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kosttilskudd, og kroppens økende betydning for hvem vi er, som
særlig alarmerende.
De siste årene har kommet to nye kilder for dopingmidler rettet mot
fitnessutøvere og andre som trener utenfor den organiserte idretten.
Dette er kosttilskudd som er tilsatt dopingpreparater, og salg av
farmasøytiske produkter som ikke er godkjente for menneskelig bruk.
.
Kosttilskudd kan inneholde både stimulerende stoffer og anabole
steroider. De stimulerende stoffene er i all hovedsak efedrin eller
stoffer som er analoge til efedrin. Disse produktene markedsføres

Velkommen til tiende utgave av Russisk Rulett.

gjerne som fettforbrennende, at de forbedrer humøret (mood

I denne utgaven vil vi se nærmere på to bøker av året som omhandler

enhancers) eller de påstår å gi økt energi til treningen (training

doping-fenomenet. Antologien Doping and Public Health og Bjørn

boosters). Selv om stoffene listes på forpakningen brukes ofte

Barlands Fortellinger om doping og kroppskultur. Vi har også gjort et

villedende betegnelser som gjør det vanskelig å forstå hva de virkelig

intervju med Bjørn Barland.

inneholder. Det har også blitt funnet nye designer-stimulanter i
kosttilskudd. Dette er stoffer som i liten grad har blitt forsvarlig testet

Hovedtemaet denne gangen er kvinner og doping. Undersøkelser

for effekt og eventuelle bivirkninger.

viser at det i all hovedsak er menn som bruker dopingmidler. Samtidig
har det de siste par årene fra ulike hold blitt uttrykt bekymring for at

Kosttilskudd kan også inneholde anabole steroider. Disse

bruken av prestasjonsfremmende stoffer kan være økende blant

tilskuddene hevder å ha god effekt på muskelstyrke og

kvinner. I denne forbindelse har vi også intervjuet forsker Astrid

muskelmasse. Clenbuterol er et annet dopingmiddel som har blitt

Bjørnebekk.

funnet i kosttilskudd. Disse tilskuddene blir beskrevet som å ha
vektreduserende virkninger.

Ny bok om doping og folkehelse
I 2012 arrangerte Professor Arne Ljungqvists Antidopingstiftelse
symposiet Doping as a Public Health Issue i Stockholm. Blant
representantene på symposiet var Interpol, IOC, UNESCO, WADA og
Verdens helseorganisasjon. Under symposiet ble det uttrykt
bekymring for at bruken av dopingmidler kunne utvikle seg til å bli et
alvorlig folkehelseproblem. Boka Doping and Public Health springer ut
fra dette symposiet. Boken ser på ulike sider ved samfunnet og
samfunnsutviklingen i dag som kan medvirke til økt bruk av doping
utenfor organisert idrett. Her trekker de frem den økende bruken av
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Legemidler som ikke er godkjente har enten blitt trukket tilbake

Ny bok fra Bjørn Barland

fra salg, eller ble aldri produsert for slag på grunn av bieffekter
under utprøvingen av disse stoffene. Ofte vet man lite om de
prestasjonsøkende effektene av disse stoffene. Lite vet man
gjerne også om bieffektene av disse stoffene. En del av stoffene
blir merket med advarsler som kun tillatt til forskningsformål,
eller skal ikke brukes av mennesker.
Markedet for disse stoffene vokser raskt. To viktige grunner til
denne veksten er at råvarene for disse stoffene er lett
tilgjengelige, og fordi markedsføring og salg foregår svært enkelt
over internett. Leger som behandler uforståelige helseproblemer
hos pasienter som holder på med fitness, eller trener mye, bør ta
i betraktning at disse problemene kan skyldes bruk av
kosttilskudd som inneholder dopingmidler, eller bruk av andre
farmasøytiske produkter inntatt i en treningssammenheng.
Tidligere år kom Bjørn Barland med boka Fortellinger om doping
Bruken av dopingmidler utenfor den organiserte idretten kan ses

og kroppskultur. Den er en oppsummering av 25 års forskning

på som et tegn i tida (a sign of the times). Tre trekk ved dagens

på bruk av dopingmidler utenfor organisert idrett.

samfunn er særlig viktig i denne sammenhengen; det muskuløse

Problemområdet definerer Barland som bruk av medisiner til

kroppsidealet vi har særlig i den vestlige delen av verden, en økt

ikke-medisinsk formål, organisert på en måte som viser til en

individualisering av samfunnet og en økt medikalisering av

«indre» mening. Den ser både på uheldige konsekvenser for

samfunnet. Idealet om en muskuløs kropp knyttes til helse og

individ og samfunn, og hvorfor noen velger å konstruere en

sunnhet. Et utslag av individualiseringen er at menneskene i dag

egen logikk og en alternativ oppfatning rundt et fenomen som

er mer materialistiske og rasjonelle enn de var tidligere.

møter fordømmelse i resten av samfunnet. Boka har åtte

Kroppens rolle har endret seg, og har blitt en sterkere

kapitler, og spenner over et bredt lerret. Boka har også flere

identitetsmarkør enn den var tidligere. Med den økte

faktabokser som der sentrale tema ved dette fenomenet

medikaliseringen av samfunnet har det begynt å vokse frem en

presenteres. Dette omfatter hva er doping, lovverket som

holdning av at det meste man ønsker å endre ved seg selv kan

regulerer doping, virkninger og bivirkninger av dopingbruk,

endres med en medisinsk tilnærming. Dette kan medvirke til å

dopingtester, kosttilskudd og gynekomasti (som er utviklingen av

senke terskelen for å bruke anabole steroider eller andre

kvinnelige bryster hos menn).

dopingmidler.
Barland setter bruken av doping inn i en sammenheng der
Ahmadi, Nader, Arne Ljungqvist, and Göran Svedsäter, eds.
Doping and Public Health. Routledge, 2016.

kroppen har blitt det han kaller et sosialt konstruert
kulturprodukt. Siden produksjon og arbeidsliv har endret seg
radikalt er ikke kroppens prestasjoner i hverdagen lenger
nødvendige for å overleve. Kroppen har slik gått fra å skulle
prestere, til å bli noe som skal presenteres for omverdenen. I
denne sammenhengen kan ulike praksiser, inkludert bruk av
dopingmidler for å forme kroppen, bli et svar på samfunnets
forventning om hvordan vi skal se ut.
Bjørn Barland: Fortellinger om doping og kroppskultur. Cappelen
Damm Akademisk 2016
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Intervju med Bjørn Barland

langt mer konvensjonelle når du intervjuet dem om doping. Bruken
deres var først og fremst knyttet til det å bli bedre. De sa at jeg gjør
dette fordi alle andre rundt meg gjør det. Dette er et valg jeg har
tatt, og det står jeg for. Ferdig med det. Brukerne utenfor
toppidretten hadde en helt annen konstruksjon av sin verden knyttet
til bruken av steroider, til kropp og til trening. Jeg syntes dette var
lang mer interessant enn det jeg så hos toppidrettsutøverne.
Du skriver i boka di at det tok ei stund fra du kom inn på et
treningsstudio første gangen til doping ble noe du ble innviet i. Dette
var rundt midten på 1990-tallet. Da ville gutta bli så store som mulig.
I dag har du fått treningsstudiokjeder, og du har fått fitness. Har det
endret seg noe i forhold til innvielsen til doping, eller må du gå
gjennom de samme gradene som du beskriver i boka di?
Det er mye av det samme. Noe har endret seg siden 1990-tallet.
Det var andre helter da. Målet var som du sier å bli svær. Det var
bolebukser, bukseseler og rumpetasker som var stilen. Det var
drøsne gutter. Samtidig finner du mye av de samme mekanismene

Bjørn Barland er førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Oslo. I

innenfor dagens fitness. De bruker mye av de samme preparatene,

snart 25 år har han forsket på bruken av doping utenfor organisert

men på en annen måte. Så er det det med «strong is the new

idrett. Tidligere i år gan han ut boka Fortellinger om doping og

skinny». Det er jo det nye store nå. I dag skal du ha fitnesskroppen.

kroppskultur. Vi hadde en samtale med ham for å høre mer om
boka, om erfaringene han har gjort i løpet av disse årene og

Kunne du si litt mer om fitnesskroppen?

hvordan han vurderer situasjonen på doping-området i dag.

