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Abstrakt 

Inledning: Innebandy är Sveriges största inomhusidrott som år 1985 blev antagna som 

ett specialförbund till Riksidrottsförbundet (RF). Som medlemmar hos RF ska deras 

regler och antidopingreglement följas. De regler som RF har beträffande doping bygger 

främst på den internationella dopingorganisationen World Anti-doping Agency 

(WADA) antidopingregler. WADA:s antidopingregler innebär bland annat att 

utbildning ska ges till idrottsutövare om dopingbrott och dopingkontroller. Trots det 

finns det indikationer på innebandyspelare har bristfällig kunskap om antidoping.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap innebandyspelare på 

nationell elitnivå hade om Riksidrottsförbundets och svenska innebandyförbundets 

antidopingarbete och dopingregler.  

Frågeställningar:  

- I vilken grad kunde innebandyspelare på nationell elitnivå beskriva 

Riksidrottsförbundets standarder för dopingkontroller av idrottsutövare? 

- Vilken kännedom hade innebandyspelare på nationell elitnivå om 

Riksidrottsförbundets Röd-gröna lista samt WADA:s dopinglista? 

- Hur fick innebandyspelare information och kunskap gällande dopinglistan och 

dopingkontroller? 

- I vilken grad genomförde Svenska innebandyförbundet utbildningar om 

antidoping och standarder för dopingkontroller?  

Metod: En kvantitativ design användes där enkäter samlades in i pappersform samt via 

internet. På enkäten svarade totalt 34 aktiva innebandyspelare på nationell elitnivå. 

Resultat – Resultatet visade att kännedomen innebandyspelare på nationell elitnivå 

hade om antidopingarbetet och dopingregler var bristande. Majoriteten av 

respondenterna hade inte kunskap om vilka standarder som gällde samt vilka 

skyldigheter de hade vid en dopingkontroll.  

Slutsats – Elitinnebandyspelare i Sverige hade en bristande kunskap om RF:s 

antidopingarbete och dopingkontroller. För att förbättra kunskapen var ett förslag på en 

åtgärd att fler utbildningar av Svenska innebandyförbundet och RF gavs då det kan 

bidra till att färre idrottsutövare använder dopingpreparat och metoder. 

 

 

Nyckelord: Doping, dopingkontroll, Riksidrottsförbundet, Svenska innebandyförbundet, 

elitidrott.
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1.0 Inledning 

1.1 Innebandy 

Innebandy är idag Sveriges största inomhusidrott med cirka 133 000 aktiva utövare runt 

om i Sverige (Svenska innebandyförbundet, u.å-a; Riksidrottsförbundet, 2016a). 

Sporten är relativt ung och började spelas först under 1960-talet i Sverige men det var 

inte förrän i slutet av 1970-talet som den första innebandyklubben startades (Ljunggren, 

2013; svenska innebandyförbundet, u.å-b). Redan 1985 blev svenska 

innebandyförbundet (SIBF) antagna som specialförbund hos Riksidrottsförbundet (RF) 

det innebär bland annat att stadgar och antidopingreglement ska följas (Svenska 

innebandyförbundet, u.å-a; Riksidrottsförbundet, 2018a).  

 

Innebandy spelas med plastklubbor och ihåliga plastbollar (Czitrom & Luukkonen, 

u.å.). En match pågår i 3x20 minuter där två lag möts, vardera lagen har 6 spelare på 

planen samtidigt, oftast bestående av 5 utespelare och 1 målvakt. Den högsta serien på 

både dam och herrsidan i innebandy heter Svenska superligan (SSL) och består av 14 

lag vardera (Svenska innebandyförbundet, u.å-a). Av de 14 lagen går de 8 främsta till 

SM-slutspel där de 2 bästa lagen sedan möts i en SM-final som varje år spelas i april 

(Czitrom & Luukkonen, u.å.; Svenska innebandyförbundet, u.å-a).  De två lagen som 

placerar sig på 13- och 14-plats i serien flyttas ner till Allsvenskan (Svenska 

innebandyförbundet, u.å-d).  

 

Allsvenskan är näst högsta serien inom svensk innebandy. För herrar är allsvenskan 

uppdelad i två delar, en för södra Sverige och en för norra, där 12 lag spelar i vardera 

del (Svenska innebandyförbundet, u.å-d). Lagen som placerar sig 1–4 i de båda delarna 

av serien vid säsongens slut får kvala upp till SSL. Av de totalt 8 lagen som kvalar är 

det enbart 2 lag som flyttas upp till SSL kommande säsong (ibid.). Lagen som placerar 

sig på en 10–12 flyttas ner till division 1. På damsidan är allsvenskan uppdelad i fyra 

delar för norra, östra, västra och södra Sverige. Varje del av serien består på damsidan 

av 8 lag (ibid.). De lagen som placerar sig 1–2 i varje del får kvala mot varandra för att 

få möjlighet att spela i SSL nästkommande säsong. Precis som på herrsidan är det 

enbart 2 lag av de 8 som kvalar som flyttas upp (ibid.). De lag som placerar sig på 8 

plats vid säsongens slut i varje seriedel flyttas ner till division 1.  
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Innebandysäsongen pågår oftast mellan september-april. För säsongen 2017/2018 

började innebandysäsongen i slutet av september och seriespel pågick till början av 

mars (Svenska innebandyförbundet, u.å-e). Därefter påbörjades kvalspel för de lag som 

kvalar sig upp till en högre serie samt SM-slutspelet påbörjas. Kval som spelades under 

säsongen 2017/2018 avslutades i början av april medan SM-slutspelet avslutades i slutet 

av april (ibid.). Efter att en säsong är avslutad är det vanligt att lag börjar med en 

försäsongsträning. Under en försäsongsträning förbereder sig spelarna inför kommande 

säsong genom att förebygga skador och bygga upp sin fysiska förmåga (Hallén & 

Rongland, 2011). 

1.2 Vad är doping 

Doping är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt. World anti-doping agency 

(WADA) (2015, s. 18) definierar begreppet doping som ”brott mot en eller flera av 

antidopingreglerna som anges i antidopingkoden” medan Mickelsson och Jonsson 

(2011, s. 5) definierar begreppet som ”fusk inom idrottsrörelsen genom tillsatser av 

otillåtna preparat eller användning av otillåtna metoder för att höja sin 

prestationsförmåga.”. Anledningen till användandet av doping kan variera från person 

till person och olika preparat har olika effekt (Mickelsson & Jonsson, 2011).  

 

Majoriteten av dopinganvändarna i Sverige är män i åldrarna 18–34 år. Anledningen till 

användandet kan vara allt från att öka den idrottsliga prestationen, förbättra utseendet 

och öka i styrka till att förbättra självförtroendet och få ökad respekt (ibid.). Som 

tidigare nämnts uppnår olika preparat och metoder olika effekt, för att uppnå en 

styrkeökande effekt kan bland annat anabola androgena steroider (AAS) eller 

testosteron intas. Om målet istället är att få en prestationshöjande effekt och bli mer 

uthållig kan bland annat bloddoping, som ökar mängden röda blodkroppar i blodet, 

användas (Riksidrottsförbundet, 2016b). 

 

I WADA:s dopinglista kategoriseras otillåtna substanser och metoder enligt följande 

(WADA, 2018) – Substanser med anabol effekt, till exempel anabola androgena 

steroider. Peptidhormoner, tillväxtfaktorer, liknande och besläktade substanser, 

exempelvis EPO. Beta-2-stimulerare, läkemedel som vidgar luftrören. Hormon- och 

metaboliska modulationer, bland annat insulin och meldonium. Diuretika och 

maskerande substanser, till exempel vätskedrivande preparat. Manipulation av blod och 
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blodkomponenter, bland annat bloddoping. Kemiska och fysiska manipulationer, till 

exempel manipulation av dopingkontroll. Gendoping, exempelvis användning av 

genmodifierade celler.  

1.2.1 Styrkeökande preparat och metoder 

Styrkeökande preparat och metoder används främst för att uppnå en ökad muskelstyrka. 

Dessa preparat används främst av så kallade esteter som vill ha en muskulös och vacker 

kropp men tas även av elitidrottare (Mickelsson & Jonsson, 2011: Riksidrottsförbundet, 

2016b).  

 

Exempel på preparat är: 

Anabola androgena steroider (AAS) – Ett syntetiskt framställt manligt könshormon med 

anabol och androgen effekt (Mickelsson & Jonsson, 2011). Syftet med preparatet är att 

få tillväxt av muskelmassa och styrka (Dopingjouren, u.å-a). Biverkningar som kan 

uppstå vid användning av AAS är bland annat akne, depressiva besvär, minskade 

testiklar samt sömnproblem (ibid.). Hos kvinnor kan biverkningarna som uppstår vara 

oregelbunden eller utebliven mens, skäggväxt samt förändrad röst.    

