – kultur och miljö 

Ett väldigt centralt och återkommande tema i ett stort antal artiklar, något som nästan alltid 

är en självklarhet i fråga om dopinganvändande (framförallt AAS) är gymmet. Gymmet är 

den gemensamma nämnaren för flera av de studerade populationerna. Utan träning med 

vikter på gym erhålls inte de utlovade effekterna av dopingpreparaten. Emellertid finns det 

en ytterligare dimension i det hela, nämligen den sociala kontexten eller omgivningen och 

människorna som man möter på just gymmet. Allt detta påverkar användningen av doping. 

Att idrotta som ungdom kan enligt Dodge och Jaccard (2006) leda till att man som ung vuxen 

i högre grad söker sig till fitnessrelaterade miljöer (gym). De här, enligt författarna, 

”omedelbara kontexterna” (gymmen) kan leda unga vuxna mot ett steroidanvändande – på 

gymmen har användandet historiskt sett alltid varit högt och framför allt bodybuilding-

kulturen med dess kroppsideal har gått hand i hand med anabola steroider. Flera studier 

visar att många träningsår och hög träningsfrekvens på gymmet är vanligt bland dem som 

använder doping (Rachon et al 2006; Striegel et al 2006).  

Det är alltså en påverkan som sker på gymmen. Skårberg et al (2008) genomförde en 

kvalitativ undersökning på sex personer med multipla drogproblem och deras gemensamma 

berättelse var liknande: De började med att träna på gym, tog kosttillskott och blev sedan 

föreslagna av andra på gymmet att prova AAS. Informanter beskrev även sitt initiala AAS-

användande som en helt klart positiv upplevelse (vissa till och med som den bästa tiden i 

deras liv), självförtroendet växte i takt med kroppen och de kände sig starka (ibid). Som de 

flesta användare tog de preparaten i cykler, eller kurer. Den vanligaste anledningen till att 

inleda en ny cykel var upplevelsen av att ha nått en platå där gymträningen inte längre gav 

någon effekt. För att således få möjligheten till bättre resultat började man vid dessa 

tidpunkter återigen att använda AAS (Skårberg et al 2008). 
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För att konkludera så kan den här kategorin kopplas till kategorin social påverkan eftersom 

den har en stor effekt på dopinganvändande i form av både kulturen, miljön och 

människorna som finns på gymmen. Den kan också kopplas till kategorin kroppsliga faktorer 

eftersom det är här på gymmet som arbetet med att skapa och upprätthålla en önskad 

kroppstyp äger rum.  

Frekvent träning på gym under många år, användning av kosttillskott, utvecklandet av 

rutiner och vanor samt att nå en platå i träningen där man inte längre upplever någon effekt 

verkar vara förhållanden som ökar risken för och underbygger dopinganvändande. 

Idrottsutövande 

Ett högt deltagande i idrottsutövande och/eller att delta i en stor tävling har visat sig vara 

underbyggande faktorer för dopinganvändande i flera studier (Dodge & Jaccard 2006; Klötz 

et al 2009; Laure & Binsinger 2005; Papadopoulos 2006). Ytterligare ett starkt motiv till att 

dopa sig inom idrotten verkar vara en tro på, eller föreställning om, att motståndarna dopar 

sig (Özdemir et al 2005). Att som idrottare personligen känna en annan idrottare som 

använder doping verkar vidare öka risken för att själv använda doping. Ishockeyspelarna i 

Bents et al (2004) studie uppskattade själva att mellan 16 och 20 procent av de manliga 

idrottarna, vid deras respektive college, använde dopingklassade preparat.  

Trettio procent (134 av 446) av de finländska elitidrottarna i Alaranta et al (2006) studie 

uppgav att de personligen kände en idrottare som dopade sig. Även om ingen av 

respondenterna uppgav ett eget dopande så menar ändå författarna att detta är en 

underbyggande faktor eftersom de som känner någon annan som använder, i lägre grad 

tycker att doping är en hälsorisk. De kunde också se hur de olika undersökta sporterna 

spelade en roll för hur respondenterna såg på doping (vilka attityder de hade): risken för att 

använda doping verkar vara som störst bland fart- och kraftgrenar inom friidrotten och i 

uthållighetsidrott som skidåkning och långdistanslöpning. Vidare såg de att risken att 

använda doping var minst inom idrottsgrenar som skytte och backhoppning, där de 

motoriska färdigheterna är centrala (Alaranta et al 2006).  

Spektrat av doping inom idrotten är ändå brett och innefattar inte enbart preparat som AAS. 

Till exempel visar Lorente et al (2005) att cannabis används för att prestera bättre i 

skjutsporter eftersom det ger en avslappnande effekt och minskar nervositeten. Lorentes 
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studie visar också att de individer som använder cannabis för att prestera bättre i idrottsliga 

sammanhang, också använder cannabis för att prestera bättre i icke-idrottsliga sammanhang 

– och tvärtom.  

Lucidi et al (2004) diskuterar emellertid att sportutövande överlag inte är en riskfaktor för 

doping utan att det snarare är vissa sporter som utgör en risk eller påverkan, d v s sporter 

där rätt vikt och kroppsform är betydelsefull för att nå framgång. Det handlar också om de 

viktrelaterade sociala normer som finns inom vissa sporter. Detta bör sannolikt innebära 

kraftsporter inom vilka man bör vara stor och stark men även andra sporter där en liten och 

lätt kropp eftersträvas, t ex konståkning. 

Men trots allt finns alltid risken att bli lockad av andra att använda doping inom idrotten. 

Utan att själv fråga efter doping kan idrottare bli erbjudna preparat av tränare, föräldrar, 

lagkompisar eller lagets läkare. Enligt Laure och Binsinger (2005), som studerade unga 

idrottare, visar deras resultat att de idrottare som främst blir lockade av andra att ta 

förbjudna preparat är pojkar som inte alls är tillfredställda med sina sportsliga bedrifter, som 

tränar i genomsnitt över tio timmar per vecka och som tävlar på en hög 

nationell/internationell nivå (ibid). De argument som personerna som erbjuder 

dopingpreparat använder är antingen baserade på prestation, t ex ”With this you`ll run 

faster” eller så ligger fokus i argumenten på trötthet, smärta eller prestationsångest, t ex 

”This is to stop your legs hurting” eller ”With this you´ll feel better” (Laure och Binsinger 

2005, s 274). 

Özdemir et al (2005) fann en stor skillnad i dopinganvändande mellan idrottare och icke-

idrottare. Nästan 15 procent av idrottarna i studien uppgav ett dopinganvändande. 

Motsvarande siffra för de som inte idrottade var knappt två procent, vilket är en stor 

skillnad. Författarna framför i diskussionsavsnittet ett antal samhälleliga faktorer som 

eventuella förklaringar till dopingen inom idrotten: t ex att vi lever i ett prestationssamhälle 

som leder oss in i ett högrisksamhälle. Inom idrotten leder den här kombinationen till att 

viljan att prestera bättre blir så stark att vissa tar risken att använda dopingpreparat. Det 

finns också stora pengar att tjäna och den möjliga berömmelsen och kändisskapet som 

erhålls vid framgång blir allt större i dag med hjälp av den makt sponsorer och media 

besitter.  
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Sammanfattningsvis är idrottsutövande inte en så stor faktor för dopinganvändning som 

man hade kunnat tro, och att det i första hand handlar om typ av idrott snarare än 

idrottsutövande överlag. Även om idrottsprestationer nämns som en underbyggande faktor i 

ett antal studier (t ex Peters et al 2005) så hamnar det ofta långt ner på listan över 

individuella motiv till användningen. Å andra sidan så kanske de underbyggande faktorerna 

för att dopa sig inom idrotten inte alltid är inre faktorer såsom individuella motiv för att 

prestera bättre, utan det är möjligtvis yttre orsaksfaktorer (sociala normer) som skapas i 

samhället och internaliseras i idrottsliga sammanhang av vissa enskilda idrottare. Trots allt 

vet vi för lite om hur många idrottare som egentligen använder doping. Striegel et al (2009) 

har t ex fått fram resultat som pekar på att antalet användare bland elitidrottare är sju 

gånger större i verkligheten än vad som visar sig i den nationella dopingstatistiken i Tyskland.  