Den skal være tynn, men samtidig muskuløs. Du skal ha veldig
markert muskulatur. På 1990-tallet ville mange sagt at det er

Hvorfor ble du interessert i denne tematikken?

beachkroppen, for de bygger ikke bein, vet du.

Første gangen jeg kom i kontakt med dette temaet var da jeg tok
hovedfaget mitt på Idrettshøgskolen. Dette var på 1980-tallet, og en

I boka di skriver du at akkurat det var noe som skilte amatøren fra

tid da alle som ønsket det kunne etablere et helsestudio uten noen

den dedikerte byggeren.

form for sertifisering. Jeg satte spørsmåltegn ved hvordan dette

Hvis du ikke orket å bygge bein så var du en strandbygger. Ser du

kunne skje, og gjorde en kulturanalyse av dette fenomenet.

på fitnessmoten så ser du at shortsen går helt ned til knærne.
Mange orker ikke det halvåret det tar å bygge lårmuskulaturen

På denne tiden var det en veldig sterk kollektiv moral rundt dette

skikkelig. Det er det som er tungt og vanskelig, ikke sant. En svær

med doping. En av veilederne mine på hovedfag spurte hvorfor det

biceps kan de fleste klare å ete på seg, men det å orke månedene

var så stor enighet i Norge om at doping var det verste som hadde

med tung beintrening er det ikke alle som klarer.

skjedd idretten. I halvannet år arbeidet jeg også med temaet i
Kulturdepartementet. Så tok jeg doktorgraden min på 1990-tallet.

Når blir doping noe du forholder deg til på et treningssenter? For det
er fremdeles treningssentre eller gymmiljøene hvor du vanligvis

Hva gjorde at du begynte å jobbe med doping utenfor idretten?

finner doping i dag også?

Oppfatningen tidlig på 1990-tallet var at smittekilden til all doping
var å finne på helsestudioene. Jeg tenkte derfor at det er dit jeg må

Noen steder kommer det ganske fort, mens andre steder må du gå

først, for siden å følge dopingmidlene tilbake til idretten. Der møtte

gradene før du blir involvert. På en del gym er det veldig mye doping

jeg mennesker som hadde en helt annen oppfatning av steroider

uten at det blir snakket om. Der er dopingen en slags forutsetning

enn den jeg fant blant toppidrettsutøvere. Toppidrettsutøvere var

for mye av kommunikasjonen. På kjedestudioer så ser du det
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ganske fort om noen doper seg. Du merker det fort på unge gutter

Ja. Jeg tror det.

når de har begynt å eksperimentere med det her.
Det har vært diskutert en del om dopingbruk er et folkehelse- eller et
Også gjennom mer enn bare rask muskelvekst?

subkulturelt problem. Hva tenker du om det?

Ja. De blir mer aggressive. Noen kan også få veldig urein hud. Nå

Det er et veldig godt spørsmål. Nå har jeg holdt på med dette i 25 år.

om dagen har jeg merket at det er viktig å kunne kommunisere

Statens eget institutt for rusforskning, SIRUS, sier at det er et

rundt det som skjer i internett-verdenen. Du må ha kjennskap til de

lavfrekventert fenomen som holder seg stabilt. Når et forskningsmiljø

rette videoene på You Tube, og du må kjenne til de siste

i Bergen kommer til akkurat de samme tallene sier disse at det er et

kjendisene på nettet. Pluss det å gå og riste på denne tåteflaska

globalt helseproblem.

som jeg kaller det. Denne shaken full av tull og tøys. I dag er det
litt av inngangen.

I tillegg kommer det at Stortinget ikke har tatt størrelsen på
problemet inn over seg. Det var fenomenets egenart som lå til grunn

I boka di skriver du om en kar som gikk på You Tube for å lære

for forbudet som kom mot bruk og besittelse. Det var igjen knyttet til

seg å sette injeksjoner muskulært etter at han hadde fått

Stortingsmeldingen Se meg hvor dette med passiv drikking fikk stor

preparatene av en kompis. Hvor vanlig er dette?

plass. Passiv drikking viser til at andre også lider når en person

Internett nå er jo en opplæringskanal. Mye av det de lærer der må

drikker for mye. Denne tanken ble overført til doping. Bruker du

de kommunisere tilbake til miljøene, og de må på en måte

steroider så går dette også ut over kjæresten din. I tillegg var det

kontrastere det mot de som har kunnskap i disse miljøene. På

noen miljøer som presset på for å få gjennom et forbud. Diskusjonen

internett finner du akkurat de svarene du vil ha. Om du finner

om størrelsen på problemet, om det er et folkehelseproblem, og om

hundre nettsteder som sier at steroider er farlig, mens ett nettsted

dopingbruk faktisk generer vold, ble aldri landet av Stortinget. Mye

sier steroider er ufarlige, så kan du jo tenke deg hvilket de leser.

av inspirasjon bak forbudet er i tillegg hentet fra klassisk
narkotikatekning.
Doping er møkkete og skittent. Vi vil ikke ha doping i samfunnet vårt.
De som bruker dette er avvikere. Innen narkotikadebatten er denne
formen for tenkning på retur, men den kom tilbake når det gjaldt
dopingbruk. Det er også uttrykk for en moralsk panikk. Det ble glemt
at de som kan slå deg ned i ei drosjekø har flere ting ved seg enn at
de spiser steroider.
I en undersøkelse vi gjorde så vi at de som oppga steroidebruk både
hadde vært utsatt for og hadde utøvd vold i det offentlige rom. Veldig
mange brukte også narkotiske stoffer i tillegg. Det har blant annet
kommet to svenske doktorgrader de siste årene som viser at de som

Tidligere ble bruken initiert i et sosialt miljø. Er det fremdeles slik,

er involvert i voldskriminalitet eller som må til legebehandling på

eller har gutterommet blitt den nye initieringsarenaen?

grunn av vold i det offentlige rom scorer høyt på steroider. Men det

Ja, det er fremdeles slik. Doping er et sosialt fenomen. Det

forklarer samtidig ikke noe. De kan alle sammen ha størrelse 44 i

foregår i grupper, det foregår blant mennesker, og det uttrykker

sko også.

seg i en mening. Da jeg satt på Dopingtelefonen skjønte jeg at det
var noen der ute som satt og tygde på det her hjemme. Gudene

Hva med begrepet `roid rage` oppe denne diskusjonen da?

vet hvorfor. Jeg vil tippe at det da ligger tett opp til annen rus.

Veldig mange blir fryktelig sinte av steroider. Etter at jeg var ferdig
med doktorgraden gjorde jeg noen intervjuer med torpedoer. De

At de rett og slette bare tar noe for å skape en endring enten den

brukte steroider helt konsekvent for å dempe empati og få opp

er reelt fysiologisk eller bare mental. Og at det egentlig er akkurat

aggresjonen. Så det har en aggresjonsfremmende effekt, for all del.

det samme hva de tar?

Men det er ikke sikkert at du ville blitt like sint av å spise anadrol
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som disse gutta her ble.

de gjør. Det kan være helsefarlig for den som gjør det, men det har
ingen ting med min eller din eller samfunnets helse å gjøre.

Så det har noe å gjøre med hva du har med av bagasje inn i bruken

Vi bør også bruke andre instanser som helsesøstre, barnevern og PP-

også?

tjenesten for å fange opp ungdom med risikoatferd. Vi kan ikke

Selvfølgelig.

kontrollere eller skremme oss bort fra dette her.

Og hvor mye du ønsker å ha kontroll over handlingene dine?

Du skriver at dopingbrukere er veldig redde for at det skal bli avslørt

Og hvor mye du trenger en unnskyldning for handlingene dine. Det er

utenfor miljøet at de bruker doping. Kan du si litt om denne blandingen

åpenbart at du blir aggressiv av å spise steroider. Samtidig er ikke det

av aksept og skam?