 

Tillväxthormoner – Ett ämne som produceras naturligt i kroppen men som även finns 

syntetiskt framställt (Holt, 2011). Ämnet ökar fettförbränningen och den anabola 

effekten på muskulaturen, samt ger en kortare återhämtningsperioden (Dopingjouren, 

u.å-a).  

 

Insulin – Preparat med anabol effekt (Dopingjouren, u.å-a). Intas främst för att öka 

förmågan i musklerna att lagra glykogen vilket gör att kolhydrater transporteras in i 

lever och muskler från blodbanan.   

1.2.2 Prestationshöjande preparat och metoder 

Prestationshöjande preparat används främst för att som idrottare bli uthålligare. Preparat 

och metoder med prestationshöjandeeffekt används främst av elitidrottare.  

 

Exempel på prestationshöjande preparat och metoder är: 

Bloddoping – Det finns två typer av bloddoping, antingen återinförs idrottarens egna 

blod som några veckor tidigare tagits ut och fryst ner alternativt att en donators blod 
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förs in i kroppen för att öka antalet röda blodceller (Eichner, 2007; McLaren, 2007). 

Denna process utförs för att öka hemoglobinnivåerna i blodet samt för att öka den 

maximala syreupptagningsförmågan (Eichner, 2007).  

 

Erytropoetin (EPO) – Erytropoetin är hormon som naturligt finns i kroppen för att 

stimulera produktionen av röda blodceller (McLaren, 2007). EPO-doping är väldigt lik 

bloddoping och ger en liknande effekt. Dock tillförs syntetiskt framställt erytropoetin in 

i blodet istället för idrottarens egna blod (Eichner, 2007; McLaren, 2007). Metoden 

används främst för att öka den aeroba kapaciteten samt uthålligheten (McLaren, 2007).   

 

Efedrin – Läkemedel som stimulerar det centrala nervsystemet (Dopingjouren, u.å-a). 

Används främst för dess fettförbrännande egenskap samt för uppiggande effekt.  

1.2.3 Kosttillskott   

Kosttillskott ingår i kategorin livsmedel vilket innebär att det inte får innehålla 

läkemedel samt att livsmedelsverket är ansvariga för dessa (Dopingjouren, u.å-b). 

Kontrollen av kosttillskott i Sverige är väldigt bristfällig och det har visats att vissa 

företag inte ger tillräckligt med information om vad produkterna innehåller bland annat 

förekommer felmärkningar. Då felmärkningar och otillåtna substanser kan förekomma i 

kosttillskott finns det risk att man som användare testar positivt i dopingkontroller, vid 

ett sådant tillfälle gäller eget ansvar (Riksidrottsförbundet, 2018c). RF avråder 

idrottsutövare från att använda kosttillskott, speciellt tillskott med utlovad viktökning 

eller ökad styrka. Att RF har valt att avråda utövare från användning är främst på grund 

av att det inte utförs tillräckliga kontroller på preparaten som säljs (ibid.). De avråder 

även idrottsutövare från användning då de vid en normal kosthållning uppnår sitt 

energibehov.  

 

Exempel på kosttillskott: 

Proteinpulver – Finns i olika sorter, exempelvis vassle och kasein. Tas som tillskott för 

att bland annat maximera muskeltillväxten (Svenskt kosttillskott, u.å-a)  

Aminosyror – Byggsten till protein som främst tas som kosttillskott för att öka 

muskeluppbyggnaden i kroppen (Svenskt kosttillskott, u.å-b). 
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Pre-Workout (PWO) – Finns i olika utformning så som pulver- och tablettform. PWO 

har som huvudsyfte att öka personens styrka, uthållighet, energi och fokus samt minska 

muskelnedbrytningen (Svenskt kosttillskott, u.å-c) 

 

Vitaminer/mineraler – Komplement till kosten, finns i olika utformning och kan bland 

annat tas i tablett och kapselform (Livsmedelsverket, 2017). 

1.3 Dopingens historia 

I över sju årtusenden har metoder för att öka den idrottsliga prestationen bland idrottare 

använts (Cooper, 2013). Kokade hovar, örter, testiklar och svampar är några exempel på 

saker som har konsumerats för att uppnå ökad prestation (Cooper, 2013; Lindholm, 

2013). Preparaten och metoderna har med tiden utvecklas och under mellankrigstiden 

experimenterade både tyska och amerikanska forskare med sammansättningar av 

prestationshöjande preparat innehållande exempelvis kokain och binjurehormon 

(Cooper, 2013). Under kalla kriget fortsatte utvecklingen av preparat där bland annat ett 

rykte gick om att Sovjetiska forskare som utförde hormonella experiment på sina 

idrottsutövare för att uppnå ökad prestation (Waddington & Smith, 2009).  

 

Ryktet visade sig stämma under världsmästerskapen 1956 där sovjetiska idrottare 

använde sig av kateter för att urinera. Kateter användes då en bieffekt av 

steroidanvändningen bland annat var blockerade urinvägar. En amerikansk läkare 

fångade upp informationen om steroidanvändandet bland de sovjetiska idrottarna vilket 

han använde för att utveckla nya steroider med färre negativa effekter. Utvecklingen av 

nya steroider ledde till upptäckten av Dianabol, en av de första anabola androgena 

steroiderna, som började användas av amerikanska idrottare (Waddington & Smith, 

2009).  

 

Det första förbudet mot doping kan hittas redan 1903 inom hästidrott där även den 

första dokumenterade dopingkontrollen genomförde 15år senare (Lindholm, 2013). 

Inom andra idrotter började förbud mot prestationshöjande preparat komma några år 

senare, bland annat upprättades ett förbud mot dopingbruk inom amatörtävlingar 1938. 

Det var först under 1960-talet som kampen mot doping tilltog (Lindholm, 2013). 

Waddingon och Smith (2009) menar att antidopingarbetet vi har idag började ta fart 

efter de olympiska spelen 1960 då en dansk cyklist avled till följd av ett intag av 
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amfetamin. Efter denna händelse infördes dopingkontroller i samband med mästerskap 

och den första listan med förbjudna preparat upprättades (Waddington & Smith, 2009). 

I dag är det WADA som globalt reglerar antidopingarbetet där ett globalt regelverk har 

upprättats (Riksidrottsförbundet, 2015). 

1.3.1 Antidopingarbetet internationellt 

På internationell front var det till en början internationella olympiska kommittén (IOK) 

som ansvarade för antidopingarbetet. IOK var den organisationen som upprättade den 

första listan med otillåtna preparat och införde dopingkontroller under de olympiska 

spelen år 1968 (Lindholm, 2013). Den första avstängningen på grund av dopingbruk 

inträffade även vid samma tidpunkt. Inom Europa har Europarådet haft en stor del i 

antidopingarbetet då de redan 1967 beslutade om att idrottsutövare, i de europeiska 

staterna, skulle dömas och bestraffas vid dopingbruk. Europarådskonventionen skapade 

bland annat ett ramverk för att begränsa användningen av doping, etablera 

testlaboratorier och uppmana till internationellt samarbete mellan idrottsorganisationer 

år 1989 (Lindholm, 2013). Världsantidopingorganisationen, WADA, är ett resultat av 

internationella samarbeten inom dopingområdet. WADA skapades 1999 och har sett till 

att antidopingarbetet intensifierats både inom idrotten såväl som politiskt (Lindholm, 

2013).  

 

WADA:s styrelse består av en jämnfördelning mellan personer från olika regeringar och 

personer från olympiska rörelsen (WADA, u.å-c). Världsantidopingkoden är kärnan i 

verksamheten där bland annat internationella standarder för laboratorier och kontroller 

finns, likväl som rekommendationer kring regler och riktlinjer.  

1.3.2 Världsantidopingkoden  

Världsantidopingkoden samordna antidoping principer, regler och regleringar. Den 

finns främst för att harmonisera antidopingarbetet så att idrottare ska känna sig säkra på 

att de blir behandlade på samma sätt vart de än befinner sig (WADA, u.å-a). 