 

Motverkande faktorer  

Attityder, normer och värderingar 

Som underbyggande faktorer till dopinganvändande har attityder, normer och värderingar 

nämnts. Emellertid kan dessa faktorer även ses som motverkande for dopinganvändande 

eftersom attityder, normer och värderingar även kan vara av negativ karaktär i relation till 

doping. Om en individs attityder till doping är negativa, kan detta således ses som en 

motverkande faktor för dopinganvändande. Denna koppling är dock inte helt tydlig i den 

forskning som jag har gått igenom eftersom mycket forskning fokuserar på varför man 

använder doping och inte i lika stor utsträckning varför inte. Med anledning av att många 

studier kopplar en positiv attityd till doping med ett dopinganvändande vill jag dock försöka 

framhålla det som i forskningen säger det motsatta (d v s att negativa attityder till doping 

kan kopplas till ett icke-användande). En studie som delvis relaterar till detta är t ex 

Wiefferink et al (2008) som fick fram resultat som pekade på att icke-användare hade en 

mer restriktiv moral mot användandet av prestationshöjande droger jämfört med 

användare. ”Icke-användarna” trodde också, till skillnad från användare, att färre bekanta 

och nära vänner använde doping, d v s individer som har en negativ attityd till doping 

förutsätter att även andra har en negativ attityd till doping. Vidare var icke-användarna (i 



 31 

jämförelse med användare) inte heller särskilt optimistiska över följderna av ett användande, 

d v s den eventuella positiva påverkan på prestationen.  

I Alarantas et al (2006) studie av 446 finländska elitidrottare från olika sporter framkommer 

att nästan alla elitidrottare ansåg det vara möjligt att nå den absoluta internationella toppen 

utan att använda dopingpreparat och ingen av de idrottare som deltog i studien uppgav att 

de någonsin hade använt dopingpreparat. Elitidrotten har upprättat stränga sanktioner mot 

dopinganvändande och detta kan troligtvis ge en effekt på de normer och värderingar som 

elitidrottsutövare har (se även ”Sanktioner” nedan för vidare resonemang). Om doping inte 

hade varit förbjudet i elitidrottsliga sammanhang, hade troligtvis fler utövare haft en mer 

positiv inställning till, och en mindre restriktiv värdering mot, att använda dopingpreparat 

för att nå toppen.   

En annan studie som (visserligen något indirekt) knyter an till värderingar är Sas-

Nowosielskis (2006) studie på ungdomar. De fick svara på frågan om varför de slutat 

använda AAS och många uppgav anledningar som författaren tolkade som en slags kognitiv 

mognad eller sunt förnuft (d v s en förändring av värderingar eller normer), nämligen: ”Jag 

växte upp”. Detta ”sunda förnuft” som författaren syftade på kan kanske likställas med att 

individerna plötsligt fått andra, mer mogna värderingar gentemot dopinganvändande och av 

denna anledning också upphört med sitt brukande. 

Utbildning och prevention 

I ett mer långsiktigt arbete mot dopinganvändande har utbildning och prevention 

framkommit i forskningen som de viktigaste faktorerna. Även om det inte har påpekats som 

en konkret motverkande faktor i resultaten är detta också något som framförs i 

diskussionerna i många studier. Kanayama et al (2006) nämner exempelvis att för att stävja 

dopingen och minska beroendet av AAS är det viktigt att fokusera behandling och prevention 

mot den grupp av individer som har kroppsuppfattningsstörningar. Författarna menar att en 

kombination av kognitiv beteendeterapi och medicinering mot dessa 

kroppsuppfattningsstörningar kan fungera motverkande för utvecklandet av ett AAS-

beroende. Rachon et al (2006) föreslår vidare att kunskap om AAS inte bara ska riktas mot 

användare utan det är viktigt att även läkare, föräldrar och lärare får kunskap att kunna 

identifiera riskfaktorer, d v s kunskap om att unga män med låg utbildningsnivå som är 
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bekymrade över sina kroppar och som är engagerade i idrott bör identifieras. Samtidigt 

menar De Micheli et al (2004) att det är centralt att inte bara informera om de negativa 

konsekvenserna av (i det här fallet) ungdomars användande; för att preventionsprogram ska 

fungera är det viktigt utbilda människor mer heltäckande än så. 

En grekisk studie visar att endast 25 procent av de 123 unga läkarna i studien hade 

kunskaper om WADAs lista på förbjudna preparat och att ingen kände till de nationella 

regelverken kring doping. Detta beror på att kunskaper om doping inom idrotten är för dåligt 

inkluderade i den medicinska grundutbildningen (Panagiotis et al 2006). Om dessa resultat 

kan appliceras på läkarsamfund i andra länder är oklart men risken att de skriver ut olagliga 

preparat till idrottare är överhängande. I studien ansåg 15,4 procent av läkarna att de måste 

få skriva ut droger till idrottare om de själva kommer och ber om dem (ibid). Precis som 

nämndes ovan är det många forskare som betonar vikten av att yrkesverksamma (t ex 

läkare, socialarbetare och terapeuter) har en god kunskap om doping för att 

antidopingarbetet ska fungera.      

Eftersom en del studier har påvisat låg utbildningsnivå som en underbyggande faktor för 

dopinganvändande, kan man till viss del även vända på resonemanget och se en hög 

utbildningsnivå som motverkande för dopinganvändande. T ex visar Papadopoulos et al 

(2006) studie på universitetsstudenter att de som läste biomedicinska utbildningar i lägre 

grad använde dopingpreparat än övriga studenter. Även om samtliga personer som deltog i 

undersökningen låg på samma utbildningsnivå kan man (med viss försiktighet) dra slutsatsen 

att biomedicinska studier ger kunskaper om dopingklassade preparat och dess effekter och 

att detta i sin tur kan förklara en lägre grad av användande bland dessa studenter.   

Sanktioner 

Ponera att dopingtester inom idrotten upphörde helt. Vad skulle det innebära för idrotten? 

Är alla idrottare presumtiva dopingkonsumenter som bara väntar ut en sådan händelse, eller 

använder många redan doping och lyckas undgå att åka fast i test p g a att kontrollanterna 

inte gör ett bra jobb? Frågorna kring dopingtester är flera. Idrottare vill ha en ren idrott, 

publiken vill ha en ren idrott, och dopingkontrollanterna vill ha en ren idrott. Därför är det 

viktigt att förstå hur dopingtester fungerar samt vad idrottarna tycker om dem, och vilken 

effekt de har i motverkande syfte. Detta redogörs för i denna kategori. 
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Det som starkast framträtt i litteraturöversikten, speciellt i studier genomförda på idrottare, 

är att författarna dragit slutsatsen att det krävs fler dopingtester eftersom rädslan för 

efterföljande sanktioner är en starkt motverkande faktor för dopinganvändande. I avsnittet 

”Attityder, normer och värderingar” ovan nämndes Alarantas et al (2006) studie om 

elitidrottare och att majoriteten av dessa hade en negativ attityd till doping. Endast sju 

procent av de 446 personer som ingick i studien uppgav att de kunde tänka sig att använda 

dopingpreparat för att förbättra sin prestation och detta kan rimligtvis kopplas till en rädsla 

eller oro för att åka fast i dopingkontroller eller andra drogtester. Nittio procent av de 458 

unga elitidrottarna i en annan studie tyckte att doping var farligt p g a sanktioner samt att 

det är ett oärligt beteende (Peretti-Watel et al 2004). Liknande resultat går att finna i 

Waddingtons et al (2005) studie på 703 proffsfotbollspelare i England där 73 procent ansåg 

att drogtester var avskräckande. 