å være aggressiv det samme som å være voldelig. Rent statistisk vil

Vi ble overrasket over at en del av brukerne vi intervjuet hadde en

jeg tro at mange aggressive mennesker er involvert i voldsepisoder,

ganske moralsk fordømmende holdning til dopingbruk. De fortalte at de

men vold er jo en intensjonalt kalkulert handling. Skal du begå

ikke så noen annen utvei enn å bruke doping for å nå målene de

kalkulerte, vel gjennomførte voldshandlinger er det ikke sikkert at det å

hadde satt seg. Ideelt sett ville de helst nådd disse målene uten å

spise steroider er så lurt. Det er et rasjonale og en logikk bak det

bruke doping. Dette var også mål som samfunnet så på som

fullstendig irrasjonelle. Du ser jo det i vold i nære relasjoner.

ønskelige. Med Robert Mertons (amerikansk sosiolog) begreper ville vi
sagt at de var practical people som var innovative for å nå målene de

Kan du si litt om utbredelsen av doping i Norge?

hadde satt seg. Merton var jo opptatt av rikdom og The American

Det er det samme stort sett de samme tallene hele veien. Snittet de

Dream som bare et fåtall amerikanere hadde muligheten til å oppnå.

siste tretti årene i alle omfangsundersøkelser ligger vel i Norge og i

Da får du en anomitilstand (anomi er en samfunnsmessig tilstand av

Norden omtrent på pluss/minus 3,3 %. Så har du på den ene siden de

normløshet) som man mener den moderne kroppskulturen også kan

som sier at tallet er høyere. På den andre siden er de som sier at hvis

være et uttrykk for. Samfunnet setter opp idealer og mål, samtidig som

vi med forskning ikke klarer å finne flere, så kan det faktisk være slik at

det finnes strukturer og krefter i samfunnet som fratar deg muligheten

det ikke finnes flere. Det kan også hende at sannheten ligger et sted

fra å nå disse.

midt mellom disse to posisjonene.
Noen fenomener klarer man ikke å favne. Det kan godt hende at

I stedet for å konstatere at doping er et moralsk problem valgte jeg å

doping er et slikt fenomen. Doping er jo veldig tabubelagt.

spørre hvilke samfunnsmessige forhold eller fenomener doping kan

Svarprosenten i spørreundersøkelser går ned når du spør om doping.

være et svar på. Svaret er at doping gir en mulighet for å nå idealene

Faktisk mer enn den gjør når spørsmålene om narkotikabruk kommer.

samfunnet setter opp som attraktive.

Fra ulike hold hevdes det at det finnes en skjult brukerpopulasjon der

Går det an å si at det har blitt flere og stadig vanskeligere nåbare

ute. Denne påstanden begrunnes med at man har fått såkalte signaler

idealer i samfunnet i dag enn det det var tidligere?

om det er slik. Påstanden begrunnes også med at beslagene av

Ser vi på Ung i dag – undersøkelsene er ungdom i dag veldig snille og

dopingmidler er så store at det må finnes flere brukere der ute enn det

prektige. Samtidig scorer de dårlig på psykisk helse. Du og jeg vi drakk

som kommer frem i omfangsundersøkelser. Er det mulig å foreta slike

mer, vi debuterte tidligere seksuelt, vi var mer i opposisjon. Ungdom er

sammenligninger?

ikke slik lenger. De er snille, optimistiske, flotte mennesker, men de

Tja. Du må gjerne bruke beslaglagt mengde, men det er vanskelig å

scorer høyt på utilfredshet rundt egne prestasjoner. Dagens ungdom

estimere bruk. Det er jo noen som kan bruke veldig mye vet du. Noen

opplever et stort stress i forhold til det å nå idealene som finnes der.

få bruker helt enorme mengder. Likevel er det rart med disse signalene

Så kan du spørre om de idealene er reelle. Og hvem er det som setter

på bruk som man ikke klarer å fange opp i undersøkelser. Mer

disse idealene. Innenfor dette ligger det også mange pådrivere i

interessant er det å spørre; og hva så?

retning av å bruke doping.

Hva tenker du om det?

Da jeg satt og leste boka di i går tenkte jeg at dopingbruk og det

Å ligge og spane på sekstenåringer som ønsker å finne ut hvor store

veldige kroppsfokuset, treningsfokuset, og fokuset på mat også for den

muskler de kan få er vel ikke en politioppgave hvis dette er det eneste

saks skyld, kanskje er en form for spiseforstyrrelse. . .
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rent rituelt dette.
Jeg er veldig enig. En ekstrem opptatthet av mat og dietter kan være
en god indikator på dopingbruk. Hos informantene mine var holdningen

Det er jo nesten noe religiøst eller sakralt over det her

at du skal trene ordentlig, du skal forstå dette med kosthold, og du skal

Ja. I liminalitetsfasen er du hverken eller, du er midt i mellom. Det er

kunne dope deg riktig. Disse tre tingene henger sammen. Det er ålreit

en slags limbofase. Du er hverken der eller her. Så brukes det da

å dope seg hvis du trener og spiser riktig. Hvis du ikke spiste ordentlig,

sånne emblemer som livrett for å fortelle at nå er jeg på vei tilbake til

eller trente dårlig og likevel brukte doping da var du en

det normale igjen.

dopingmisbruker.
Veldig sterk intern kontroll.
Veldig. De kunne si at han der flyr jo bare her og trener, ikke sant. Det
blir ikke noe greie på han. Og han det ikke ble noe greie på kunne ta
akkurat de samme steroidekurene som han som sa dette. Forskjellen
var at den ene hadde satt steroidene inn i en sammenheng som viste
at han trodde på at dette var det riktige. Det er viktig å vise andre at du
tar denne livsstilen seriøst.
Dette er ikke noe du bare gjør for moro skyld.
Nei. Det var der da jeg begynte å forske på dette for over 20 år siden,
og det er her fortsatt. Brukerne vil vise frem at det her er noe de kan,
og at dette har de kompetanse på. Det må vi forstå når vi skal nærme
oss miljøene.
Men det er også veldig lett å si til en bruker at nå er du så veldig på
jordet . . .
Ja, det er jeg helt enig i. Det er veldig lett å si du tar feil, eller forstår du
ikke at du jukser nå. Kanskje det var derfor jeg ble værende igjen i
miljøene da jeg oppdaget den voldsomme seriøsiteten, rasjonaliteten

Hvilke fokusområder er viktige i tiden framover når det gjelder doping,

og logikken som brukerne la for dagen. De la planer, og de handlet ut i

og forebygging av dopingbruk?

fra disse planene. Det er dette som skiller doping fra narkotika. Det er

Jeg tror det viktigste vi må fokusere på er at unge mennesker ikke

ikke rusen for rusens skyld. Doping er midlet for å komme lenger, for å

begynner med doping. Vi må snakke med ungdom om doping, og vi

nå målet man har satt seg.

må gi ungdom alternativer til doping. Hvis du vil bli stor og sterk så

Virkningene er jo også forskjellige fra alkohol og narkotiske stoffer.

kan vi gi deg noen modeller for hvordan du kan gjøre det uten å bruke

Skal man feire noe i disse miljøene bruker man heller mat. Etter at

hormoner. Å tilby alternative modeller som går på kost og på

kroppsbyggerstevnet og fitnesskonkurranser er over er det å kunne

treningsprinsipper er viktig. Mange er jo helt idioter når det gjelder

spise hva du vil det som indikerer festen.

trening, ikke sant. De er på helsestudio for å drikke shake. Om noen
har som mål å løfte 150 kilo i benk så må vi si til dem gå for det, Men

Du skriver i boka di at deltagerne på kroppsbyggerstevner ble

du skal klare uten å bruke doping.

presentert ved navn og livrett.