Världsantidopingkoden trädde för första gången i kraft 2004 och är idag ett styrande och 

effektivt verktyg i antidopingarbetet som har accepterats av över 660 

sportorganisationer, däribland internationella olympiska kommittén (IOK). Koden har 6 

internationella standarderna under sig, som har till syfte att skapa struktur bland 

dopingorganisationer inom olika tekniska områden, säkerhetsställa god kvalité och 
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harmonisera antidopingarbetet världen över (WADA, u.å-b). De 6 internationella 

standarderna är dopinglistan, dopingkontroller och utredningar, laboratorier, medicinsk 

dispens, skydd av privatliv och personuppgifter samt kodsamtycke av undertecknare 

(WADA, u.å-b).   

1.3.3 Internationella standarder 

Dopinglistan 

Sedan 2004 har WADA årligen publicerad en uppdaterad lista av otillåtna substanser 

och metoder (WADA, 2018). Den otillåtna listan, även kallad dopinglistan, innehåller 

substanser och metoder som är förbjudna i och utanför tävling (WADA, u.å-b).  

 

Dopingkontroller och utredning 

Syftar till att skapa effektiva tester och för att behålla integritet och identitet av proverna 

så att idrottaren kan underrättas om provernas transportering för analys (WADA, u.å-b). 

 

Laboratorier 

Säkerställer att giltiga testresultat och bevisdata finns, samt för att uppnå enhetliga 

resultat och rapporter från samtliga laboratorier (WADA, u.å-b).  

 

Medicinsk dispens 

Ser till att processen av dispens av bland annat läkemedel mellan sporter och länder ser 

liknande ut (WADA, u.å-b). 

 

Skydd av privatliv och personuppgifter 

Ser till att parter involverade i dopingåtgärder får ett skydd för integritet när 

personuppgifter används och samlas in, bland annat vid information om vistelseort och 

dopingkontroller (WADA, u.å-b). 

 

Kodsamtycke av undertecknare 

Säkerhetsställer att antidopingregler tillämpas och verkställs i alla sporter och länder 

som accepterat världsantidopingkoden (WADA, u.å-b). Detta sker för att rättvis 

konkurrens på lika villkor inom sport ska finnas samt för att förtroende för sporter ska 

upprätthållas.  
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1.4 Antidopingarbetet nationellt 

RF är Sveriges nationella antidopingorganisation (Riksidrottsförbundet, 2018a). De 

arbetar primärt med antidopingarbetet i Sverige och utvecklade egna regler kring doping 

redan under 1980-talet då de bland annat införde dopingkontroller vid både tävlingar 

och träningar (Lindholm, 2013). Dopingreglerna och antidopingarbetet RF har idag 

styrs utifrån WADA:s antidopingregler och standarder (Riksidrottsförbundet, 2018a). 

WADA:s globala regelverk och standarder är införda i RF:s dopingregler 

(Riksidrottsförbundet, 2017c). Dessa regler och standarder måste följas av alla 

medlemmar till RF, såväl idrottare, föreningar och specialförbund.  

1.4.1 Dopingkontroll 

I Sverige har idrottsutövare inom en förening som är ansluten till RF skyldighet att delta 

under en dopingkontroll. Dopingkontroller kan ske såväl under tävling som utom 

tävling (Riksidrottsförbundet, 2017d). I Sverige utfördes lite över 3200 dopingprover 

totalt under 2016, av dessa var det mindre än 1% som bestraffades 

(Riksidrottsförbundet, 2018b). Idrottsutövare som är medlemmar i ett av RF:s 

specialförbund eller deltar i en tävling eller evenemang organiserad av ett 

specialförbund kan bli testade (Riksidrottsförbundet, 2017b). Dopingkontroller kan ske 

utan förvarning och oanmält, som elitidrottare kan det även ske utomlands. Då 

idrottsutövare inte vet när en kontroll ska utföras behöver utövare som ingår i en 

kontrollpool vistelserapportera (Riksidrottsförbundet, 2017d). Den informationen som 

samlas in vid en vistelserapportering får endast användas vid planering och 

genomförande av dopingkontroll.  

 

RF, internationella idrottsförbund, WADA och andra antidopingorganisationer med stöd 

av lagen eller världsantidopingkoden får genomföra en dopingkontroll av idrottsutövare 

(Riksidrottsförbundet, 2017b). Kontrollen innebär att urinprov och/eller blodprov 

lämnas om inget annat efterfrågas, andra kroppsvätskor och vävnader kan även de 

inkluderas.  

 

I RF antidopingreglemente (2017d) går det bland annat att läsa om dopingförseelser, 

bevisning, dopingkontroller, utredningar, resultathanteringar samt påföljder. Vid en 

dopingkontroll ska dopingkontrollanten informera om idrottsutövarens rättigheter och 

skyldigheter som i sin tur är skyldig att följa anvisningarna som ges 
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(Riksidrottsförbundet, 2017b). Dopingkontrollanten ska under hela proceduren kunna 

ha idrottsutövaren under uppsikt, idrottsutövaren är ansvarig för att det sker.  

Information samlas in av dopingkontrollandet om bland annat namn på föreningen och 

tränare samt vilka läkemedel och kosttillskott idrottsutövaren har tagit under de senaste 

7 dagarna. På grund av integritetsskäl kan informationen samlad in skriftligt eller 

muntligt (ibid.). Efter att ett urinprov har lämnats ska idrottsutövaren fördela urinen 

mellan två flaskor. För att säkerhetsställa att provet som tas uppnår kraven för analys 

ska dopingkontrollanten testa det urin som finns kvar i uppsamlingskärlet. Om urinen 

inte uppnår de krav som ställs måste dopingtestet göras om tills kraven har uppnåtts 

(ibid.). Information kring vilka som har hanterat provet och hur det har hanterats lämnas 

innan det skickas iväg på analys där idrottsutövaren är anonym. Om idrottsutövaren 

vägrar att lämna prov eller medvetet undviker att befinna sig på plats utgör det en 

dopingföreteelse vilket innebär att utövaren riskerar avstängning i 4 år från all idrott 

(Riksidrottsförbundet, 2017d).   

1.4.2 Röd-gröna listan 

Som idrottare går det att söka dispens för vissa läkemedel som kan innehålla ämnen 

som är dopingklassade (Riksidrottsförbundet, 2017e). En dispensansökan ska 

genomföras individuellt så fort en behandling med läkemedel påbörjas och kan ansökas 

om på RF:s hemsida (ibid.).  

 

För att idrottare enkelt ska kunna veta om läkemedlen de tar är tillåtna eller förbjudna 

inom idrott finns den röd-gröna listan till hjälp (Riksidrottsförbundet, 2017a). I den röd-

gröna listan kan idrottaren själv på ett enkelt sätt söka upp läkemedlet och få ett snabbt 

besked om detta är förbjudet eller tillåtet inom idrotten. Listan innehåller enbart 

läkemedel som finns till försäljning i Sverige.   

1.4.3 Eget ansvar 

En idrottsutövare har alltid eget ansvar för vilka preparat som brukas samt för metoder 

som används, både vid tävling och utanför tävling (Riksidrottsförbundet, 2017d). Som 

idrottsutövare tillkommer även ansvar att känna till vilka substanser och metoder som 

ingår i dopinglistan samt känna till vad som utgör en dopingföreteelse. Vid ett positivt 

dopingprov ligger ansvaret hos idrottsutövaren, om bevis finns att företeelsen inte är 

avsiktlig kan avstängningen minskas från 4 år till 2 år (ibid.).  
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1.4.4 Utbildning 

Antidopingorganisationer, såsom RF, ska enligt WADA ha ett utbildningsprogram i sitt 

antidopingarbete (WADA, 2016). Utbildningsprogrammet ska finnas till för att ge 

idrottsutövare information och kunskap för att hålla idrotten fri från doping. Information 

om dopingbrott, förbjudna substanser och metoder, procedurer vid dopingkontroll, 

personligt ansvar etc. ska ges. Utbildningen ska ges till bland annat idrottsutövare, 

tränare och föräldrar (ibid.).  

1.5 Kunskap och doping 

Idrottsutövare kan medhjälp av dopinglistan och Röd-gröna listan ta reda på vilka 

preparat som är tillåtna respektive förbjuda att använda (Riksidrottsförbundet, 2016). 

Trots denna hjälp är kunskapen om doping och kosttillskott väldigt knapp vilket en 

studie gjord av Morente-Sánchez & Zabala (2013) visar. I studien har de undersökt 

elitidrottares attityd, tro och kunskap till doping där de kunde se att få idrottare hade 

kunskap om vad deras kosttillskott innehöll. Samma studie visade även att idrottarna 

fick sin kunskap från personer associerade till laget såsom tränare, fysioterapeuter och 

nutritionister (ibid.). Bristande kunskap inom området doping är en stor bidragande 

faktor till att många idrottare testar positivt (Tranarpasset, u.å.). Detta kan handla om att 

de fått i sig substanser genom olika kosttillskott men även att de inte har ansökt om 

dispens för mediciner.  