Somliga understryker av ovanstående anledningar att fler och förbättrade 

dopingtester/drogtester samt stränga sanktioner är nödvändiga för att skapa en 

skrämseleffekt som i sin tur kan verka motverkande för dopinganvändande (Bents et al 2004; 

Wanjek et al 2006; Özdemir et al 2005). Inte desto mindre är det så att dopinganvändning 

förekommer trots att det finns sanktioner, men dessa verkar ändå ha en viktig betydelse. 

Eventuellt behöver sanktionerna ändras för att fler ska ta dessa på allvar och välja att avstå 

från doping. Framför allt gäller det individer inom idrotten som inte är rädda för att åka fast 

samt de som säljer och tillverkar de förbjudna preparaten. Det krävs också en förändring av 

attityderna till dopingtester och längre straff. I och med detta kan förekomsten och 

användningen av dopingpreparat möjligtvis minska.  

Hälsorisker 

Med tanke på att de flesta människor aldrig någonsin använder dopingpreparat, och med 

tanke på att det är ett hälsovådligt beteende, är den här kategorin (som jag valt att kalla 

hälsorisker) en stor motverkande faktor för dopinganvändande. Medvetenheten om 

hälsorisker kan yttra sig genom ett bestämt avståndstagande redan från början (”doping är 

alltid farligt för hälsan och därför vill jag inte använda doping”), men det kan också innefatta 

självupplevda bieffekter beträffande hälsan på grund av egen användning som gör 

personerna rädda och följaktligen väljer de att upphöra med dopinganvändningen.  
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Många studier framhåller rädsla för eller erfarenheter av hälsoproblem som en påtaglig 

motverkande faktor för dopinganvändande, oavsett vilken grupp som studeras eller vilket 

fokus studien har. Så många som 9 av 10 respondenter i två olika studier på unga idrottare 

anser att doping är tveklöst skadligt för hälsan (Peretti-Watel et al 2004; Laure och Binsinger 

2005). I Alarantas et al (2006) studie på vuxna idrottare ansåg 74 procent att doping var 

skadligt för hälsan. I den danska studien av Bojsen-Möller & Christiansen (2009) framgår att 

58 procent av de i studien som använde doping gav uttryck för oro över hälsorisker kopplade 

till dopinganvändande. I den grupp i studien som ännu inte brukade dopingpreparat, men 

som hade tankar på att börja, uttryckte hela 80 procent en oro för eventuella hälsorisker. 

Detta kan rimligtvis tolkas som att personer som brukar dopingpreparat tenderar att 

förtränga eller ignorera de uppenbara hälsoriskerna.  

En annan intressant aspekt som i forskningen kan kopplas till hälsorisker är att rädslan eller 

oron för dessa minskar om användandet av dopingpreparat kontrolleras av läkare. Detta 

framkommer i Laure & Binsingers (2005) studie där 32 procent ansåg det vara riskfritt att 

använda dopingpreparat om det skedde i enlighet med en läkares ordination. Nästan hälften 

av dopinganvändarna i Striegels et al (2006) studie på tyska fitnesscentra fick preparaten 

genom sjukvårdssystemet och en tredjedel av användarna övervakades dessutom av en 

läkare. Detta har både fördelar och nackdelar för dopinganvändandet i samhället: å ena 

sidan bidrar det till en insyn i användandet och minskar mörkertalet, å andra sidan förtar det 

skrämseleffekten kopplade till hälsorisker eftersom användandet ”godkänns” eller 

”uppmuntras” av medicinskt kunniga. Det är med andra ord viktigt att inte bara fokusera på 

idrottare eller personer i samhället som t ex tränar på gym i anti-dopingarbetet – det är även 

viktigt att inkludera olika professioner i arbetet, som t ex läkare.    

Sammanfattningsvis pekar de olika resultaten i den genomgångna forskningen på att 

hälsorisker är en tydlig motverkande faktor, både för idrottare och icke-idrottare och för 

användare och icke-användare. I de fall som hälsorisker är uppmärksammade av dem som 

redan använder dopingpreparat kan detta ses som en drivkraft för att sluta använda doping. 

Det kan därför vara viktigt att koppla denna kategori till utbildning och prevention för att 

tydligare och mer intensivt informera om de negativa hälsoeffekter som ett 

dopinganvändande kan innebära. Även läkare bör utbildas i dopingfrågor för att motverka 
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användandet; både om regelverk kring doping och om de negativa hälsoeffekterna av 

användandet. 

Sammanfattning 

Vi har nu gått igenom alla de kategorier av faktorer som framkommer i forskningen som 

underbyggande respektive motverkande för dopinganvändande. De mest återkommande 

faktorerna som beskrivs som underbyggande är de kroppsliga. Det är i första hand en 

strävan efter olika fysiska ideal (ökad styrka, större muskler, mindre fett och en mer estetisk 

kropp) som tycks ha en stark påverkan på dopinganvändande i samhället. Denna kategori av 

faktorer är nära kopplad till kategorierna idrottsutövande och framför allt gym – kultur och 

miljö eftersom det är i dessa kontexter/sammanhang som de fysiska idealen har sitt 

ursprung. I idrottliga sammanhang är doping relaterat till en ökad prestationsförmåga och 

viljan att lyckas inom sin sport, medan det i gymsammanhang i första hand handlar om t ex 

ökad muskelmassa eller mindre kroppsfett kopplat till estetik (skönhetstrender).  

Många studier har undersökt attityder till doping hos olika grupper i samhället. Vilken attityd 

en person har till doping är avhängigt andra faktorer i de flesta av kategorierna, t.ex. social 

bakgrund och social påverkan. På grund av att dessa har en inverkan på individuella normer, 

värderingar och därmed också attityder. Attityder till doping kan ses som mest avgörande 

när det gäller om en individ väljer att bruka dopingpreparat eller ej. Att besitta en positiv 

attityd till doping, negligera hälsoriskerna och se fördelarna med användandet är således 

faktorer som underbygger doping. 

I den genomgångna forskningen 2004-2009 har det i viss utsträckning hänvisats till faktorer 

som motverkar användningen av doping, och de mest framträdande tycks vara kopplade till 

rädsla eller risker. Jag har presenterat dessa faktorer i kategorierna sanktioner och 

hälsorisker. Rädslan eller oron för negativa hälsoeffekter kopplade till dopinganvändande 

samt risken för att råka ut för sanktioner i samband med att ertappas i dopingtester tycks 

vara så pass stark att den är direkt avgörande för att en individ väljer att inte bruka 

dopingpreparat. Det mest centrala som motverkar doping enligt min litteraturöversikt är: att 

ha en uppfattning om huruvida doping över huvud taget skulle ge någon effekt, rädslan för 

de olika bieffekterna samt att åka fast i dopingkontroll och bli fälld. 
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En mer långsiktig och mindre direkt faktor som tycks motverka dopinganvändande är 

utbildnings- och preventionsarbete. Icke desto mindre är det centralt att detta arbete 

utvecklas på alla plan. Därför är det också viktigt att samla in empirisk forskning för att 

försöka bidra med kunskap till det praktiska anti-dopingarbetet.    