Og det er vel enda mer tilfredsstillende å løfte de 150 kiloene hvis er

Det handler om askesen, vet du. Det er jo ingenting som er så sosialt i

med egen innsats.

vår kultur som mat. Det er her det med livretten og den hysteriske

Jeg har sagt til skoleelever at i det øyeblikket dere har spist doping den

opptattheten av mat kommer inn, for å fortelle at nå er jeg snart tilbake,

ene gangen vil du aldri være annet enn en doper. Uansett hva du gjør

nå er jeg snart blant dere igjen, nå kan jeg snart begynne å spise det

på idrettsbanen, uansett hva du gjør på vektrommet, uansett hva du

dere spiser. Fraværet av nytelse, liminalitetsfasen, er over nå. Det er

gjør blant kompisene dine, så vil du alltid være et dophue. Jeg vil heller
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at vi skal få ungdom til å forstå dette kognitivt, enn å forsøke å

Kan du si litt om kvinner og doping.

skremme dem fra å begynne, eller ved å si at doping er juks.

Det finnes kjønnsrollemønstre som er viktige å ha med seg når

En annen viktig ting er at det vi sier må være riktig. Det kan bety at vi

man snakker om doping. Jenter bruker på en annen måte. De

må si ting vi ikke liker å si. Vi må si at doping virker. Steroider virker.

bruker under påvirkning av en partner eller en trener som forteller

De virker voldsomt sterkt, men har også omkostninger. Kampanjer har

dem hva de skal bruke, og hvordan de skal bruke. Gutter som

mange svakheter. En av feilene er at vi så gjerne vil skremme med

bruker doping er veldig opptatt av at dette er mitt prosjekt. De er

kampanjene. Da får vi oss ofte til å si ting som ikke er riktig. Og det blir

klare på hvorfor de bruker det de bruker, mens jenter sier at de

avslørt, vet du. Da mister kampanjen all troverdighet.

bruker det de gjør fordi en mann sier det. Vi ser noe av det samme
i andre idrettsmiljøer også. Jenter lar seg bli trent, mens gutter

Kan det da kunne virke mot sin hensikt?

liker å trene.

Det er helt riktig. Derfor må heller si ting vi ikke liker som er riktig og
håpe at vi kan komme i gang med noe positiv, heller enn å håpe at vi

Jenter doper seg på en annen måte. Og de bruker andre

skal skremme med noe som er halvriktig.

preparater. De er veldig opptatt av det som brenner fett. Når jeg
reiser rundt og holder foredrag så prater jeg av til om noe som

Noen ganger har jeg tenkt at det er en veldig sterk krigsretorikk i mye

heter clenbuterol. Det er astmamedisin for hester som har den

av arbeidet mot doping.

effekten at det både brenner og fett og bygger muskler.

Ja. Veldig. Doping blir forklaringen på alt. Dopingen gjør deg umoralsk.

Clenbuterol er veldig populært blant jenter.

Det er dopingen som er skyld i problemene du har. For mange brukere
er dopingen bare en del av noe annet. Det er helt andre ting i livet som

Vidundermiddelet er her altså.

betyr noe.

Jeg har noen ganger snakket om dette til organisasjoner for
spiseforstyrrelser også. Da står jeg og prater om Merton og

Når det gjelder forebyggende arbeid så har jeg tro på det. Men det er

Giddens (britisk sosiolog) og prøver virkelig å legge de store

jo alltid et tveegga sverd i forhold til forebyggende arbeid; Det sies at vi

samfunnsteoretiske tingene til grunn for dette her.. Hva har de

må tidlig inn i skolen og prate om doping, og at vi må tidlig inn i skolen

sittet og husket på, de der ute?

og prate om rus. Ja, må vi det?
Det er clenbuterol.
Jeg vet ikke.

Det har noe med hvordan du presenterer budskapet, ikke sant. Vi

Ja, nei. Jeg er usikker. Når du snakker til umodne 7. klasser om doping

tror at nå blir vi forstått, og at dette er noe alle forstår. Men vi må

så kan mange tenke at oi, dette var spennende. I hvert fall når du drar

huske å være litt forsiktige noen ganger.

inn tidligere steroidebrukere.
Jeg husker en gang jeg hørte en som fortalte om livet sitt med
steroider, rus og kriminalitet. Slipp aldri den mannen løs på en
skoleklasse, tenkte jeg da jeg satt og hørte på ham. Han var svær, vet
du. Brun som ei nøtt. Tatoveringer. Sto der og bare oste av levd liv.
Fortalte om kvinnfolk og biljakt og steroider og innbrudd. Vi som satt
der var voksne, og vi så jo tragedien i guttens liv. Men jeg tenkte at hva
er det ungdommen sitter igjen med etter å ha sett deg?
De som klarer å se problemene i dette vil heller aldri fått problemer
med steroider. Det er det som er usikkerheten med all informasjon.
Prater vi til de frelste? Prater vi avhold i avholdslosjen? Hvem vil vi nå?
Hvorfor skal vi ta brukeren? Hvor mange av dem vi tar i dag ville blitt et
problem i det norske samfunnet? Men jeg ønsker loven velkommen. Vi
får gi den en sjanse og se om den fungerer. Virker den er det greit for
meg.
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Kvinner og doping
Dopingbruk utenfor organisert idrett har i stor grad vært sett på som et
mannsfenomen, men de siste årene har dopingbruk blant kvinner fått
økt oppmerksomhet. Fra ulike hold rapporteres det at man har mottatt
«signaler» om at bruken blant kvinner er økende. Det har blitt hevdet
at «kvinnen i gata» setter sprøyter med anabole androgene steroider,
Antidoping Norge har uttrykt bekymring for at dopingbruken kan spre
seg til «vanlig» kvinner som trener på helsestudio, og det diskuteres

Skader og bivirkninger
Anabole steroider kan gi en rekke fysiske og psykiske konsekvenser.
Disse omfatter kosmetiske bivirkninger som kviser, skallethet, og
utvikling av kvinnelige bryster hos menn. Anabole steroider har blitt
knyttet hjerte- og karlidelser, leverskader og sterilitet. Man ser også en
sammenheng mellom bruken av dopingmidler og psykiske lidelser som
angst, depresjon og økt selvmordsrisiko. Bruken av anabole steroider
har også blitt knyttet til økt aggresjon og nedsatt empati og voldsbruk.

om nye kroppsidealer kan ha medført en økt aksept og bruk av

Kvinner som bruker anabole steroider kan få de samme fysiske og

dopingmidler.

psykiske bivirkningene som menn. I tillegg kan kvinner oppleve at
stemmen endrer seg fordi strupehodet vokser,

Kvinner som har drevet med kroppsbygging, styrketrening eller ulike

menstruasjonsforstyrrelser, at klitoris vokser, at brystene blir mindre,

idretter som krever mye muskelstyrke har vært de vanligste gruppene

skallethet og økt kroppsbehåring. Disse bivirkningene er ofte

som har blitt forbundet med bruk av dopingmidler. Ut over disse

irreversible.

gruppene har noen undersøkelser gjort blant elever på videregående
skoler vist et relativt høyt antall kvinnelige brukere. Også unge kvinner

Økningen i testosteron og den lavere forekomsten av østrogen betyr at

som trener mye på helsestudio har blitt trukket frem som grupper der

kvinnene som bruker anabole steroider innleder en prosess som er lik

bruken kan være større enn blant andre grupper av kvinner.

puberteten hos gutter, I ytterste fall kan dette innebære en endring av
kjønnsstatus. Blant kvinnelige storbrukere av anabole steroider har man

Utbredelse
Andelen spurte som har oppgitt bruk av dopingmidler i norske
omfangsundersøkelser gjennomført på 2000-tallet har variert fra 1,3 %

funnet et høyere testosteronnivå enn det som er normalt for menn.
Styrken og omfanget på disse reaksjonene vil variere fra person til
person.

til 4,7 %. For menn har antallet variert fra 2,1 % til 6,8 %, mens det for
kvinner har variert fra 0,2 % til 2 %. Denne store overvekten av
mannlige brukere finner man også stort sett igjen i undersøkelser fra
andre land.