 

En studie gjord på idrottsutövare i Australien har undersökt kunskapen idrottsutövare 

har om en rad förbjudna substanser från WADA:s dopinglista (Orr, Grassmayr, 

Macniven, Grunseit, Halaki & Bauman, 2018). De undersökte även kunskapen 

idrottsutövarna hade om önskad och negativa effekter på fyra allmänt kända 

prestationshöjande preparat. Resultatet av studien visade att idrottsutövarna hade 

bristfällig kunskap om förbjudna substanser och effekterna prestationshöjande preparat 

har. I studiens slutsats kom forskarna fram till att antidoping-utbildningar måste 

utvecklas. 

 

Att ge spelarna rätt information och bild av otillåtna preparat har även det visats vara 

viktigt för att minska antalet utövar som intar dopingklassade substanser. En studie 

gjord av Sekulic, Tahiraj, Zvan, Zenic, Uljevic & Lesnik (2016) visar att det finns ett 

samband mellan idrottarens attityd mot doping och sannolikheten att en idrottare intar 
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otillåtna preparat. Att ge spelare information från personer associerade till laget och 

även från pålitliga källor utanför kan vara en hjälp till att minska antalet personer som 

intar dopingklassade preparat.  

1.6 Doping och antidopingarbete inom innebandy 

SIBF är ett specialförbund till RF som likt andra specialförbund arbetar SIBF aktivt 

med antidoping för att minska risken för dopingfall inom sporten. Mellan 1981–2016 

har det inom SIBF enbart förekommit tre dopingfall varav två av dessa har varit på 

grund av okunskap där dispens för läkemedel har saknats (Svenska innebandyförbundet, 

2015; Riksidrottsförbundet, 2018b). Kunskapsläget kring doping varierar väldigt 

mycket mellan spelare (Svenska innebandyförbundet, 2015). Informationen som SIBF 

förmedlar kring doping prioriteras främst till lag och spelare i den svenska superligan 

(SSL) samt elever på riksidrottsgymnasiet. Hur den informationen förmedlas till 

spelarna i SSL och elever på riksidrottsgymnasiet framgår dock inte, trots att de har 

krav från RF och WADA att ge utbildning (Svenska innebandyförbundet, 2015; 

WADA, 2016). Dessa spelare prioriteras även främst för dopingkontroller då förbundet 

vill att elitinnebandyn ska vara fri från dopingfall (Svenska innebandyförbundet, 2015). 

SIBF följer RF:s antidopingkommissions krav gällande dopingkontroller men har även 

krav från internationella innebandyförbundet (IFF) (ibid.). IFF:s krav innebär att lag i 

SSL, både på dam- och herrsidan, ska rapportera in plats och tid för en timmes 

träningstillfälle per vecka under säsongen där spelarna ska finnas tillgängliga för 

dopingkontroll (Svenska innebandyförbundet, 2015; Svenska innebandyförbundet, u.å-

c). Om rapporteringen lagvis inte fungerar kan utvalda spelare få rapportera in sina egna 

tränings- och matchtillfällen samt finnas tillgängliga för dopingkontroll en timme per 

dag under ett års tid (Svenska innebandyförbundet, u.å-c). Om rapporteringen inte följs 

kan föreningen straffas med en straffavgift.   
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1.7 Problemformulering 

Innebandy är en lagsport som i jämförelse med andra lagidrotter, till exempel fotboll 

kan anses som relativt liten då det skiljer ungefär 250 000 utövare sporterna mellan 

(Riksidrottsförbundet, 2016a). Trots att fotbollen har relativt många utövare har en 

studie som genomförd av Waddington, Malcom, Roderick och Naik (2005) visat att 

enbart 33% av 706 tillfrågade fotbollsspelare under en två års period hade genomfört en 

dopingkontroll. Att så få dopingkontroller har utförts i en sport som anses vara stor kan 

vara en indikation på att lagidrotter prioriteras bort för dopingkontroller av bland annat 

RF. Under 2016 genomfördes totalt 3200 dopingprover inom idrott av dessa 

genomfördes 86 stycken inom innebandyn (Riksidrottsförbundet, 2018b). Det faktum 

att så få prover genomförs kan bidra till att informationen kring doping och kunskapen 

inom ämnet blir bristande. Bristande kunskap och attityden mot doping är faktorer som 

påverkar intaget av otillåtna preparat (Sekulic et al. 2016; Orr et al. 2018). För att hålla 

antalet positiva dopingprover så låg som möjligt borde RF och SIBF utbilda 

idrottsutövare om antidoping. Trots detta finns det indikationer på att kunskapen om 

antidoping hos innebandyspelare är bristfällig, någon SIBF själv menar (Svenska 

innebandyförbundet, 2018). 

2.0 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilken kunskap innebandyspelare på nationell 

elitnivå har om Riksidrottsförbundets och Svenska innebandyförbundets 

antidopingarbete och dopingregler. 

2.1 Frågeställningar 

- I vilken grad kan innebandyspelare på nationell elitnivå beskriva 

Riksidrottsförbundets standarder för dopingkontroller av idrottsutövare? 

- Vilken kännedom har innebandyspelare på nationell elitnivå om 

Riksidrottsförbundets Röd-gröna lista samt WADAs dopinglista? 

- Hur får innebandyspelare information och kunskap gällande dopinglistan och 

dopingkontroller? 

- I vilken grad genomför Svenska innebandyförbundet utbildningar om antidoping 

och standarder för dopingkontroller?  
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3.0 Metod 

3.1 Metodval 

Studien är av kvantitativ inriktning där pappers- och webbaserade enkäter har samlats in 

från innebandyspelare på nationell elitnivå (Hassmén & Hassmén, 2008). En kvantitativ 

inriktning valdes för att få in information från en större grupp. Det valet gjordes utifrån 

att information om antidoping och dopingkontroller som når innebandyspelare kan 

variera beroende på vilken serie de spelar i samt vart i Sverige de bor.  

3.2 Urval 

Målpopulationen för studien är innebandyspelare på elitnivå. Då innebandyspelare på 

nationell elitnivå finns i flera olika länder samt över hela Sverige har en 

tillfälligpopulation valts ut. Den tillfälliga populationen, det vill säga de som är 

tillgängliga av målgruppen, är i detta fall innebandyspelare på nationell elitnivå. Urvalet 

av deltagare har gjorts utifrån ett kedjeurval (Hassmén & Hassmén, 2008). Ett 

kedjeurval innebär att tillfrågade respondenter sprider studien vidare till personer de 

anser är relevanta för studien, dessa personer gör i sin tur samma sak och kedjan 

fortsätter tills att fler respondenter till studien finns (ibid.). I denna studie deltog 34 

elitinnebandyspelare från olika delar av Sverige. Ett externt bortfall har i studien skett. 

Ett externt bortfall innebär att vissa personer eller enheter faller bort på grund av att de 

inte vill eller kan delta (ibid.). En del tillfrågade respondenter har inte velat eller kunnat 

delta på grund av att innebandysäsongen vid studiens början redan var avslutad (ibid.).  

3.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier  

Kriterierna för att delta i studien var att respondenten skulle vara innebandyspelare i 

Sverige och spela på elitnivå, vilket innebär att de spelar i SSL alternativt allsvenskan. 

Om respondenten inte längre var aktiv på elitnivå exkluderades denna likaså om 

respondenten var under 15 år eller inte spelade innebandy i Sverige. 

3.3 Genomförande och datainsamling 

För denna studie har 2 metoder använts för att nå ut till respondenter samt för att samla 

in enkäter. Till en början tillfrågades tränare till innebandylag på elitnivå via mejl om de 

ansåg att spelarna i deras lag skulle vara intresserade av att delta i studien. Vid ett 

godkännande från tränarna bokades en tid in för att muntligt ge information till spelarna 
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om studiens syfte och vad ett deltagande innebar. Pappersenkäter samlades vid samma 

tillfälle in från de spelarna som ville delta.  

 

Få tränare återkom med svar på grund av att säsongen redan var avslutad samt för att 

försäsongsträningen inte var påbörjad. Då det var svårt att komma i kontakt med fler lag 

än som kunde genomföra enkäten i pappersform än som tidigare tillfrågats valdes 

ytterligare en metod för att samla in data. Enkäten som samlats in i pappersform 

överfördes till en webbenkät via google formulär för att få in svar på samma frågor som 

tidigare. Innebandyspelare som är aktiva på elitnivå i forskarens närhet tillfrågades då 

via sms om deltagande i studien. Dessa spelare fick då svara på samma enkät fast på i 

webbform och fick i sin tur sprida webbenkäten vidare till andra spelare de ansåg var 

relevanta för studien. Spridningen av webbenkäten fortsatte sedan av övriga 

respondenter via bland annat mejl och sms. 