Som vi har märkt är gränserna mellan kategorierna flytande, d v s många av dem går in och 

varandra och det är en abstrakt helhetsbild som framträder. Nedan presenteras därför en 

skiss till modell med syftet att dels summera upp de olika aspekterna av uppsatsens resultat 

för att försöka tydliggöra komplexiteten i och sambanden mellan dessa, dels för att enklare 

kunna jämföra mina resultat med Donovans modell, vilket jag också gör nedan. Min 

framtagna schematiska modell bör ses som en modell under utveckling som det går att 

bygga vidare på när det t ex kommer mer forskning.  

Avslutningsvis ges en slutkommentar där jag diskuterar uppsatsens styrkor och svagheter 

samt ger en del förslag på praktiska implikationer och vidare forskning. 
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Figur 2. Modellen visar de olika faktorer som visat sig i forskningen som underbyggande respektive 

motverkande för dopinganvändande. Modellen är inte graderad (d v s visar inte vilka faktorer som är viktigast 

respektive minst viktigast) utan syftar snarare till att visa hur de olika faktorerna är kopplade till varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet i denna uppsats har alltså påvisat ett antal mer eller mindre tydliga faktorer som 

kan ses som motverkande respektive underbyggande för dopinganvändande. I figuren ovan 

görs ett försök att illustrera de komplexa kopplingar och samband som finns mellan de olika 

faktorerna. Attityder, individuella normer och värderingar syns som en central del i modellen 

eftersom dessa avgör om en individ brukar respektive inte brukar dopingpreparat. De 

attityder (eller individuella normer och värderingar) som en individ har, påverkas av ”yttre” 

faktorer som ex social bakgrund och social påverkan. Kroppsliga ideal, t ex föreställningen 

om att en muskulös kropp eller extrem styrka är eftersträvansvärt, kan också ses påverka en 

individs attityder gentemot doping. De personliga egenskaperna i sin tur, kan vara 

avgörande för hur en individ tar till sig eller står emot dessa ”yttre” faktorer och kan därmed 
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påverka individens attityder, normer och värderingar. En positiv attityd till doping kan leda 

till ett eventuellt användande om ytterligare faktorer läggs till, nämligen det som 

presenterats som gym – kultur och miljö och idrottsutövande. Med andra ord kan man säga 

att även om en person har en positiv attityd till doping, behövs det en miljö eller en kontext i 

vilken attityden förstärks och där dopingpreparat finns tillgängligt, för att ett 

dopinganvändande ska kunna utvecklas. En negativ attityd till doping, å andra sidan, tycks 

enligt forskningen hänga ihop med faktorer som utbildnings- och preventionsarbete, 

hälsorisker och rädsla för drogtester. Dessa faktorer kan alltså ses som motverkande för 

dopinganvändande.  

 

Jämförelse med Donovans et al (2002) modell  

Donovan et al (2002) gjorde anspråk på att de framtagna variablerna i deras modell kan 

användas i preventionsarbetet mot doping inom idrotten. Jag ville testa om modellen kan 

fungera i ett vidare perspektiv i olika populationer. I anknytning till de viktigaste resultaten 

som jag presenterat och kommit fram till i min litteraturöversikt anser jag att Donovans 

modell bör fungera relativt bra i ett vidare sammanhang. Modellen har fler fördelar än 

brister – den verkar peka på överrensstämmande faktorer om man testar den mot 

dopingforskningen 2004-2009 – och därmed dras slutsatsen att dess validitet stärkts och 

närmat sig ”construct validity”, eftersom många av de olika begreppsvariablerna i modellen 

har återkommit frekvent i min litteraturöversikt och visat sig betydande avseende vad som 

underbygger och motverkar doping. Detta gäller framför allt variablerna Attitudes/intentions 

regarding PEDs, Reference group opinion, Benefit appraisal, Threat appraisal, Personal 

morality, Legitimacy, Availability. De kategorier av faktorer som jag tagit fram ur forskningen 

och baserat min schematiska modell på har avhandlat olika faktorer som överrensstämmer 

väl med innehållet i dessa.  

En kritisk aspekt emellertid, till varför Donovans modell verkar stämma så bra, är att den 

forskning som bedrivits under de studerade åren 2004-2009 kan ha varit inspirerad av de 

olika begreppsvariablerna och härav studerat just dessa. En annan kritik kan tyckas vara att 

den i sig väldigt allomfattande och abstrakt. Därför kan man undra varför den skulle passa så 

bra för att arbeta preventivt med just doping inom idrotten. Modellen gör anspråk på 
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mycket. Men å andra sidan är den i och med detta gedigen, tydlig och möjligtvis enkel att 

applicera.  

Ytterligare kritik som kan lyftas fram mot Donovans modell är att mina resultat inte tyder på 

att variablerna/faktorerna self-esteem och optimism kan säga något om dopinganvändande. 

Inte heller jag kunnat se att doping är en kostnadsfråga (affordability), de flesta som 

använder verkar initialt bli erbjudna att testa – vilket i och för sig berör tillgångsvariabeln i 

Donovan modell.  

Det stora problemet i dag, vilket Donovans modell inte täcker fullt ut, är att de flesta som 

använder doping och framför allt AAS är vuxna män som tränar på gym för att se bra ut. Den 

här gruppen individer är alltså den största användargruppen och mer forskning krävs för att 

öka förståelsen om hur man här kan motverka doping. Donovan gör visserligen inte anspråk 

på att modellen ska förklara doping utanför idrotten. Men denna aspekt är ändå viktig att ha 

med eftersom kroppsliga faktorer kan vara en bidragande faktor till doping även för 

idrottare. Avsaknaden av detta är en kritik mot Donovans modell.  

Donovans modell har i det här avseende brister anser jag p g a att det är en jämförelsevis 

obefintlig risk att behöva genomgå en dopingkontroll när man tränar på gym kontra att vara 

aktiv i en (elit-)idrottsförening. Vidare är det ett faktum att många av dopinganvändarna på 

gymmen ser sig som renlevnadsmänniskor; och doping endast som en ”fördelsdrog” som 

endast genererar lite snyggare kropp och lite mer energi mycket snabbare.  

Slutkommentar 

Doping är ett metaproblem, vilket har framgått i min litteraturöversikt. Studierna som ingår i 

detta arbete har täckt många olika grupper av användare, även om fokus har legat på 

ungdomar och framförallt idrottande ungdomar. Utgångspunkten var att den mest relevanta 

kunskapen om doping bör kunna hittas i vetenskapliga originalartiklar som är granskade 

(peer-reviewed) och publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter. Därför gjordes en bred 

litteratursökning med sökorden: doping, drugs in sport, performance enhancing drugs och 

anabolic steroids.  
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Svårigheterna med tillvägagångssättet i detta arbete har varit flera. De öppna 

frågeställningarna och den upptäcktsinriktade metoden har stundtals varit svår att hantera. 

Mina resultat har ett antal brister, t ex blev strukturen med det här tillvägagångssättet inte 

lika systematisk som i exempelvis en meta-analys, och p g a att jag letade så öppet efter 

faktorer i artiklar som studerade olika populationer från olika utgångspunkter blev det inte 

enkelt att koka ned och sammanställa resultaten i tydliga kategorier. Men detta kan 

motiveras med att det är ett förhållandevis litet forskningsområde – allt måste med för att 

erbjuda en översikt och forskningen spretar åt många håll. Ett annat problem har varit att 

under den här korta tiden sätta sig in i ett forskningsområde och skapa mig en egen bild. Jag 

borde kanske inledningsvis ha haft snävare avgränsningar vad gäller årtal och databaser. 