Personer som bruker anabole steroider har ofte en omfattende bruk av
andre medikamenter, preparater og stoffer i tillegg til steroidene. Dette
kan omfatte andre prestasjonsfremmende midler som veksthormon,
insulin og clenbuterol. Ulike medisiner kan bli brukt. Kosttilskudd er

Det har kommet enkeltundersøkelser fra blant annet Sverige og USA,
som har vist en langt høyere utbredelse. Disse undersøkelsene kan
ha hatt metodiske svakheter som har gitt falske positive svar. Særlig
gjelder dette uklart formulerte spørsmål som har gjort det vanskelig å

svært vanlig, og brukes ofte i store mengder. Brukeren kan også utvikle
en avhengighet av anabole steroider. Kanayama og Pope mener
brukeren også kan utvikle en avhengighet av steroidene. De mener
dette kan inntreffe hos rundt 30 % av brukerne.

avgjøre om det har blitt brukt anabole steroider, kosttilskudd eller for
eksempel slankepiller. En høy andel positive svar fra kvinner på
spørsmål om de har brukt anabole steroider kan også være på grunn
av en lav, total svarprosent.

Rus, risikomiljøer og seksuelle overgrep
Bruk av dopingmidler blant menn knyttes til ulike former for risikoatferd
som kriminalitet og omfattede bruk av narkotiske stoffer og alkohol. Man
vet mindre om denne sammenhengen når det gjelder kvinnelige

Til tross for dette har det de siste årene blitt spekulert i om det er en
økning i antallet kvinner som bruker dopingmidler. Siden bruk av
anabole steroider har vært sett på som noe som først og fremst skjer
blant menn, kan bruken blant kvinner ha blitt både for lite og for dårlig
undersøkt. Videre har dagens store interesse for styrketrening, og
analyser av innholdet på en del nettforum, blitt trukket frem som
indikasjoner på at det de siste årene kan ha skjedd en økning i antallet
kvinner som bruker dopingmidler.

dopingbrukere. Kunnskapen man har er i stor grad basert på studier
med få deltagere. En svensk studie på bruk av dopingmidler blant
innsatte i svenske fengsler viste en uvanlig høy andel kvinner som
svarte de hadde brukt dopingmidler. Ip og samarbeidspartnere skriver
at blant de tolv kvinnelige dopingbrukerne som deltok i deres
nettbaserte studie møtte over halvparten kriteriene for en
avhengighetslidelse. I Heid Nøklebys studie av mannlige og kvinnelige
pasienter som mottak rusbehandling deltok 30 kvinner. Av disse
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kvinnene oppga 20 % at de tidligere hadde brukt anabole steroider.
Også dette prosenttallet er langt større enn det man vanligvis finner i
omfangsundersøkelser, men også her er det viktig å understreke at
det er snakk om et lite antall kvinner. Blant kvinnene Innerdal
intervjuet fortalte flere at de hadde brukt ulike narkotiske stoffer, og
mente at bruken av anabole steroider hadde vært en inngangsport til
bruk av narkotiske stoffer.
Andre undersøkelser har funnet at seksuelle overgrep kan virke som
en utløsende faktor for steroidbruk. Kvinnene som svarte at de brukte
dopingmidler i en studie gjennomført av Ip og samarbeidspartnere
hadde større sannsynlighet for å ha opplevd seksuelle overgrep enn
både de mannlige deltagere i studien, og de kvinnelige deltagerne

samarbeidspartnere intervjuet åtte kvinner som bruker anabole steroider
og clenbuterol. Syv av kvinnene var i en nær relasjon til en mann som
hadde vært en pådriver for deres egen dopingbruk. Forfatterne av
studien skriver at dette er den første studien der dette funnet har blitt
gjort. Man vet lite om hvor vanlig det er at en mannlig partner har en
sentral rolle i en kvinnes dopingbruk. I en studie av et nettforum for
kroppsbyggere var det flere menn som sendte inn spørsmål om hvordan
deres kvinnelige burde legge opp sin dopingbruk. Dette tyder på at
menn har interesse av sine kvinnelige partneres bruk av dopingmidler.
Samtidig vet man ikke hva denne interessen resulterer i. Det kan være
unntakene som har kommet frem i Innerdal og Börjessons studier, men
det kan også være snakk om at dette er noe som ikke har blitt spurt om
i tidligere studier av kvinners dopingbruk.

som ikke brukte eller hadde brukt dopingmidler. I en studie Gruber

Tegn i tiden

og Pope gjorde av 75 kvinnelige vektløftere hadde ti av disse blitt

Flere sider ved dagens samfunn kan påvirke valget om man skal bruke

voldtatt. Syv av disse ti begynte å bruke anabole steroider og/eller

dopingmidler eller ikke. Blant de som har blitt trukket særlig frem er det

clenbuterol etter voldtekten for å øke kroppsmassen og egen styrke.

økte fokuset på trening og fitness, en økt individualisering av

Denne responsen kan sammenlignes med menn som har begynt å

samfunnet, og en økt medikalisering av samfunnet.

bruke anabole steroider etter å ha vært utsatt for vold, hvor bruken
blir en måte å forhindre nye overgrep og voldshandlinger.
Det er snakk om at miljøer hvor det finnes dopingmidler også er
risikomiljøer i forhold til kriminalitet og bruk av narkotiske stoffer.
Denne sammenhengen finner man hos mannlige brukere. Hvorvidt
en lignende sammenheng finnes blant kvinnelige brukere har blitt
mindre undersøkt. Men det ser ut til at det kan være en noe høyere
andel kvinner som bruker anabole steroider i noen miljøer, bruken av
dopingmidler kan for noen medvirke til at de kommer i kontakt med,
og velger å bruke, narkotiske stoffer.

Trening og fitness har de siste årene blitt en viktig aktivitet for stadig
flere. Veksten i antallet treningssentre i Norge har vært stor. Fra 2008 til
oktober 2015 har antallet økt fra 477 til 1071. Siden begynnelsen av
1980-tallet har kvinner har fått en stadig større plass innenfor
helsestudio- og fitnesskulturen. For kvinner har kroppsidealet dreid seg
mot en hardere og mer muskuløs kropp, man skal være både slank og
sterk. Dette har avfødt begrepet «strong is the new skinny».
Idealkroppen representerer det som regnes som estetisk attraktivt, og er
dermed målestokken for hva som er vakkert, sexy og attraktivt.
Normene for hva som regnes som den riktige kroppen har blitt stadig
snevrere. Å oppfylle de rådende normene for den riktige kroppen har

Står det en mann bak en kvinnens dopingbruk?

blitt stadig vanskeligere. Skal normene nås må det i stadig større grad

Til sin masteroppgave i idrettsvitenskap intervjuet Innveig Innerdal

gjøres gjennom trening og gjennom et kontrollert kosthold, eller

åtte kvinner som brukte eller hadde brukt anabole steroider og andre

gjennom mer drastiske handlinger som plastisk kirurgi.

dopingmidler. Innerdal skriver at hennes informanter gjennomgående
hadde blitt introdusert til dopingbruk og dopingmidler av en mannlig
partner som selv brukte dopingmidler. Disse kvinnene hadde liten
kjennskap til dopingpreparatene de brukte. I motsetning til det man
finner hos mannlige brukere var det svært få som selv hadde
innhentet kunnskap om dopingmidlene de brukte. De fleste kvinnene

Fitnessindustrien har skapt en sterk kobling mellom de rådende
kroppsidealene og det som regnes som en sunn livsstil. Den ideelle
kroppen blir koblet til sunnhet, til god helse, og til en sunn, og dermed
korrekt, livsstil. Disse idealene kan lede til både spiseforstyrrelser og
dopingbruk.

hadde fått informasjon om preparatene fra kjæresten. Det var også

Med en økt individualisering av samfunnet har det kommet et økt fokus

kjæresten som styrte det praktiske knyttet til bruken av

å endre sin identitet gjennom å endre egen kropp. Individualiseringen av

dopingmidlene.

samfunnet har medført et økt fokus på individets selvbilde, på individet

Dette er et område som har blitt lite utforsket. Börjesson og

oppfatning av egen kropp og om man har oppnådd samfunnets
kroppsideal. I tillegg finner man i dag et langt sterkere medialt press om
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at egen kropp er noe man kan, ja nesten bør, endre, hvis man ikke er
fornøyd med denne. I dette klimaet kan valget om å bruke
medikamenter for å nå idealkroppen være et uttrykk for konformitet i
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undersøkelsen?

