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Kartläggning av användning av dopning, 
kostillskott och narkotika bland 

gymtränande

 



Dopningsförekomst bland gymtränande 
I olika ålderstrupper, endast män

Ålder (år) Använt 

dopningsmedel någon 

gång

Antal                         %

Använt 

dopningsmedel 

senaste 12 mån

Antal                          %

Använt 

dopningsmedel 

senaste 30 dagarna

Antal                     %

< 18 (n=82)

18-24 (n=354)

25-29 (n=151)

30-39 (n=203)

40-49 (n=159)

50+ (n=176)

Totalt (n=1125)

4                              4,9

8                              2,3 

10                            6,6

10                            4,9

7                              4,4

4                              2,3

43                            3,8

3                              3,7

4                              1,1

4                              2,6

2                              1,0

0                                --

0                                --

13                            1,2

2                            2,5

1                            0,3

2                            1,3

0                              --

0                              --

0                              --

5                            0,4

CAN 2012: Pojkar åk 9= 2,2%, pojkar åk 2 gy =1,5%, 
ANDT-bruket och negativa konsekvenser i svenska befolkningen (17-84 år): 0,5% 

 



Andelen män som använt aas någon gång, senaste månaden, 
senaste 30 dagarna och blivit erbjudna att köpa/prova aas 

uppdelat på olika kategorier av anläggningar
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På vilka ställen fick man tag på 
anabola androgena steroider?

Endast de som använt aas
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Observationsstudie på gym

 



AAS förekomst på de olika 
träningskategorierna

Uppskattas använda AAS
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Så okej, om detta nu är idealbilden 
vad kan vi göra åt det då? 

 



Så här såg det ut 2007…

 



Så här ser det ut nu…

 



Arbetsmodellen 100% ren hårdträning

3. Utbildning för ägare och träningsansvariga

1. Kartläggning och uppföljning

2. Organisation

4. Policy och handlingsplan

5. Samverkan med polisen

6. Samverkan med Riksidrottförbundets Distriktidrottsförbund

7. Diplomering av träningsanläggningar

 





Riktig styrketräning handlar 

inte om vad du tar, utan om 

vad du ger. 

Alltså 100 % 

 



Budskapet

- Målgruppen är personer i åldern 16-25 år som befinner sig i en 

kroppsfixerad miljö där  dopningspreparat erbjuder en genväg till bekräftelse

- Vänder oss i första hand till ”esteterna” och ”slagskämparna”

- Vänder oss främst till dem som inte använt dopningspreparat, men som är 

i riskzon

- Inte prata dopning! Snarare kropp, träning, manlighet och prestation

- Stå på målgruppens sida

- Stärka gympersonalen i deras negativa attityd till dopning och ge dem 

verktyg för att kunna diskutera med sina kunder

- Få målgruppen att själva bära budskapet!
 



Kampanjens delar:

1. 100 % ambassadören Musse Hasselwall

2. www.hundraprocent.com

- Påhittad dokumentär om svenska chinners – lades även ut på youtube

- Träningsprogram för att maximera antalet chins på 20 veckor

3. Chinners Championship 2009

4. ”Marknadsföringskit” – affischer, flyers, t-shirts, vattenflaskor, stickers, 

tatueringar

5. Chinskvällar

 

http://www.hundraprocent.com/


https://www.facebook.com/pages/100-
ren-
h%C3%A5rdtr%C3%A4ning/21795115

1565234?ref=hl

https://www.youtube.com/watch
?v=t0m3kwfBtTw&feature=chan
nel&list=UL

https://www.facebook.com/pages/100-ren-h%C3%A5rdtr%C3%A4ning/217951151565234?ref=hl
https://www.youtube.com/watch?v=t0m3kwfBtTw&feature=channel&list=UL


• I samband med att kampanjen lanserades presenterade 

STAD en resultatet från en observationsstudie på gym i 

Stockholm

• Målsättningen var att skapa en aktualitet kring kampanjen. 

• Ett pressmaterial sattes ihop och nyheten släpptes

den 1:a april 

• För att säkerställa bra genomslag gavs rapporten i 

förväg till vissa utvalda medier 

Media

 





• I samband med att lansering släpptes en mockumentär om ”chinners” 

vars uppgift var att skapa kännedom om kampanjen  100% samt att 

driva trafik till kampanjsajten

• Filmen placerades på ett stort antal nationella och internationella 

videosajter och hänvisade sedan till kampanjsajten 

• Efter att filmen låg uppe bearbetades bloggare, forum och sajter. 