Men värdet av denna uppsats ligger i att den förhoppningsvis har ökat kunskapen om vilka 

faktorer som underbygger och motverkar doping, både inom idrotten och i samhället i stort. 

Det var inte helt enkelt att presentera en stark och sammanhållen modell eftersom 

forskningsläget är klent, men det ansågs ändå nödvändigt för att kunna jämföra resultatet av 

mitt tillvägagångssätt med Donovans modell. 

Varför väljer då vissa personer att dopa sig? Vilka faktorer underbygger eller motverkar 

dopingbeteendet? Människor har som påvisats i introduktionen av denna uppsats genom 

historien sökt sig till prestationshöjande preparat som funnits tillgängliga. Det har ibland 

handlat om krig, idrott och studier där det varit viktigt att prestera, orka mera, undvika 

trötthet o s v som varit det eftersträvansvärda. Och dopingbeteendet existerar i högsta grad 

i vårt moderna samhälle idag. Men kunskapen om just varför detta ändå sker är viktig att 

samla in och syntetisera. Speciellt med tanke på de bieffekter och sociala problem som 

användandet av t ex anabola androgena steroider (AAS) kan medföra. De senaste 20 åren 

har forskarsamhället blivit medvetet om, och närmat sig, doping som ett problem i en 

samhällskontext, mer än som ett problem endast inom elitidrotten. Faktum är nämligen att 

antalet dopingfall (d v s idrottare som åkt fast i dopingtest) de senaste åren är lågt (RF 2009). 

Det kan tyckas som ett erkännande till WADA och andra nationella organisationer som 

arbetar mot doping inom idrotten. I samhället existerar ingen kontrollapparat som testar 

dopinganvändandet. Man kan således inte veta hur stort bruket av dessa preparat är, men 

Folkhälsoinstitutet presenterar i sin senaste rapport (2009) siffror som pekar på att minst 

10 000 svenskar använt dopingpreparat det senaste året. Tiotusen individer kan ses som en 
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både stor och liten siffra. Allt är relativt. Dock gäller det att beakta detta i ljuset av att det (1) 

är ett olagligt beteende (Lag om förbud mot doping infördes 1994), (2) det är skadligt för 

individerna som använder och (3) det leder till konsekvenser för samhället. 

Justitiedepartementet har föreslagit att öka straffskalan för brott mot dopinglagen. I dag är 

maxstraffet fyra år. Man kan också dra slutsatsen av Folkhälsoinstitutets rapport (referens) 

att fler behandlingsinstitutioner för personer som är beroende av AAS behövs i framtiden. 

Deras tolkning är också att tre huvudgrupper av dopinganvändare kan karaktäriseras; 

esteterna, idrottarna och slagskämparna. Men samtidigt visar min uppsats att 

dopinganvändandet existerar i olika grupper såsom ungdomar, blandmissbrukare, låg- och 

även högutbildade vuxna. Jag har inte heller funnit ”slagskämparna” i min genomgång av 

litteraturen.  

Framför allt är det män som använder dopingpreparat. Om detta är litteraturen 

samstämmig. Därför anser jag att genusaspekter och analyser av förväntningar på 

mansidealet är relevanta att använda i analysarbetet i framtida studier för att öka vår 

förståelse om varför män i större utsträckning använder doping. Det är intressant att de 

sammantaget två största motiven för att använda doping (1) viljan att se bra ut och (2) att 

prestera bättre (både inom och utom idrotten) – på sikt snarare leder till motsatsen. Att till 

exempel ta AAS för att för att bli större kan leda till muscle dysmorphia som är en psykiatrisk 

sjukdom. Att dopa sig inom idrotten i syfte att tillförskansa sig bättre förutsättningar för att 

vinna/bli bättre riskerar man samtidigt att åka fast och bli avstängd. På sikt leder 

användningen till bieffekter och man riskerar sin hälsa också även om de första effekterna av 

användningen beskrivs som positiva, vilket i sig som nämnts är en risk för att fortsätta.  

För att lösa problemet med doping så måste man konstruera verktyg och lösa problemet 

globalt. Lokala, provisoriska insatser för att stävja doping är inte tillräckliga. Två starka 

förslag som framkommit i litteraturöversikten angående hur doping, enligt forskarna, kan 

motverkas är (1) att peka på alternativ; detta gäller främst för hårdsatsande, duktiga 

idrottsungdomar. Med alternativ avses i det här sammanhanget att utbilda om 

kost/nutrition, uppmuntra styrketräning men förklara att det går att uppnå resultat utan 

kosttillskott och doping. Det andra förslaget är (2) att rikta preventiva insatser och 

interventioner mot den grupp som inte utvecklat ett vanebruk, alltså de som inte testat men 
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som ligger i riskzonen (t ex tränar frekvent på gym), de som experimenterat och även de 

ungdomar som redan brukar allehanda droger (multipelt drogbruk).  

Forskning kring doping, både inom idrotten och i samhället (gym), efterfrågas i större skala. 

Litteratursammanställningen som Backhouse et al (2007) genomförde för World Anti-Doping 

Agency (WADA) visar att attityder om doping hos bland annat atleter och individer som 

tränar på gym är komplicerade och mer forskning kring ämnet behövs. Sammanställningen 

visar även att undersökningar som gjorts i vissa fall inte uppnår de kriterier som vedertagen 

forskning strävar efter och majoriteten av forskningen bygger på enkätstudier och mindre på 

djupintervjuer – vilket jag också erfarit i min litteraturöversikt. Detta medför att det hämtas 

in mycket information om doping men svaren begränsas till de färdiga frågorna och vi går 

miste om en djupare förståelse. Dopingproblematiken är således komplex och jag anser i 

enlighet med Backhouse et al (2007) att mer kvalitativ forskning krävs.  
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 Bilaga 1. Artiklarna 
1. Alaranta et al. (2006) (ev. 2005) ”Self-Reported Attitudes of Elite Athletes Towards Doping: 
Differences Between Type of Sport” 

Denna finländska surveyundersökning genomfördes på 446 elitidrottare från olika sporter. 
Svarsfrekvensen var över 90 procent. De olika sporterna var bla. friidrott, ishockey, och skytte. 261 
män och 185 kvinnor fyllde i en enkät med strukturerade frågor. Man ville undersöka attityder till 
doping samt att kunna göra jämförelser mellan sporter. Frågorna var bla. om de skulle dopa sig om 
det var lagligt, och om de kände någon personligen som dopar sig. Medelåldern på respondenterna 
var 23 år. Notabelt är att ingen av elitidrottarna uppgav att de någon gång har tagit en olaglig 
substans. 

2. Bents et al. (2004) “Ephedrine, Pseudoephedrine, and Amphetamine Prevalence in College Hockey 
Players” 

För att fastställa användandet av ovanstående substanser bland college-hockeyspelare I USA delades 
en enkät ut som besvarades av alla spelare I fem olika lag i NCAA. Medelåldern var 22 år bland 
spelarna. De fick svara på frågor om bland annat bakgrund, egen användning av stimulantierna och 
om kunskap och attityder kring detta. Femtioåtta procent av spelarna medgav att de någon gång 
använt någon av substanserna.  