Hvor mange kvinner er det som har meldt seg, som har deltatt?
Vi har intervjuet 11 som har brukt steroider, og skal gjøre noen

Aldersspennet på de jentene?
egentlig.
Hvorfor har kvinnene ønsket å være med på denne
Jeg tror de synes det er et viktig tema. Noen har sluttet å bruke,
noen har opplevd en del bivirkninger med det. Noen har kanskje
hatt menn som har deltatt i undersøkelsen, og blitt tipset gjennom
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331-346.
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det. Dette er også noe de bruker eller har brukt mye tid på, og det
er lite forskning som har blitt gjort på bivirkninger av steroidebruk.
Å prate med noen som hører på deg kan også være viktig.
Jenter er kanskje enda mer bekymra enn gutter for hva steroider
gjør med en. I studien inngår blant annet en MR-skanning av
hjernen, og undersøkelse av kognitive evner. Det kan tenke seg at

Øya, Tormod: Ungdom, rus og marginalisering.
Cappelen Damm Akademiske, Oslo 2013
Nrk. No: Slår treningsdop-alarm blant jenter: – I enkelte miljøer
går det altfor langt.

noen ønsker å delta på disse undersøkelsene fordi det er noe ikke
så mange kommer borti ellers. I denne sammenhengen er MRundersøkelsen mest ment for å se på små forskjeller i hjernens
utseende mellom grupper, og ikke så mye på individnivå.

Intervju med Astrid Bjørnebekk
Astrid Bjørnebekk leder en studie som undersøker om langvarig
bruk av anabole steroider påvirker hjerne og atferd, som for
eksempel følelser og kognitive evner. I utgangspunktet skulle
studien kun omfatte mannlige dopingbrukere. Etter hvert kom de i
kontakt med kvinner som enten brukte eller hadde brukt anabole
steroider. Dette resulterte i at det også ble etablert en studie av
kvinnelige dopingbrukere. For å høre mer om denne har vi hatt en
samtale med Astrid Bjørnebekk.
Kan du begynne med å fortelle om kvinnene som prosjektet har
vært i kontakt med?
I utgangspunktet hadde vi ikke noen studie på kvinner. Ikke fordi
dette ikke er interessant, men fordi det er få kvinner som bruker
anabole steroider. Vi mente også at det ville være vanskelig å
komme i kontakt med kvinnelige brukere. Mens vi holdt på med
studien på menn meldte et par kvinner seg, og vi fikk etter hvert
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Men hvis det er noe alvorlig galt der så ser du det?

kurene, og det har reflektert at det kanskje ikke er så god kunnskap

Vi har en dyktig radiolog som går gjennom bildene med tanke på

bak dette. Det gjelder ikke alle, men er et trekk som har gått igjen.

om det er noe som behøver videre oppfølging, men det er ikke en

Jeg tror at de stoler på denne personen, og at han vil det beste for

klinisk undersøkelse i den forstand. Når du går til legen og tar

dem, men noen av disse mennene sitter kanskje med litt andre ideer

blodprøver får du noe skriftlig med deg hjem. Det gjør du ikke her.

om hva som er det beste for en enn hva en annen ville gjort.

Kan du si litt generelt om hva som kjennetegner disse kvinnene?
De er opptatt av å trene styrke og kropp, og de fleste er innenfor

Kan det være en slags naturlig konsekvens av at det er innafor et

fitnessmiljøet eller fitnessbransjen. Dette gjelder både for

miljø hvor det å trene, det å forme kroppen er så sentralt?

kontrollgruppen og for de som har brukt steroider. Samtidig er det

Så absolutt. Jeg tror menn generelt er mer åpne om bruken sin,

viktig ikke å henge ut fitnessmiljøet. De fleste bruker jo ikke der

mens kvinnene holder på litt mer på egen hånd, kanskje med råd fra

heller.

en mann eller en trener. Det virker som om kvinnene ikke deler
erfaringer med hverandre på samme måte. De forsøker å holde det

Bruker kvinnene andre typer stoffer enn mennene, eller andre

skjult at de bruker. Da kan det også bli mer spekulasjoner. Det

doser enn mennene gjør?

eksisterer også en ide om at mange bruker, og at man må bruke

De bruker mye av det samme faktisk. Noen tror at visse preparater

doping for å kunne hevde seg. Flere har sagt at alle vet jo hvem som

er litt tryggere for kvinner. Clenbuterol bruker kvinnene mer enn

bruker, men vi snakker liksom ikke om det.

det mennene gjør, og det synes jeg er litt skremmende. Noen av
mennene har fortalt at de aldri vil røre clenbuterol igjen på grunn

Hva kan årsakene til det være tror du?

av svært ubehagelige opplevelser ved bruken. Det er kanskje også

Det kan være noe skam forbundet med å bruke steroider fordi det

en litt høyere bruk av veksthormon blant kvinnene. De føler

kan bli sett på som å jukse seg til resultatene som skal gjenspeile

kanskje at det ikke er så farlig fordi veksthormon ikke har de

dedikasjon og trening. Det er jo heller ikke lov å bruke steroider. I det

samme maskuliniserende effektene som anabole steroider har.

mannlige kroppsbyggermiljøet er det kanskje noe mer aksept for å

Samtidig har du også de som har brukt rene testosteronpreparater.

bruke steroider. Det har kanskje også noe å gjøre med at det

For kvinnene er det stor variasjon i hvilke mengder og hvor lenge

innebærer en større medisinsk risiko for kvinner å bruke steroider,

de har brukt steroider. De fleste er mer forsiktige enn mennene.

og at kvinner etter lengre tids bruk kan få bivirkninger i form av

De bruker stort sett lavere doser. Noe som også skiller kvinners

maskulinisering.

bruk fra menns bruk er at det har vært noe større bruk av orale
preparater.

Så menn er mer åpne om egen bruk av dopingmidler?
Ja, inntrykket er at det er mere aksept for å prate om det og mindre

I masteroppgaven til Ingveig Innerdal har hun gjort intervjuer med

skam ved å ha brukt blant menn.

åtte av kvinnene. Her forteller de fleste kvinnene at det var en
mann som hadde introdusert dem for doping, og som var ganske

Det er jo langt færre kvinner enn menn som bruker dopingmidler.

sentral i bruken. Kunne du si litt om mannens rolle i kvinnenes

Men fra ulike hold har det blitt hevdet at bruken blant kvinner kan

bruk?

være økende. Hva tenker du om dette?

Det er et hovedtrekk som går igjen at de ofte er i er et forhold med

Det kan hende at det har vært en økning, men jeg vet ikke om den

en mann som bruker. Han setter opp kurene, og han trener dem

vil kunne gi noen utslag på en omfangsundersøkelse. Det har jo

kanskje også. Noen av kvinnene har ikke helt satt seg inn i hva de

vært litt dårlig kartleggingsstudier på feltet, og de fleste av disse

tar. De har stolt på hva mennene har sagt og gitt dem.

viser at det ikke er spesielt utbredt blant kvinner. Jeg tror fremdeles
det er det som gjelder, at dopingbruk ikke er spesielt utbredt blant

Har de hatt noen tanker rundt at de har latt en annen person styre

kvinner.

ganske mye?
Det har ikke vært så mye refleksjoner rundt det egentlig. Når vi har

Men interessen for fitness har jo økt de siste årene. Det har også

spurt om hva det er som karakteriserer bruken har vi fått mange

blitt et større fokus på å bygge kropp og på at «strong is the new

henvisninger til at det er kjæresten eller en mann som har satt opp

skinny», og det kan hende at dette fører med seg en økning i antallet
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kvinner som bruker dopingmidler. Det er likevel ingen grunn til å tro

røpende når det gjelder bruk av steroider blant kvinner. De som

at bruken av anabole steroider blant kvinner kommer til å

har brukt mye synes at de har fått mer maskuline trekk. Det er

eksplodere. Jeg tror at de fleste kvinner er redde for å bruke

flere som rapporterer om økt hårvekst og at de må barbere seg

mannlige kjønnshormoner. Men du skal ikke se bort fra at bruken av

ofte for eksempel. Det har vært en hyppig bivirkning. Noen av

clenbuterol og veksthormonbruk har gått opp, eller kan gå opp.

bivirkningene synes de også er bra. Synlige blodårer for
eksempel. For noen er det også fravær av menstruasjon.