Enkäterna i studien innehöll totalt 24 frågor varav 4 av dessa var bakgrundsfrågor och 7 

var följdfrågor (bilaga 1). Frågorna i enkäten baserades på studiens syfte och 

frågeställningar där både öppna- och fasta svarsalternativ gavs (Hassmén & Hassmén, 

2008). Ett öppet svarsalternativ innebär att respondenten får möjlighet att svara fritt på 

frågan medan fasta svarsalternativ innebär att respondenten får välja mellan givna svar 

(ibid.). En 6-gradig likertskala användes till en del av frågorna där 1 stod för helt oenig 

och 6 stod för helt enig, även ja- och nej-frågor användes. Webbenkäten fanns 

tillgänglig på webbplatsen för inlämning av svar i en vecka och pappersenkäten 

svarades på vid samma tillfälle som det inbokade mötet. 

3.4 Dataanalys 

I studien har deskriptiv statistik använts, detta innebär att en sammanfattad beskrivning 

av datamaterialet gjorts (Hassmén & Hassmén, 2008). Analysen av data som har 

samlats in har skett i programmet Excel där varje respondents svar har lagts in för varje 

fråga. Utifrån varje respondents svar och frågorna som ställts har kategorier utifrån 

studiens syfte och frågeställningar lagts fram. Svaren i de olika kategorierna jämfördes 

sedan respondenter emellan samt mellan de två serierna. Kategorierna som valts är 

Dopingkontroller, Röd-Gröna listan och Dopinglistan, Informationskälla, Svenska 

innebandyförbundet och Kosttillskott. I programmet användes stapeldiagram för att 

läsarna på ett enkelt sätt ska kunna läsa resultatet som framkom i studien. 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

För att öka tillförlitligheten i studien har en pilotstudie gjorts. En pilotstudie är en 

mindre förundersökning som görs för att pröva de instrument som används (Hassmén & 

Hassmén, 2008). I denna pilotstudie har enkäten skickats till två tidigare 

elitinnebandyspelare innan den gått ut till övriga deltagare. Detta gjordes för att se till 

att frågorna i enkäten kunde svara på studiens syfte och frågeställningar samt för att se 

till att frågorna som ställdes tolkades på samma sätt av flera personer (ibid.). Efter att 

pilotstudien genomfördes reviderades några av frågorna i enkäten till de frågorna som är 

med i den slutgiltiga variationen.  

3.6 Forskningsetiska överväganden  

Inom forskningen finns det råd och riktlinjer som bör följas för att skydda 

undersökningsdeltagarna (Hassmén & Hassmén, 2008). De 4 krav som främst ställs på 

forskningen är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. För att uppnå information- och samtyckeskravet har information till 

innebandyspelarna givits både muntligt via ett möte, samt skriftligt genom ett 

informationsbrev (bilaga 2) (ibid.). De 2 återstående kraven har uppnåtts i utformningen 

av enkäten där respondenterna i så stor utsträckning som möjligt har varit anonyma. 

Personuppgifter till respondenterna har inte samlats in och de uppgifter som, under 

studiens gång, har samlats in har efter godkänd uppsats raderats (ibid.). 

4.0 Resultat 

I studien deltog 34 innebandyspelare som är aktiva på nationell elitnivå, av dessa 34 

spelare var 44% kvinnor och 56% män. 59% av respondenterna spelar i Svenska 

superligan och resterande 41% spelar i allsvenskan.  

4.1 Dopingkontroller   

Kännedomen kring vilka standarder som finns samt vilka skyldigheter spelare har vid 

en dopingkontroll skiljer sig väldigt mycket från spelare till spelare. I studien är det 

endast 11 respondenter som har genomfört en dopingkontroll. Av alla respondenterna 

ansåg enbart 9% sig eniga med påståendet ”Jag har tillräcklig kunskap om vilka 

standarder som gäller vid en dopingkontroll”. Hela 24% ansåg sig oeniga med samma 

påstående. Resultatet visar att respondenterna från de två olika serierna har väldigt lika 

uppfattning om hur stor kunskap de har om standarder som gäller vid dopingkontroller. 
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Att 24% av respondenterna ansåg sig vara oeniga med påståendet ovan går ihop med 

antalet respondenter som inte vet vilka skyldigheter de har vid en dopingkontroll. Hela 

26,4% har vid frågan om sina skyldigheter vid en dopingkontroll svarat att de inte kan 

sina skyldigheter. Ytterligare 8% av respondenterna har gissat på vilka skyldigheter de 

har genom att ange ett svar med ett frågetecken på slutet. Totalt angav 41% på denna 

fråga att de var skyldiga att lämna urinprov samt 18% angav att de var skyldiga att delta 

under en dopingkontroll. Övriga svar var bland annat att svara på frågor, vara under 

uppsyn, inte försvåra processen samt följa instruktioner. Av respondenterna som är 

aktiva i SSL angav 18% att de inte visste vilka skyldigheter de har vid en 

dopingkontroll medan enbart 0,9% av de aktiva i allsvenskan inte kunde sina 

skyldigheter. Majoriteten av respondenterna i de båda serierna hade dock koll på att de 

är skyldiga att lämna urinprov, 40% i SSL och 43% i allsvenskan.  

 

 

Tabell 1. Uppfattning om vilken kunskap respondenterna har om vilka standarder som gäller för 

dopingkontroller. (n=34, varav SSL 20st. Allsvenskan 14st.) 

 

Trots att det var 18% av respondenterna som angav att det är skyldiga att delta under en 

dopingkontroll var det hela 38% som inte visste vilka konsekvenser ett nekande vid en 

dopingkontroll kan ge. Även vid denna fråga var det respondenterna som angav ett svar 

med ett frågetecken på slutet, trots de angav mer än hälften att de kunde bli avstängda. 

Vilken typ av avstängning ett nekande innebär varierade dock spelare emellan där vissa 

enbart angav att de kunde bli avstängda medan andra angav att avstängningen enbart 

1 Helt oenig 2 3 4 5 6 Helt enig

Alla respondenter 24% 21% 26% 12% 9% 9%

SSL 20% 15% 30% 10% 15% 10%

Allsvenskan 29% 29% 21% 14% 0% 7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

A
n

ta
le

t 
sv

ar
 i 

p
ro

ce
n

t

Jag anser att jag har tillräcklig kunskap om vilka 
standarder som gäller för dopingkontroller



 

17 

 

gällde några matcher, att de inte fick spela på elitnivå eller att de blir avstängda från 

innebandyn.  

4.2 Röd-Gröna listan och dopinglistan 

Kännedomen kring RF:s Röd-Gröna lista samt WADAs dopinglista är bland 

respondenterna väldigt begränsad. På frågan om respondenterna visste vad Röd-gröna 

listan var angav mer än hälften att de inte visste vad listan var. Att Röd-Gröna litsan 

innehöll preparat som är tillåtna respektive förbjudna angav 32% medan enbart 6% 

svarade att det var en lista med läkemedel. Övriga respondenter svarade bland annat att 

det var en lista över preparat som kan godkännas vid vissa omständigheter eller preparat 

som är förbjudna i Sverige.  

Respondenternas kännedom kring WADA:s dopinglista var lik kännedomen de har 

kring röd-gröna listan där hela 59% respondenter svarade att de inte visste vad det var. 

Att listan innehöll substanser som var dopingklassade alternativt att den innehöll 

preparat som är förbjudna i världen svarade 26% av respondenterna. Ytterligare 3% 

angav att det var den internationella listan.  

4.3 Informationskälla 

Den kunskap som respondenterna har gällande dopinglistan, dopingkontroller och 

antidopingarbetet har de främst fått via media. I enkäten hade de möjlighet att kryssa i 

flera val om var de fått informationen de besitter om doping. Hela 65% av 

respondenterna angav att de fått informationen från media. Även skola och egen 

sökning är stora källor till inhämtning av information. Ett av alternativen på frågan i 

enkäten var övrigt vilket 20% av respondenterna valde. Av dessa respondenter var 

informationskällan bland annat jobbet, landslaget samt vänner och omgivningen.  
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Tabell 2, visar respondenternas svar på frågan varifrån de fått informationen de besitter gällande 

antidoping. (n=34, varav 20 SSL och 14 Allsvenskan) 

 

Majoriteten svarade att de främst får information gällande antidoping via media. 