3. Bojsen-Möller och Christiansen. (2009). “Use of performance- and image enhancing substances 
among recreational athletes: a quantitative analysis of inquiries submitted to the Danish anti-doping 
authorities” 

Denna studie är från Danmark. 1398 frågor och funderingar som kom in via mail och telefon till den 
danska anti-doping byrån (ADD) under en 18-månadersperiod analyserades; med syftet att erhålla 
kunskap om användandet av doping och kosttillskott bland individer som rekreationstränar på gym. 
Författarna konstaterade att 208 av frågeställarna använde eller har använt preparat från Wadas lista 
och att 15 procent var intresserade av eller planerade att börja använda doping.  

4. Cohen et al. (2007) ”A league of their own: demographics, motivations and patterns of use of 
1.955 male adult non-medical anabolic steroid users in the United States” 

Via en webbaserad survey-undersökning på 291 frågor där 1955 amerikanska AAS-användare, alla 
män, svarade – analyserades data, med hjälp av SPSS fram i syfte att profilera mer heltäckande vem 
doparen egentligen är. I princip vem, vad, när, varför och hur, doping? Medelåldern på AAS-
användarna i studien var drygt 31 år och hela 88,5 procent var vita. 

5. De Micheli och Formigoni (2004) “Drug use by Brazilian students: associations with family, 
psychosocial, health, demographic and behavioral characteristics” 
 
Denna studie är från Brasilien. Syftet med studien var att ta reda på faktorer kopplade till att 
ungdomars drog- och alkoholbruk kraftigt har ökat i landet de senaste åren. Tvärsnittsstudien 
baserades på ett representativt urval av staden Barueris skolungdomar (6417 elever i åldern 10-20 
år, 47 procent pojkar, 53 procent flickor). Resultaten visar att de äldre studenterna använde betydligt 
mer droger, och att pojkar använder mest. Notabelt är att AAS endast använts av 0,1 procent (dock 
gällde prevalensen endast den senaste månaden). Även om tyngdpunkten i studien ligger på andra 
droger än dopingpreparat är faktorerna relevanta: t ex svårigheter i skolan, dåliga relationer i 
familjen och vänner som använder. 
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6. Dodge and Jaccard (2006) ”The Effect of High School Sports Participation on the Use of 
Performance-Enhancing Substances in Young Adulthood” 

Den här studien är genomförd på cirka 15000 tonåringar i USA som skall representera ett typsnitt av 
landets alla ungdomar. Författarna ville undersöka relationen mellan idrottsdeltagande under åk 7-
11, och användandet av doping och lagliga tillskott i ung vuxenålder. En uppföljningsintervju 
genomfördes sex år efter att en tidigare enkätundersökning ägt rum. På så vis kunde man undersöka 
korrelationer för att få data. Vidare undersöktes sambandet mellan lagliga kosttillskott och AAS. 
Respondenterna var vid intervjutillfället drygt 21 år. Ungefär åtta procent hade då tagit lagliga 
prestationshöjande substanser under det senaste året, medan 1,6 procent hade tagit anabola 
steroider under de 12 föregående månaderna innan intervjun.  

7. Kanayama et al. (2006) ”Body Image and Attitudes Toward Male Roles in Anabolic-Androgenic 
Steroid Users” 

Denna studie är genomförd på 89 heterosexuella män i USA som tränar på gym, varav 48 AAS-
användare och 41 icke-användare. Metoden byggde på en intervju kombinerat med enkätfrågor om 
självkänsla, kroppsuppfattning, kost, attityder till mansroller etc. Hypotesen var att AAS-användande 
associeras till en dålig kroppsuppfattning samt att de individer som använt mycket AAS under en lång 
period i högre grad skulle uppvisa en dålig uppfattning om den egna kroppen.  

8. Kanayama et al. (2009) “Features of men with anabolic-androgenic steroid dependence: A 
comparison with nondependent AAS users and with AAS nonusers” 

Denna studie är genomförd i USA på 138 män, alla erfarna tyngdlyftare. Syftet med studien var 
främst att samla in retrospektiva bedömningar av barndomen och tonårstiden, avseende riskfaktorer 
för AAS-användning. Metoden bestod av strukturerade kliniska intervjuer (DSM-IV). (Variabler 
relaterade till AAS-användning samt resultaten från drogtest (urin/hår) beaktades). Männen delades 
in i tre grupper för att kunna göra jämförelser dem emellan. 62 av 138 var användare, varav 20 
beroende (32 %). De beroende AAS-användarna jämfördes mot de icke-beroende användarna och 
gruppen med icke-användare.  

9. Klötz et al. (2009) ”The significance of anabolic androgenic steroids in a Swedish prison 
population” 

Denna studie är genomförd på Österåker. (En anstalt utanför Stockholm där 118 män vid tillfället för 
studien satt inne på långtidsstraff. Främst för våldsbrott och drogrelaterade brott). Syftet med 
studien var att utreda motiven för och konsekvenserna av AAS-användning. Metoden som användes 
var en strukturerad intervju med femton frågor. Hälften av fångarna valde att delta i studien 
(59/118). Det visade sig att hela 55,9 procent av respondenterna medgav tidigare AAS-användning. 
Deras medelålder var drygt 30 år. 36 procent av dem var invandrare. Ingen av dem uppgav att de 
tagit AAS som förberedelse för att begå brott; eller för den sexuella drivkraftens skull (vilket 
författarna hade trott skulle vara fallet).  

10. Laure et al. (2004) ”Drugs, Recreational Drug Use and Attitudes Towards Doping of High School 
Athletes” 

Denna studie är genomförd i Frankrike bland idrottande high school-ungdomar med syftet att ta redo 
på vilka substanser som används i populationen och vilka attityder man har till doping. En enkät, som 
även innehöll frågor om hälsa och livskvalitet, besvarades av 1501 elever. Fyrtiotvå av dessa 
exkluderades i analysen p.g.a. att de inte var fullständigt ifyllda. Svarsfrekvensen hamnade på 60 
procent. Respondenternas genomsnittliga ålder var 16,5 år och majoriteten var pojkar (58 %). Fyra 
procent uppgav att de tagit dopingpreparat åtminstone en gång. 
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11. Laure och Binsinger (2005) “Adolescent athletes and the demand and supply of drugs to improve 
their performance” 

Detta är en stor studie från Frankrike. Syftet var att undersöka på vilka olika sätt idrottande 
tonåringar erhåller doping och andra prestationshöjande substanser. Hela 6402 semistrukturerade 
enkäter analyserades, svarsfrekvensen blev 46 procent. Deltagandet var frivilligt. I populationen 
tävlade 80 procent av tonåringarna på en regional nivå och de resterande 20 procenten tävlade på en 
nationell/internationell nivå. Totalt var 85 procent nöjda eller mycket nöjda med sina sportsliga 
bedrifter.  

12. Lorente et al. (2005) “Cannabis use to enhance sportive and non-sportive performances among 
French sport students” 

Denna studie är från Frankrike. Syftet var att undersöka cannabisanvändningen hos ungdomar på 
idrottsskolor. Det slutliga urvalet baserades på 1152 ungdomar (med hyfsad jämn könsfördelning) i 
åldern 18-23 år från sex skolor i södra Frankrike. Metoden var en surveyundersökning med ett 
frågeformulär respondenterna besvarade, det innehöll frågor om bl.a. kön, ålder, idrott, 
cannabisanvändning och vilken tävlingsnivå de låg på. Resultaten visade att 66,8 procent använt 
cannabis någon gång. De som var nuvarande användare var i större utsträckning män, de rökte också 
större doser. Huvudmotiven till användningen var att slappna av, glömma bort problem, sova bättre 
och för att hantera stressen. 