Kan du si litt om livserfaringene til disse kvinnene?
Jeg kan ikke si noe generelt om det, siden de er ganske få. Noen
sliter med psykiske problemer, har noen vonde livserfaringer, mens
andre ikke gjør eller har det.
Forholdet til kropp, til egen kropp. Er det noe som peker seg ut der?
Det er et stort fokus på kropp, men det er også tilfelle i
kontrollgruppa vår. Kvinnene som bruker steroider skiller seg nok
ikke så veldig fra kontrollgruppa på det punktet faktisk. De er helt
klart et i miljø der kroppen er i fokus og hvor en del også har et
forstyrret kroppsbilde. Livsstilen går ut på å bygge kropp, og på å
realisere seg selv gjennom kroppen.
Bruk av rusmidler?
Der er det også stor variasjon. Noen har brukt endel rusmidler, og
noen bruker ikke i det hele tatt.
Er bruken en del av miljøet de er en del av?
Nei. Jeg har lite data å gå på der, men tror ikke at rusbruk er
spesielt dominerende blant kvinner fitnessmiljøet. Men steroidebruk
utenfor fitnessmiljøet kan nok reflektere at man har lavere terskel for
å ta illegale preparater, også andre rusmidler. Generelt om vi ikke

Er det noe i tida med det du nevnte om at « strong is the new

tenker på jentene, vet vi at det er mer rusbruk blant steroidebrukere.

skinny». Eller med medikaliseringen samfunnet, som kan virke

Vår studie på menn bekrefter dette. Det er en noe større forekomst

som en pådriver i retning av å bruke dopingmidler?

av illegale rusmidler, mens forekomsten av alkohol er lavere enn i

Det finnes en pille for alt, ikke sant.

kontrollgruppen. Blant kvinnene er det for få deltagere til at jeg kan
si noe om forholdet mellom kvinner, steroidebruk og rusmidler.

Det finnes en pille for alt. Og den store betydningen kroppen har i
dag, nesten som en slags markør for hvem du er.

Bruken av kosttilskudd?

Akkurat det er jo ikke bare forbeholdt kroppsbyggermiløet. Du skal

Vi har noe data på det og det ser ut til at det er en del bruk av

lykkes på alle arenaer. Jeg tror aksepten for noe er avhengig av

kosttilskudd, men dette er ikke et hovedfokus i våre intervjuer. Man

hvilke miljø du er i. I noen miljøer er det disse kodene som gjelder,

kan tenke seg at om terskelen er høy for å begynne å bruke illegale

mens det i andre miljøer er andre koder som gjelder. Jo mer

midler, er den helt klart lavere for å bruke lovlige kosttilskudd.

alminnelige noe er, jo mindre vurderer du at skaderisikoen er.
Thomas Hildebrandt, en kjent forsker på steroidefeltet, har vist at

Er det mange som har begynt å få synlige endringer på grunn av

en av de sterkeste predikatorene på om noen kommer til å bruke

bruken?

anabole steroider, er hvor mange man kjenner som bruker det. I

Mange rapporterer at stemmen har sprukket, og at de har fått

tillegg til hvor god effekt man tror det vil ha.

mørkere stemme. Det med stemmen kan komme raskt, og kan være

Bruker venner av deg, bruker dine nærmeste, tror jeg terskelen for
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å bruke selv er mye lavere. Når det gjelder disse mennene vi
snakket om, er det viktig og ikke fordømme. De har gode
intensjoner og ville ikke anbefalt steroider hvis de mente at
fordelene det gav ikke var større enn bivirkningene. Det er
spørsmål om hva som er vanlig i deres hverdag og hvor de har sin
kunnskap fra. Det er litt det der med kilder til kunnskap. Vi som
mennesker er dårlige på å vurdere akkurat det.
Det finnes jo så mye informasjon overalt. Mange bruker mye tid på
å hente informasjon og samle det på ett sted, og forteller deg at
dette er trygt og dette ikke. Så i visse miljøer så tror jeg at en del
kan virke som bedre og mere underbygd informasjon enn det i
virkeligheten er.
Det er også vanskelig å være kildekritisk om du ikke er lært opp i
den tradisjonen. Når noen skriver side opp og side ned om en ting,
og setter inn noen tabeller eller figurer kan det fremstå som veldig
overbevisende. Dette er jo også et felt der det ikke finnes så mange
vitenskapelige studier heller. Spesielt ikke om kvinner.
Det er veldig lite, egentlig.
Vi hørte nettopp en kvinnelig forsker som selv har vært en del av
kroppsbyggermiljøet i England, som har gjort en kvalitativ studie av
dette miljøet. Hun fortalte at hun selv mange ganger har vurdert å
bruke dopingmidler, og ennå ikke er avklart i forhold til om hun i
fremtiden kommer til å bruke det. Her er en forsker med mye

kunnskap om anabole steroider, og mange tenker at hun
burde ta sterk avstand fra å bruke disse stoffene. Det er
interessant. I hvert fall når du tenker på hvor lett det er å fordømme
og sette i bås de som bruker anabole steroider. Det finnes faktorer
der som gjør at det å bruke disse stoffene er et naturlig valg i en del
settinger.