Informationen gällande vilka läkemedel som är tillåtna respektive förbjudna inom 

idrotten är dock dålig. På frågan om de vet hur de kan ta reda på vilka läkemedel de får 

ta har 21% svarat att de inte vet medan 35% angav att de kunde fråga en läkare, 

sjukgymnast eller annan person som arbetar nära laget. Att göra en egen sökning på 

internet om läkemedlet var det alternativet som de flesta av respondenterna svarade. 

Enbart 15% av respondenter svarade att den röd-gröna listan kunde vara tillhjälp och 

8% angav att RF kunde hjälpa. På frågan om respondenterna visste hur de ansökte om 

dispens för läkemedel angav hela 74% att de inte visste hur de skulle gå tillväga. Av 

respondenterna som angav att de visste hur de ansöker om dispens var det enbart 3% 

som spelade i allsvenskan, resterande är aktiva i SSL.  

 

Media Förening Tränare Skola
Egen

sökning
Övrigt

Alla respondenter 65% 26% 24% 35% 29% 21%

SSL 70% 35% 30% 45% 20% 25%

Allsvenskan 57% 14% 14% 21% 43% 14%
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Tabell 3, Dispens för läkemedel. (n= 34, varav SSL 20st. Allsvenskan 14st.) 

4.4 Svenska innebandyförbundet 

Av respondenterna i studien är det 9 av 10 som inte har fått utbildning om antidoping av 

SIBF. Av respondenterna som har fått utbildning är det 12% som anser att utbildningen 

bidrog till ny kunskap om dopingkontroller, dopingpreparat och metoder. 

Respondenterna som fått utbildning anser att den var givande men enbart 8% anser att 

utbildningen bidrog till ny kunskap. Förslag på förbättringar i utbildningen var bland 

annat att mer information kring spelarens skyldigheter och vad som sker när en idrottare 

vägrar att lämna dopingprov borde finnas med.  

 

Trots att så få har fått utbildning har 15% angivit att de är på den övre skalan 

beträffande att informationen som SIBF förmedlar om antidoping och dopingkontroller 

är tillräcklig. Av det totala antalet respondenter är det dock 38% som har angivit att de 

inte har tagit ställning till påståendet. Vid jämförande mellan de två serierna är 

respondenterna som är aktiva i allsvenskan mer oeniga med påståendet än eniga 

gällande att informationen SIBF förmedlar är tillräcklig.  

 

Ja Nej

Alla respondenter 26% 74%

SSL 40% 60%

Allsvenskan 7% 93%
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Tabell 4, Respondenternas uppfattning om SIBF:s förmedling av information. (n= 34, varav SSL 20st. 

Allsvenskan 14st). 

I enkäten tillfrågades respondenterna om de ansåg att SIBF:s antidopingarbete har god 

kvalité. Vid denna fråga har 38% av respondenter kryssat i att de inte tagit ställning till 

det som frågats medan 24% har angivit att de så gott som är eniga med påståendet. 

Resterande 38% inte är helt eniga med att antidopingarbetet som bedrivs håller en god 

kvalité.   

4.5 Kosttillskott 

Av respondenterna i studien är det 38% som använder sig av kosttillskott av olika slag, 

av dessa är 46% aktiva i SSL och 54% i Allsvenskan. De vanligaste att använda bland 

respondenterna är vitamin- och mineraltillskott, därefter kommer proteinpulver. 

Användningen av tillskotten varierar från person till person men de flesta använder 

tillskotten dagligen medan några enbart använder dem någon gång i veckan eller 

månaden. I en jämförelse mellan SSL och allsvenskan går det att utskilja att några fler 

respondenter ur allsvenskan, 54%, använder kosttillskott dock är marginalerna mellan 

serierna väldigt små. Resultatet visar att respondenterna från SSL främst använder sig 

av vitamin- och mineraltillskott medan alla respondenterna från Allsvenskan främst 

använder sig av proteinpulver.  

 

Inte tagit
ställning

1 Helt
oenig

2 3 4 5 6 Helt enig

Totalt 38% 15% 26% 6% 12% 3% 0%

SSL 30% 10% 25% 10% 20% 5% 0%

Allsvenskan 50% 21% 29% 0% 0% 0% 0%
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Tabell 5, Användning av olika typer av kosttillskott. (n=13, varav 6st från SSL och 7st från Allsvenskan.) 

5.0 Diskussion 

I avsnittet diskuteras de resultat som framkom i studien samt den metod som i studien 

har använts. I det första avsnittet diskuteras de resultat som framkom i studien med den 

information som funnits inom området tidigare. Resultatdiskussionen är uppdelad i 

underrubriker utifrån studiens syfte och frågeställningar. Studien har som syfte att 

undersöka vilken kunskap innebandyspelare på nationell elitnivå har om 

Riksidrottsförbundets och Svenska innebandyförbundets antidopingarbete och 

dopingregler. 

Frågeställningarna i studien är 

- I vilken grad kan innebandyspelare på nationell elitnivå beskriva 

Riksidrottsförbundets standarder för dopingkontroller av idrottsutövare? 

- Vilken kännedom har innebandyspelare på nationell elitnivå om 

Riksidrottsförbundets Röd-gröna lista samt WADAs dopinglista? 

- Hur får innebandyspelare information och kunskap gällande dopinglistan och 

dopingkontroller? 

- I vilken grad genomför Svenska innebandyförbundet utbildningar om antidoping 

och standarder för dopingkontroller?  

I det andra avsnittet diskuteras de för- och nackdelar som finns med metoden som har 

använts i studien. 

Proteinpulver Aminosyror PWO
Vitaminer/Min

eraler
Övrigt

Alla 69% 38% 8% 77% 15%

SSL 33% 0% 0% 83% 33%

Allsvenskan 100% 57% 14% 71% 0%
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5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Dopingkontroller 

I denna studie går det att urskilja en bristande kunskap om standarder och skyldigheter 

vid en dopingkontroll samt vad ett nekande till att delta i en dopingkontroll kan ge för 

konsekvenser. Respondenterna i studien är aktiva på elitnivå, både i Sveriges högsta och 

näst högsta liga samt i landslag. Trots att respondenterna är aktiva på så hög nivå visade 

resultatet att enbart 9% ansåg sig ha tillräcklig kunskap om vilka standarder som gäller 

vid en dopingkontroll. Hela 24% ansåg sig inte ha kunskap om standarder som gäller. 

Resultatet urskiljer också en bristande kunskap i vilka skyldigheter en idrottsutövare har 

vid en dopingkontroll. Där svarade mer än ¼ att de inte kunde sina skyldigheter. Att 

lämna urinprov och att man är skyldig att delta var de svar som angavs mest frekvent 

från respondenterna. RF (2017b) har främst radat upp följande skyldigheter – Utövaren 

är skyldig att följa anvisningar, utövaren är skyldig att delta, utövaren ska vara under 

uppsikt under hela processen samt utövaren ska lämna information om namn på tränare, 

förening, vilka läkemedel och kosttillskott som intagits m.m. Vid en sammanfattning av 

alla svar går det att se att de flesta skyldigheterna en idrottsutövare har vid en 

dopingkontroll har tagits med, dock i olika stor utsträckning. Att urinprov är de testet 

som främst tas upp av respondenterna kan tänkas vara för att det är vanligast att ge vid 

en dopingkontroll. Att blodprov, annan kroppsvätska eller vävnad kan tas vid en 

kontroll verkar inte, utifrån denna studie, vara lika vanligt att veta 

(Riksidrottsförbundet, 2017b).  

Ett nekande vid en dopingkontroll kan leda till avstängning upp till fyra år från all idrott 

då detta anses vara en dopingföreteelse (Riksidrottsförbundet, 2017d). Mer än hälften av 

respondenterna i denna studie visste att ett nekande kunde leda till avstängning, dock 

går det att urskilja att få vet om hur lång en avstängning kan vara och vad den innebär. 

Respondenter har angivit att avstängningen gäller enbart några matcher, på elitnivå och 

från innebandyn dock har ingen angivit att avstängningen kan stäcka sig över fler år och 

att det är från all idrott avstängningen gäller.  

Enbart 11 av 34 respondenter har genomfört en dopingkontroll vilket kan bidra till att 

kunskapen bland respondenterna om skyldigheter och standarder som gäller vid en 

dopingkontroll är bristande. Få kontroller har visats sig göra inom fotbollen där 33% av 

706 tillfrågade hade genomfört en dopingkontroll under de senaste två åren 



 

23 

 

(Waddington et al. 2005). Inom innebandyn har 86 dopingprover genomförts under år 

2016, ett ökat antal prover kan bidra till att mer kunskap kring dopingkontroller, 

skyldigheter och standarder ökar (Riksidrottsförbundet, 2018b).  