13. Lucidi et al. (2004) “Determinants of the intention to use doping substances: An empirical 
contribution in a sample of Italian adolescents” 

Den här studien bygger de olika variablerna som finns i theory of planned behaviour. Dessa är 
attityder, subjektiva normer och beteendekontroll, författarna la också till tidigare användning av 
kosttillskott samt moral i teorin. De delade ut frågeformulär till italienska skolungdomar i 16-17 
årsåldern, och det slumpmässiga urvalet av sex klasser per skola, från åtta skolor, renderade i 952 
respondenter jämnt fördelat mellan könen. De fick svara på frågor utifrån den framlagda teorin. 
Trettio av respondenterna använde förbjudna dopingpreparat (3,1 %) och 100 använde kosttillskott. 
Användandet förekom i fem gånger så stor utsträckning bland pojkarna, i jämförelse med flickorna. 

14. Mazanov et al. (2008) ”Towards an empirical model of performance enhancing supplement use: A 
pilot study among high performance UK athletes” 

Denna studie är en enkätundersökning genomförd på 874 högpresterande idrottare i Storbritannien 
mellan 18 och 23 år, 66 procent män. Svarsfrekvensen hamnade på 29 procent. Respondenterna fick 
svara på frågor om de använde kosttillskott, attityder till doping, erfarenheter om 
drogtestningsprocedurer samt testades deras kunskap gällande doping och anti-dopingfrågor. 

15. Panagiotis et al. (2006) “Knowledge on and attitudes of doping in sport, of young trainees in 
internal and general-familial medicine” 

Denna studie är från Grekland. Syftet var att undersöka unga (medelålder 28 år) läkares kunskap om 
vilka substanser som används inom idrotten, vad de har för åsikter om dopingkontroll och vad de har 
för attityder till att skriva ut olika preparat som efterfrågas av idrottare. Urvalet av läkare skedde 
slumpmässigt på ett i förväg utvalt sjukhus. Alla 123 tillfrågade, 102 män och 21 kvinnor, valde att 
fylla i frågeformuläret. Kunskapen om idrottsmedicin visade sig vara låg. Hela 99 procent uppgav 
tidningar som den största källan till kunskap om doping, inte medicinutbildningen. Författarna anser 
att medicinutbildningen bör reformeras med införandet av en specialisering mot idrottsmedicin. 
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16. Papadopoulos et al. (2006). ”Doping use among tertiary education students in six developed 
countries” 

Denna studie är genomförd i sex stycken EU-länder. Syftet var att samla in data om 
dopinganvändande bland universitetsstuderande. De flesta som svarade på den standardiserade 
enkäten var i åldern 21-26 år, hälften män - hälften kvinnor. De fick svara på frågor om bland annat 
doping, tobak, alkohol, livsstil, och idrottsaktivitet.  2650 enkäter kom in vilket genererade en 
svarsfrekvens på 79 procent. I analysen exkluderades 477 av dessa p.g.a. att dessa respondenter 
varken uppgav något som helst intresse för idrott eller ett deltagande i idrott. Därmed baseras 
analysen på 2173 enkäter. Sammanlagt visade det sig att 68 studenter (2,6 %) uppgav att de minst en 
gång använt doping, 47 av dessa var män. 

17. Parkinson och Evans (2006) ”Anabolic Androgenic Steroids: A survey of 500 Users” 

Den här studien är från USA och den är genomförd på 500 personer som använder eller har använt 
AAS.  Syftet var att identifiera rådande trender i användningen av AAS.  Hypotesen var att doserna 
som används ökar, trots risken för bieffekter. Ett frågeformulär lades således ut på 12 populära 
Internetsidor, där AAS-relaterade diskussioner förs. Länken till enkäten fanns tillgänglig i tre månader 
och riktades mot individer som använt eller använde AAS. Enkäten innehöll frågor om kön, idrott och 
dopinganvändande. De 500 första svaren som kom in inkluderades i studien. Noterbart är att 494 av 
dem som svarade var män. Majoriteten var mellan 18 och 35 år. 

18. Peretti-Watel et al. (2004) ”Attitudes Toward Doping and Recreational Drug Use Among French 
Elite Student-Athletes” 

Denna studie är en surveyundersökning från Frankrike. Syftet var att undersöka unga elitidrottares (-
16-24 år) attityder till doping samt dessa attityders kopplingar till användandet av alkohol, cannabis 
och cigaretter. För att göra detta delades en enkät innehållandes 127 frågor med slutna 
svarsalternativ ut. Enkäten fylldes i av 458 respondenter varav 299 av dessa var män. 
Svarsfrekvensen hamnade på 74,4 procent. Prevalensen (hur många som använde doping) 
undersöktes inte. 

19. Peters et al. (2005) “Beliefs and Social Norms About Ephedra Onset and Perceived Addiction 
Among College Male and Female Athletes” 

Denna studie är från USA. Författarna undersökte 13 killar och 30 tjejer som idrottade på college 
med en kvalitativ ansats. Syftet var att ta reda på deras uppfattningar om efedrin. Det visade sig att 
de flesta som använt efedrin för första gången – upprepade beteendet samma dag eller dagen därpå. 
Detta kan vara viktig kunskap för att identifiera hur ett beroende utvecklas.  

20. Petrózi (2007) ”Attitudes and doping: a structural equation analysis of the relationship between 
athletes attitudes, sport orientation and doping behaviour” 

Utgångspunkten för denna studie kan sägas vara liknande som förevarande uppsats. Lite av en kritik 
mot Donovans modell, där Petroczi menar att traditionella beteendevetenskapliga modeller utgår 
ifrån att beteenden är ett slutmål i sig – författaren menar att dopinganvändning snarare är en väg 
till ett slutmål. Därför bör man rikta in sig på attityder till slutmålet, snarare än attityder till 
”verktyget” doping. Enkätstudien är genomförd på 199 amerikanska män som idrottar på hög 
college-nivå. Deras medelålder var drygt 22 år, och 15 av dem uppgav att de tidigare använt doping 
(7,5 %). Ytterligare nio stycken uppgav att de tidigare använt doping p.g.a. medicinska anledningar. 
Däremot uppgavs ett lägre pågående användande; fem stycken för att prestera bättre i idrott och en 
person av medicinska anledningar. 



 51 

21. Rachon et al. (2006) ”Prevalence and risk factors of anabolic-androgenic steroids (AAS) abuse 
among adolescents and young adults in Poland” 

Den här studien är från Polen. Det är en nationell surveyundersökning som genomförts på tonåringar 
och unga vuxna i landet. Enkäten distribuerades via två populära Internetsidor. Syftet var att 
uppskatta prevalensen av AAS i den här gruppen. Medianåldern hos respondenterna var 23 år, 
ungefär hälften män, hälften kvinnor. De fick svara på frågor om utbildningsnivå, AAS-användning, 
träning och kroppsuppfattning. Bland männen använde 6,2 procent AAS, bland kvinnorna 2,9 
procent. 

22. Sas-Nowosielski (2006) “The abuse of anabolic-androgenic steroids by polish school-aged 
adolescents” 

Denna enkätstudie är genomförd på 1175 skolungdomar, varav 578 tjejer, i Katowice, Polen. Det 
framgår inte i artikeln huruvida några respondenter idrottar. Spridningen i ålder låg mellan 15-22 år 
med en medelålder på knappt 17 år. Syftet var att ta reda på skolungdomarnas kunskap om AAS och 
dess bieffekter, hur utbrett AAS är samt vilka anledningar som ligger bakom beteendet att använda 
AAS. Vidare ville författarna samla in data om användarmönster och självupplevda bieffekter av AAS. 
Sammanlagt uppgav 68 respondenter (56 killar, 12 tjejer) av 1175 att de använde eller har använt 
AAS (5,79 %). 