Nyheter
- Krevende å avdekke
Antidoping Norge tror det må en fokusert satsing på
dopingsaker for å få avdekket de verste forbryterne. 28.
desember 2015
Ber justisministeren vurdere strengere straff for doping 3. januar
2016
Sluttar i protest: – Forbundet tek ikkje doping på alvor
Ho kravde dopingtestar på trening, men vart ikkje høyrt. No
sluttar antidopingansvarleg i Kroppsbygger- og Fitnessforbundet
i protest. 11. januar 2016
Vil ha fitness som fag i skolen
Gymlærer ved Byåsen videregående skole og norgesmester i
fitness: Fitness er en sunn og fin sport i forhold til det å takle
kroppspress. 19. januar 2016
Politimann slipper straff etter dopinginnrømmelse
Polititjenestemannen nektet å la seg dopingteste under politiNM i fjor. 22. januar 2016
– Jeg lengtet etter å bli sett på av jentene og respektert av gutta
26. januar 2016
Doper seg for å få likes på Facebook
Doping blant unge på treningssentre er et stort problem, mener
politiet. Noen doper seg for å få en kropp som gir «likes» på
Facebook. 29. januar 2016
Avviser strengere strafferammer for doping
Justisministeren mener dagens strafferammer er strenge nok –
også for de mest alvorlige dopingforbrytelsene. 10. februar
- Fitness tok over livet mitt
Sofie Nilsen (20) skulle delta i bikinifitness i fjor. En måned før
konkurransen sa kroppen stopp. 14. februar
Tollerne beslagla dopingpreparater
Betydelige mengder dopingpreparater ble beslaglagt av tollerne
på Svinesund natt til lørdag. Det var 46.900 tabletter og 3000
gram flytende dop. I tillegg var det 13.500 Viagra-tabletter. 16.
februar 2016
Får ikke sykle konkurranser
Veteransyklist fra Horten får ikke konkurrere på 15 måneder. I
januar testet syklisten positivt på en dopingprøve og grunnen
var bruk av kosttilskudd som viste seg å være forurenset.
Kosttilskuddet inneholder stoffer som ikke var deklarert på
boksen.. 20. februar
Ingen anmeldt fra treningssentre
Ingen treningssentre har det siste året anmeldt dopingbruk, til
tross for at medlemmer snakker om at «de er på en kur. Sats
Elixia tror mange lurer seg unna. 28. Februar 2016
Forsket på doping i fitnessmiljøene siden 1992: – De fleste sitter
igjen med bivirkninger.
Fitnessmiljøene vokser kontinuerlig fordi den moderne
kroppskulturen speiler samfunnet. 6. mars 2016
Anabole steroider holdt på å ta livet av Christian (45)
– Syv hjerteinfarkt, to hjertestans og en pistol som ikke gikk av.
Jeg burde vært død, 7. mars 2016
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Evy (42) vurderer å gi seg med fitness på grunn av all dopingen i
miljøet
Nå ber hun om hyppigere dopingtesting. 8. april
Nekter å gi politiet navn på NM-dopere
– Snakk med vår advokat om du har flere spørsmål, sier
kroppsbygger-president til TV 2. 11. april 2016
Denne russegjengen er slett ikke som alle andre.
De er ikke kristenruss, gåruss eller satseruss. De er fitnessruss! 28.
april
Kroppsbyggeren Rich Piana har brukt anabole steroider i 27 år:
– Jeg angrer ingenting. 9. mai 2016
Ble mishandlet av kjæresten i to år.
– Når han ikke tok steroider ble han som et barn, og gråt mye.
Den unge kvinnen mener anabole steroider er årsaken til at
kjæresten mishandlet henne i to år. 8. mars 2016
Kvinnebryster og krympede testikler – slik påvirker anabole
steroider kroppen
Drømmen om superkroppen kan ende i alvorlige fysiske og
psykiske plager for kroppsbyggere som doper seg. 10. mars
2016
Sunnfjording dømd for narkotikabruk
Ein mann i Sunnfjord er dømd til fengsel i 30 dagar for å ha
oppbevart og brukt narkotika og dopingmiddel.11. mars 2016
Smuglet i 2012, dømt nå
En 32 år gammel mann er dømt til å utføre 205 timer
samfunnsstraff etter at han smuglet 40.000 dopingtabletter og
7000 ampuller anabole steroider over Svinesund. Smuglingen
fant sted i september 2012 og mannen tilstod på stedet. Halden
tingrett har tatt hensyn til at det har tatt lang tid før saken kom
opp for retten. 16. mars 2016
Dopingtester Birken-løperne
- Økt prestisje gir økt fokus.
Antidoping Norge kommer til Birken for å ta dopingprøver av
deltakerne 17. mars 2016
Tar grep for å avsløre flere Birken-dopere
Antidoping Norge mener økt prestisje gjør at flere vurderer å
jukse. 17. mars 2016
Ble testet for første gang på 20 år. Ni av elleve ble dopingtatt
NM i kroppsbygging og fitness. 1. april 2016
Dopingresultatene offentliggjort:
Ni av 11 dopingtatt i kroppsbygger-NM 1. april 2016
Fem dopingsiktet under fitnesstevne i Trondheim
Fem personer pågrepet i forbindelse med fitnesskonkurransen
Kaliber Open på Scandic Lerkendal i Trondheim. 1. april 2016
- Opplevde det som ydmykende
Arrangøren av fitnesskonkurransen Kaliber Open i Trondheim er
kritisk til politiets aksjon under stevnet. 2. april 2016
Tidligere NM-vinner innrømmer doping
Profilert kroppsbygger fra Trondheim erkjenner dopingbruk. 5.
april 2016

Treningssentre følger ikke antidopingprogram
Bare halvparten av landets treningssentre følger Antidoping Norges
program for å få ned dopingbruk i treningsmiljøene. Snittprisen på
en dopingtest ligger på 2 000 kroner. 13. mai 2016
Politiet erkjenner at de kan for lite om dopingkriminalitet
Politidirektoratet ber alle politidistriktene, Kripos og UP om å sende
sine ansatte på «dopingkurs». 22. mai
Doping gjemt i corn flakes-esker
En litauer ble stoppet på Svinesund da han forsøkte å smugle
doping over grensen onsdag kveld. I en fryseboks og i noen esker
med corn flakes fant tollerne omlag 8000 tabletter og ampuller med
dopingmidler som ble beslaglagt. 28. mai 2016
Ingen blir fengslet etter doping-razzia
Det kan ta måneder før politiet får svar på prøvene som ble tatt da
politiet slo til mot flere treningssentre i Sør-Rogaland tirsdag. 8. juni
2016
Hun kritiserer politiet sin dopingaksjon
En av de fremste i kroppsbyggermiljøet i Norge, Vilde Waksvik (21),
kritiserer politiets dopingaksjon mot treningsmiljøet i går. Politiet sier
at det vil bli flere lignende aksjoner. 8. juni 2016
Ungdom helt ned i 13-åra kjøper dop på nett
– De sitter hjemme på gutterommet og lurer på om det er farlig, eller
hvordan man skal bruke det, sier Margareth Tveitan, som er
rådgiver hos Dopingkontakten i Antidoping Norge. 10 juni 2016
Stakk av fra Norges største dopingsaksjon – fem tatt med våpen,
steroider og narkotika. 10 juni 2016
Dopingrazzia i Rogaland:
Her slår sivilt politi til mot treningssenteret. Konsekvensene av å bli
tatt med doping kan gå langt ut over bøter og fengselsstraff. 10. juni
2016
Seks tatt for doping
Seks menn ble tatt i dopingkontroll etter at politiet slo til mot
styrketreningsmiljøet på et treningssenter i Ski tidligere i år. Alle
urinprøvene viste bruk av doping skriver, Østlandets Blad. 21. juni
2016
Skippertak mot doping
139 personer ble tatt i doping- og narkotikaaksjoner av politiet i
Asker og Bærum i juni. Det har blitt beslaglagt blant annet seks kilo
cannabis. Fremover vil politiet fokusere mer på treningsmiljøene i
jakten på misbruk og omsetning av dopingmidler. 13. juli 2016
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Vernepleier importerte anabole steroider
Politiet i Telemark fant narkotika og anabole steroider hjemme
hos en vernepleier i Grenland. Nå risikerer han å bli fratatt
autorisasjonen. 18. august 2016
Lege tatt i norgeshistoriens største dopingaksjon
I begynnelsen av juni slo politiet til mot flere treningssentre og
en rekke privatadresser på Vestlandet, i det som ble omtalt som
norgeshistoriens største dopingaksjon. 19. august 2016
8000 kroner i bot for doping
Flere personer i 20-årene har godkjent forelegg på rundt 8000
kroner for bruk eller oppbevaring av doping etter politiets
dopingaksjon i sommer. Tirsdag 7. juni 2016 aksjonerte politiet i
Sør-Vest politidistrikt mot en rekke personer og flere
treningssenter i Rogaland fra Egersund i sør til Stavanger i nord.
19. august 2016
Varetektsfengslet for doping
En litauisk statsborger er varetektsfengslet etter at politiet fant
en bærepose med dopingpreparater i bilen han satt i. Han ble
stoppet i Horten natt til tirsdag.. 1. september 2016
23 menn pågrepet i doping-aksjon
Politiet gikk til storaksjon mot brukere av anabole-androgene
steroider, både i private hjem og på tre treningssentre i
bergensområdet. 7. september

23 pågrepet i dopingaksjon i Bergen: Fant kongepyton og narkotika
En kongepyton og flere typer narkotika er blant beslagene etter at
Bergen-politiet slo til mot et dopingmiljø i byen onsdag. Aksjonen var
rettet mot det politiet omtaler som rollemodeller i bodybuilder-miljøet.
7. September 2016
– Doping er eit aukande problem
I Førde arbeider politiet og treningssentera saman for å kunne ha
kontroll over doping. 8. september 2016

Nettsteder
Steroideprosjektet
Kompetansesenter rus Oslo
International Network of Doping Research
Dopingjouren
Antidoping Norge
Antidoping Danmark

Neste utgave av Russisk Rullet vil være en
spesialutgave i forbindelse med en konferanse
Kompetansesenter rus Oslo arrangerer i samarbeid
med Steroideprosjektet og Salto Oslo i oktober 2016.
Har du tilbakemeldinger send en e-post til:
bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no
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