5.1.2 Röd-Gröna listan och dopinglistan 

Den Röd-Gröna listan är en lista där idrottsutövare kan söka på läkemedel de fått 

utskrivna och få besked om dessa är tillåtna eller förbjudna inom idrotten 

(Riksidrottsförbundet, 2017c). Kunskapen kring vad denna lista innebär och innehåller 

är bristande bland respondenterna i studien där mer än hälften avgivit att de inte har en 

aning. Att listan innehåller läkemedel har enbart 6% av respondenterna svarat medan 

32% angav att listan innehåller preparat som är tillåtna eller förbjudna. Att de angivit att 

listan innehåller tillåtna och förbjudna preparat är dock inte helt fel, dock är listan 

begränsad till just läkemedel (ibid.). 

 

WADA:s dopinglista är inte heller en lista respondenterna besitter kunskap kring. Hela 

59% angav att de inte visste vad dopinglistan var. Dopinglistan innehåller otillåtna 

substanser och metoder som är förbjudna i och utanför tävling (WADA, 2018; WADA, 

u.å-b). 26% av respondenterna angav detta fast i andra ord bl.a. att listan innehöll 

preparat som är förbjudna i välden.  

 

Att kunskapen kring både dopinglistan och Röd-gröna listan är så bristande kan tänkas 

bero på att så få har fått utbildning av RF eller SIBF. Kunskap kring dopinglistan ska 

förmedlas i utbildningsprogrammet som RF ska ha, dock verkar utbildningen av 

innebandyspelare inte uppfylla kraven (WADA, 2016). Det har visats att 

bristfälligkunskap om substanser och dess effekt finns samt att en utveckling av 

antidoping utbildningar måste ske (Orr et al. 2018). Att bristfällig kunskap finns är en 

stor anledning till att idrottsutövare testar positivt vid en dopingkontroll (Tranarpasset, 

u.å.). Att öka kunskapen om dopinglistan och Röd-Gröna listan kan vara ett bra sätt att 

hålla antalet positiva tester nere. Ytterligare ett sätt att hålla antalet positiva dopingtester 

nere är att ändra idrottsutövarnas attityd mot substanser och metoder på dopinglistan. En 

utbildning kan bidra till att attityder ändras vilket minska sannolikheten för att 

idrottsutövarna väljer att inta preparat (Sekulic et al. 2016).  
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5.1.3 Informationskälla 

Media är en stor källa till information gällande antidopingarbetet enligt resultatet i 

denna studie. Skolan är även den en bidragande faktor till att respondenterna fått 

kunskap om arbetet, dock är det få som via förbundet fått information (24%). Att få har 

fått information via förbundet visar att utbildningsprogrammet om antidoping inom 

innebandyn inte fungerar som det ska. Kravet att RF ska ha ett utbildningsprogram där 

idrottsutövare ska få information om bl.a. eget ansvar och antidoping verkar inte nå ut 

till spelare på elitnivå i innebandy (WADA, 2016). Få av de spelarna som är tillfrågade i 

denna studie har kunskap om hur de ansöker om en medicinsk dispens samt vart de kan 

få information kring vilka läkemedel de får använda utan dispens. Att dispens kan 

ansökas via RF:s hemsida är det få som har kunskap om då enbart 26% angav att de 

visste hur en ansökan om dispens går till, av dessa var majoriteten aktiva i SSL. 

5.1.4 Svenska innebandyförbundet 

SIBF är ett specialförbund till RF (Riksidrottsförbundet, 2017c). RF:s specialförbund 

ska följa de regler som gällande bland annat antidoping och utbildning vilket innebär att 

antidopingreglementet även gäller för SIBF (Riksidrottsförbundet, 2017c; 

Riksidrottsförbundet, 2017d). Att tyda på resultatet som framkommit där enbart 1 av 10 

har fått utbildning om antidoping följs inte de reglerna som de ska. SIBF har själva sagt 

att få innebandyspelare har kunskap om antidoping men trots detta verkar inte 

utbildningssystemet fungera tillfredsställande (Svenska innebandyförbundet, 2018). 

Den information som förmedlas om antidoping från SIBF ska främst gå ut till lag i SSL, 

dock visar resultatet att även de aktiva spelarna i den ligan inte har kunskap eller har fått 

utbildning. 38% av respondenterna i studien har varken tagit ställning till om SIBF 

förmedlar tillräckligt med kunskap om antidoping och dopingkontroller samt om SIBF 

antidopingarbete har god kvalité. Av de återstående har 15% angivit att den information 

SIBF förmedlar är tillräcklig. Dock om resultatet ses över skulle en önskan vara att 

SIBF utbildning till innebandyspelare skulle behöva effektiviseras, där mer information 

kring konsekvenser och antidopingarbetet skulle finnas med. Om 

utbildningsmöjligheterna till innebandyspelare i de högre ligorna skulle öka skulle 

förhindrandet av dopingfall inom sporten kunna minska ännu mer. Det skulle även 

kunna bidra till att kunskap kring antidoping förmedlas vidare från innebandyspelare till 

andra aktiva idrottsutövare.  
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5.1.5 Kosttillskott 

Då det har visats att felmärkningar av kosttillskott förekommer, går det att tycka att 

användningen av kosttillskott borde minska bland idrottsutövare då eget ansvar gäller 

om ett dopingtest visar positivt (Dopingjouren, u.å-b). RF (2018c) avråder alla 

idrottsutövare från användning av kosttillskott främst på grund av den bristfälliga 

kontrollen av produkterna. Trots detta visar denna studie att 38% av respondenterna 

använder kosttillskott av olika slag. Att det ändå är relativt många av respondenterna 

som använder sig av tillskott kan tänkas bero på den bristfälliga informationen som når 

spelarna både från förbundet och från RF. En studie gjord av Morante-Sánchez et al. 

(2013) visar att få idrottare har kunskap om vad kosttillskotten de använder innehåller. 

Om kunskapen om kosttillskott och dess innehåll ökar kan RF:s rekommendationer 

uppfyllas. Större kunskap om kosttillskott kan i sin tur även leda till att färre 

idrottsutövare väljer att ta förbjudna preparat eller använda förbjudna metoder.  

5.2 Metoddiskussion 

En kvantitativ inriktning med enkäter valdes för denna studie. Valet att använda en 

kvantitativ inriktning kan ses som en fördel då studien når en större grupp människor 

som kan ha olika uppfattning om undersökningsområdet. Den kvantitativa inriktningen 

kan även ses som en nackdel då till exempel intervjuer skulle kunna ge en djupare svar 

om de olika frågorna inom antidopingområdet (Hassmén & Hassmén, 2008). Då tanken 

med studien var att nå en större grupp med innebandyspelare på nationell elitnivå för att 

skapa sig en bild av kunskapsområdet var denna inriktning passande.  

 

Ett kedjeurval användes som urvalsmetod (Hassmén & Hassmén, 2008). Urvalsmetoden 

valdes främst då flera tillfrågade lag tacka nej till deltagande på grund av att 

innebandysäsongen var slut. En fördel med urvalsmetoden var därför att fler 

innebandyspelare på nationell elitnivå kunde nås av enkäten och deltagandet ökade. 

Urvalsmetoden kan dock vara riskabel då det är svårt att veta vilka som deltar. Att 

använda sig av kedjeurvalet i denna studie var dock till stor hjälp då räckvidden vart 

större då innebandyspelare från olika delar av Sverige har deltagit. 

 

Enkäterna som samlades in var tänkta att utföras i pappersform, främst för att minska 

risken för bortfall. Denna tanke fullföljdes dock inte på grund av svårigheter att nå ut till 

hela lag och göra enkäterna på plats. Då tanken inte fullföljdes genomfördes enkäterna 
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både i pappersform och via internet. De lag som fick genomföra enkäten i pappersform 

var bortfallet av respondenter litet. De bortfall som skedde vid pappersenkäterna var av 

de spelare som kom sent till träningen vilket var cirka 3 stycken. Nackdelen att göra 

enkäterna i pappersform är dock att det är svårt att hålla uppsikt över om alla 

respondenter svarar på alla frågor som ställs. De positiva med pappersenkäterna 

överväger dock det negativa då bortfallet blir mindre i jämförelse med vid webbenkäter. 