Vi spred filmen brett men fokuserade på kampanjens målgrupp. Mode, 

livsstil-och träningsintresserade personer. Vi bearbetade också forum på 

15 olika sajter relaterade till träning och fitness

• Filmen har till dags dato fått fler än 65 000 visningar. Den ligger uppe 

på drygt 15 videosajter 

PR på Internet

 





 



 







Utvärdering av kampanjen

• Webbenkät till ägare/träningsansvariga

• Webbenkät till personal 

• Webbenkät och pappersenkät till 

tränande

 



Helhetsintryck av kampanjen
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Arrangerat chinskvällar
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Besökt hemsidan
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Använt träningsprogrammet
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Material - ägare

 Samtliga som har svarat på enkäten har 
sett de olika affischerna och tycker att de 
är mkt bra eller bra

 Majoriteten (90%) tycker att kampanjens 
material är mkt bra eller bra

 



Material - personal

 98% har sett de olika affischerna och 89% av 
dem tycker de är mkt bra eller bra

 81% tycker att kampanjens material är mycket 
bra eller bra

 



Material - tränande

 65% har sett de olika affischerna och 78% av 
dem tycker de är mycket bra eller bra

 17% av de tränande har vid något tillfälle fått 
något material och 73% tycker att materialet 
är mycket bra eller bra

 



Är dopningsfrågan mer uppmärksammad på 
anläggningen efter kampanjen än tidigare?

64%

44%

12%

19%
15%

36% 37%

73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ägare Personal Tränande

Ja 

Nej 

Vet inte

Ägare n=18, Personal n= 61, Tränande n= 249
 



Kommentarer - personal

 ”Ett jättebra projekt bara som det är kul att vara en del av:) Tycker att folk 
har reagerat väldigt positivt på det och fått mera kunskaper kring ämnet:) 
Kul med kungsan, mässan och alla utbildningar med:)” (personal)

 ”I ett förebyggande syfte är kampanjen jättebra men när problemet redan 
finns behövs mer hjälp. Anläggningarna behöver stöd och hjälp med att få 
bukt med dessa problem också!” (personal)

 



Kommentarer - tränande

 ”Bra initiativ, hoppas det gett effekt för många, själv gillar jag 
det men inte fokuserat på det då jag inte riktigt är berörd (om 
jag förstått hela budskapet)” (tränande)

 ”Bra initiativ, fortsätt kampen mot fusket” (tränande)

 ”Mer marknadsförning för att fler borde ta del av det goda 
budskapet.” (tränande)

 



Kommentarer - tränande

 ”Mkt bra med kampanj mot dopning vill jag bara säga!”

 ”Som sagt, jag har absolut ingen aning om vad kampanjen går ut på. Jag 
har sett affischerna, men dessa är totalt intetsägande. På sin höjd antog 
jag att det handlade om något nytt aerobicspass eller liknande.”

 ”Kul att det finns några som orkar ta tag i dessa frågor och arbeta för en 
bättre och renare träning på gym och styrkecenter! Fortsätt så!”

 



Fick det någon effekt i 

verkligheten?......



Resultat från utvärdering av metoden 100% ren hårdträning –

Andel som använt AAS och blivit erbjudna att  köpa/prova
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*Skillnaden är statistiskt säkerställd!
 



PReventiOn av Dopning I Sverige

www.prodis.se



• S.A.N.N - Samverkan Antidoping Nätverk 
Norrbotten

• 100 % Ren Träning Kronoberg/100 % Ren 
Träning Kalmar

• Arbete mot hormondopning i Malmö

• 100 % ren hårdträning - STAD 

• 100 % ren hårdträning Östergötland

• Dopningsfritt i Örebro län

• Kungsbacka mot dopning & våld

• Dopningsfritt Värmland

• Krafttag mot doping- Ett antidopingnätverk i 
Västernorrland

• Dopingjouren

Finansiär: Statens folkhälsoinstitut

• Socialhögskolan Lunds universitet

• Antidopinggruppen Riksidrottsförbundet

Nya in i PRODIS:
Hässleholms kommun
Kristianstads kommun
Vänersborgs kommun
Ängelholms kommun
Dalarnas län
Sandvikens kommun
Jämtlands län
Västmanlands län







Ja, men det krävs att ni samverkar 

och arbetar med att begränsa både 

tillgången och efterfrågan. 

Dessutom har ni de rådande 

skönhetsidealen i samhället att 

brottas med också! 



TACK!