23. Simon et al. (2006) ”Doping in fitness sports; estimated number of unreported cases and 
individual probability of doping” 

Denna studie är genomförd på 500 gymbesökare från 49 olika gym I Tyskland. Hypotesen var att man 
med en viss intervjuteknik – Randomized Response Technique (RRT) – kan erhålla korrekta siffror 
avseende antalet dopinganvändare i en population. Detta mot bakgrund av att man antar att 
människor uppger fel svar på känsliga frågor (t.ex. om doping) när direkta intervjutekniker används. 
(Författarna menar att man genom en kontroll/jämförelse av en tidigare surveyundersökning visavi 
resultaten av en RRT-intervju kan fastställa karaktäristika och ge en mer korrekt bild av doparen). 
Med hjälp av sju stycken tudelade frågor (en känslig, en icke-känslig) kan man således enligt 
författarna karaktärisera framtida dopare. Frågorna handlade om alkoholkonsumtion, BMI, antal 
träningsår, träningsfrekvens, utbildningsnivå, född inom eller utom landet samt om de sysslade med 
body building. Nästan 70 procent av respondenterna i studien var män. 12,5 procent av de 500 
gymbesökarna använde doping och 41,3 procent tog olagliga droger. 

24. Skårberg et al. (2008) ”The development of multiple drug use among anabolic-androgenic steroid 
users: six subjective case reports” 

Denna studie baseras på djupintervjuer med sex patienter (fyra män, två kvinnor) som sökt hjälp på 
en beroendeklinik i Örebro för vad de trodde var AAS-relaterade problem. Syftet var att öka 
förståelsen för hur ett multipelt droganvändande kan utvecklas.  

25. Striegel et al. (2006) ”Anabolic erogenic substance users in fitness-sports: A distinct group 
supported by the health care system” 

Två procent av alla medlemmar på 113 olika fitnesscentra över hela Tyskland (som skulle vara 
representativa för sina respektive anläggningar) erbjöds att fylla i en anonymiserad enkät. 
Sammanlagt distribuerades 1802 enkäter varav 621 kom tillbaks, svarsfrekvensen blev således 34,5 
procent. Enkäten bestod av frågor om fysik, sociala indikatorer som utbildning, familjesituation, 
droger och dopinganvändande – vilka anledningar och omständigheter som lett till användning. Av 
de 621 som svarade på enkäten var knappt 63 procent män, medelåldern i populationen var 33,7 år. 
Sammanlagt hade 13,5 procent någon gång använt doping.  
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26. Striegel et al. (2009) ”Randomized response estimates for doping and illicit drug use in elite 
athletes” 

Den här studien är från Tyskland. Utgångspunkten var att elitidrottare i större utsträckning använder 
doping, än vad som visar sig vara fallet i dopingtester, dvs. det relativt låga antalet idrottare som åker 
fast i dopingkontroll kan inte utgöra hela bilden. Författarna menar att de i sina tidigare studier inom 
fitnessporter nu har kunnat uppskatta hur många som där använder doping.  De menade också att 
standardiserade enkätundersökningar inte fungerar på elitidrottare eftersom att de i högre 
utsträckning inte vill uppge användning, vilket kan bero på att det inom elitidrotten finns mer 
restriktiva anti-doping lagar. Därför jämförde författarna nationell dopingstatistik, med en 
enkätundersökning (n= 1394) och en RRT-intervju (n= 480)med två grupper av elitidrottare för att 
kunna uppskatta det korrekta dopinganvändandet i populationen. Elitidrottarna hade vid tillfället för 
studien en medianålder på 16 år, alla hade representerat Tyskland i juniorlandslaget i en av totalt 43 
sporter. Deltagandet var frivilligt. 

27. Waddington et al. (2005) ”Drug use in professional football” 

Denna studie är en surveyundersökning genomförd på 706 professionella fotbollsspelare i England. 
Syftet var att samla in data om spelarnas användande av lagliga kosttillskott, hur de ser på drogtester 
inom fotbollen samt uppskattningar av respondenternas vetskap om användningen av doping och 
droger i professionell engelsk fotboll. Svarsfrekvensen var låg eftersom 2863 enkäter skickades ut i 
ett första skede (25 %). En styrka med svarsfrekvensen var dock att antalet respondenter (spelare 
som svarade) var jämnt fördelade över de olika divisionerna, från Premier League till division 3. 
Därmed tyckte författarna att jämförelser kunde göras mellan divisionerna.  

28. Wanjek et al. (2006) ”Doping, drugs and drug abuse among adolescents in the state of Thuringia 
(Germany): Prevalence, knowledge and attitudes” 

Denna studies syfte var att kartlägga förekomsten (användningen) av substanser från Wadas lista 
över förbjudna substanser. De ville också ta reda på vilka faktorer som orsakar doping- och 
droganvändande inom idrotten genom att studera fysisk aktivitet, attityder till doping och kunskap 
om doping. Sexton skolor valdes slumpmässigt ut för genomförandet av en standardiserard 
surveyundersökning. Sammanlagt deltog ungefär 76 procent av det totala antalet studenter i 
regionen. De fyllde i den anonymiserade enkäten frivilligt. Skriftligt medgivande från föräldrar 
fordrades också för att delta. Analysen baseras på 2313 slutligt inkluderade enkäter, drygt hälften var 
tjejer (53,4 %), och medelåldern var 15,8 år. Respondenterna delades in i tre grupper: icke-idrottare; 
rekreationsidrottare och tävlingsidrottare. Drygt 15 procent av ungdomarna hade använt substanser 
från WADAs lista under det senaste året. 

29. Wichström (2006) “Predictors of Future Anabolic Androgenic Steroid Use” 

Denna studie är från Norge. Syftet var att samla in data om vilka faktorer som kan förutse ett 
framtida AAS-användande. Därför genomfördes en uppföljningsstudie av det slumpmässiga 
nationella urvalet av ungdomar efter fem år för att kunna utläsa dessa data. Den slutliga 
surveyundersökningen besvarades av 2924 deltagare, vilket gav en svarsfrekvens på 68 procent. 
Totalt under denna period hade 1,9 procent av ungdomarna någon gång testat AAS.  

30. Wiefferink et al. (2008) “Social psychological determinants of the use of performance-enhancing 
drugs by gym users” 

Denna studie är en enkätundersökning genomförd I Holland på 144 personer som tränar på gym. 
Medelåldern var 32 år och 84 procent var män. Syftet var att få fram resultat som kunde förutsäga 
vilka socialpsykologiska faktorer som spelar in på dopinganvändande bland individer som utövar 
styrkelyftning, bodybuilding, fitness och kampsport. Förekomsten av doping i populationen var för 
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närvarande 15 procent. Medan 18 procent tidigare hade använt. Dessutom avsåg 29 procent av 
respondenterna att göra det i framtiden. 

31. Özdemir et al. (2005) ”Doping and performance enhancing drug use in athletes living in Sivas, 
Mid-Anatolia: a brief report” 

Denna studie är genomförd i Sivas, Turkiets näst största stad. Syftet var att analysera 
dopingfrekvensen och vad som spelar en roll för dopingbeteendet hos idrottare. För att genomföra 
detta använde man sig av 433 idrottare i urvalet och en kontrollgrupp på 450 icke-drottare. Nästan 
80 procent av det totala antalet respondenter var män, och medelåldern var 20-24 år. 
Tillvägagångssättet bestod av en (under övervakning) självifyllande enkät och en samtidig intervju. 
Totalt åtta procent (71 av 883) dopade sig. Bland idrottarna var siffran 14,5 procent och bland icke-
idrottarna 1,8 procent.  

  

  

 