En nackdel med att utföra webbenkäter är att bortfallet av respondenter blir större då 

fler väntar med att svara och risken blir då stor att den glöms bort. Det positiva med 

webbenkäten är dock att det inte går att hoppa över frågor som är obligatoriska och fler 

svar kommer där med in.  

 

En pilotstudie genomfördes innan enkäterna skickades ut till respondenterna. Att den 

genomfördes är positivt då frågorna har anpassats så att de inte ska misstolkas. Frågorna 

anpassades även efter hur de gav svar på studiens syfte och frågeställningar så att 

enkäten gav de svar som önskades.  

 

Antalet respondenter i studien var 34, om fler respondenter skulle deltagit skulle det 

stärka de som sades i studien. Att säsongen är avslutad för året och försäsongsträningen 

inte är påbörjad för alla lag kan det ha påverkat antalet respondenter. Om studien skulle 

ha gjorts under säsongens gång hade det antagligen varit lättare att hitta respondenter. 

Att under en försäsong få in svar av 34 spelare anses dock som bra även fast fler hade 

önskats.  

 

Att hitta pålitliga referenser till arbetet har varit svårt då få studier på ämnet har gjorts. 

Många studier är gjorda på individuella idrotter och få har genomförts på lagidrottare. 

Valet att använda RF och WADA som referenser kan också ses som negativt då de 

enbart representerar en sida av dopingproblematiken. Att ha referenser som 

representerar en positiv bild av dopingproblematiken hade önskats.  

5.3 Förslag till vidare forskning 

För vidare studier på ämnet skulle det vara intressant att veta hur kunskapen om RF:s 

antidopingarbete och dopingregler förmedlas inom andra lagidrotter. En större studie på 

ämnet skulle även de behövas för att belysa problemet idrotter emellan. En studie likt 
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denna med intervjuer istället för med enkäter skulle även de vara intressant för att 

fördjupa sig i innebandyspelarnas tankar och kunskap.   

 

Att utföra en studie med SIBF eller annat större förbund för att kunna ge en motsatt bild 

av innebandyspelarnas kunskap skulle behövas. En sådan studie skulle kunna ge ett 

större perspektiv till hur SIBF arbetar för att förmedla kunskapen om RF:s 

antidopingarbete och dopingregler till spelarna och föreningar. Den typen av studie 

skulle behövas då det för tillfället är svårt att få information om hur kunskapen 

förmedlas till spelare. 

5.4 Slutsats 

Denna studie visar på att innebandyspelare på nationell elitnivå har en bristande 

kännedom kring RF:s standarder för dopingkontroller, Röd-Gröna listan samt WADAs 

dopinglista. Informationen spelarna besitter gällande antidopingarbetet kommer främst 

från media men skolan har även bidragit till stor del av kunskapen. SIBF som har en del 

av ansvaret till att innebandyspelare ska få utbildning om RF:s och WADA:s 

antidopingarbete har inte, i den grad de ska, utbildat de spelarna som idag spelar på 

elitnivå i Sverige. I denna studie har inte 9 av 10 tillfrågade fått någon utbildning, 

varken de som spelar i Svenska superligan eller de som spelar i allsvenskan. För att 

sammanfatta det hela har studien visat att kunskapen elitinnebandyspelare i Sverige 

besitter om RF:s antidopingarbete och dopingregler är bristfällig och bör blir bättre.  

 

En åtgärd för att förbättra kunskapen hos innebandyspelarna kan vara att fler 

utbildningar ges av SIBF eller RF om antidoping. Ett ökat antal utbildningar kan bidra 

till att kunskapen förbättras och att färre idrottsutövare väljer att använda 

dopingklassade preparat och metoder. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät  

 

1. Kön 

Kvinna 

Man 

Annat 

2. Ålder: _______________________  

 

3. Vilken serie spelar du i? 

SSL 

Allsvenskan 

4. Hur länge har du varit aktiv på elitnivå? 

____________________________________ 

 

5. Har du genomfört en dopingkontroll? 

Ja 

Nej 

5A. Vid JA  

- I vilket sammanhang har detta skett? Kryssa i för både träning och match 

Träning -  Aldrig Sällan Av och till  Oftast 

Match -  Aldrig Sällan Av och till Oftast 

 

6. Hur många gånger har du genomfört en dopingkontroll under de senaste två åren? 

På träning: 

_________________________________________________________ 
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På matcher: 

________________________________________________________ 

 

7. Jag har tillräcklig kunskap om vilka standarder som gäller för 

dopingkontroller  

1 2 3 4 5 6 

Helt oenlig      Helt 

enig 

 

8. Beskriv nedanför vilka skyldigheter du har vid en dopingkontroll  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Beskriv nedanför vilka konsekvenser ett nekande till att delta under en 

dopingkontroll kan ge. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10. Vad är Riksidrottsförbundets röd-gröna listan? Beskriv. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. Vad är WADAs dopinglistan? Beskriv. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12. Varifrån har du fått den informationen du besitter gällande idrottens 

antidoping arbete? Ranka de alternativen som passar in bäst på dig från 1-3. 

Media 

Föreningen 

Tränare 

Skola 

Egen sökning 

Annat: _____________________________________________________ 

 

13. Har du fått utbildning om antidoping från din förening eller svensk 

innebandyförbundet? 

Ja  

Nej  
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13A. Vid JA  

Ta ställning till följande: 

Bidrog utbildningen med kunskap om dopingkontroller?  

Ja   Nej 

Bidrog utbildningen med kunskap om dopingpreparat och metoder? 

Ja   Nej 

Bidrog utbildningen med kunskap om eget ansvar som idrottsutövare? 

Ja  Nej 

Var utbildningen givande? 

Ja   Nej 

Allt som allt, bidrog utbildningen till ny kunskap? 

Ja   Nej 

Andra kommentarer om utbildningen, exempelvis vad du saknade. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

14. Svenska innebandyförbundets antidopingarbete upplever jag har god kvalitet.   

 

 1 2 3 4 5 6 

Helt oenlig      Helt 

enig 

                 Har inte tagit ställning 
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15. Informationen svenska innebandyförbundet förmedlar om sitt 

antidopingarbete och dopingkontroller anser jag är tillräcklig 

 

1 2 3 4 5 6 

Helt oenig                   Helt enig  

                 Har inte tagit ställning 

 

16. Vet du hur du söker dispens för läkemedel du får utskrivet från läkare? 

Ja 

Nej 

 

17. Läkemedel som skrivs ut av läkare kan klassas som doping inom vissa sporter. 

Hur får du reda på vilka läkemedel som klassas som tillåtna respektive 

förbjudna? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

18. Använder du något typ av kosttillskott? 

Ja 

Nej 
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18A. Vid JA 

- Vilket/vilka typer av kosttillskott använder du? Ringa in de svar som stämmer 

in på dig. 

Proteinpulver 

Aminosyror 

PWO 

Vitaminer och mineraler, ex. multivitamintabletter 

Annat: _____________________________________________________ 

 

19. Hur ofta använder du kosttillskott? 

Dagligen 

Några gånger i veckan 

Några gånger i månaden 

Annat: ________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

Hej! 

Petra Ohlsson heter jag och studerar min sista termin på Idrottsvetenskapliga programmet 

vid högskolan i Gävle. Jag skriver just nu mitt examensarbete som syftar till att undersöka 

vad innebandyspelare på nationell-elitnivå kan om riksidrottsförbundets antidopingarbete 

och dopingregler. Studien genomförs för att skapa en överblick om vilken kunskap om 

doping som når spelare då det finns bristande kunskap inom ämnet idag.  

 

Enkäten kommer beröra din kunskap om doping och dopingkontroller samt hur du fått 

kunskap inom ämnet. Den beräknas ta ca 10-20 minuter att genomföra. För att delta måste 

du vara över 15 år och spela innebandy på elitnivå (SSL eller allsvenskan). Det är viktigt 

att du som deltagare svarar så noggrant och ärligt som möjligt på frågorna för att resultatet 

ska överensstämma med verkligheten. 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer tas hänsyn till i studien. Detta 

innebär att ditt deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande 

när du vill utan att ange en anledning. Du kommer i studien vara anonym och dina svar 

kommer hanteras konfidentiellt.  

 

De material som samlas in kommer resultera i ett examensarbete som kommer bli 

tillgängligt för allmänheten via databasen DiVA. Enkätsvaren kommer enbart användas 

för forskningsändamål och kommer efter godkänd uppsats raderas. 

 

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta mig för ytterligare information. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Petra Ohlsson   Göran Svedsäter 

Student    Handledare 

Ofk15pon@student.hig.se    xxx 

xxxx    xxx 
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