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Forord
Rapporten er skrevet ved Seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole.
Arbeidet er gjennomført med midler fra Antidoping Norge og Norges Skiforbund
gjennom NIHs forskningsprogram for antidoping. Takk til Ørnulf Seippel og Sigmund
Loland for råd underveis og kommentarer til tidligere utkast.

Oslo, november 2015
Morten Renslo Sandvik
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Sammendrag
Dette er en kunnskapsoversikt over samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning
om doping. Bakgrunnen for prosjektet er kontrasten mellom doping som tema av stor
offentlig interesse, og forholdsvis lite og fragmentert samfunnsvitenskapelig og
humanistisk forskning på temaet. Noen aspekter ved doping er det forsket en del på,
uten at sikre metoder har blitt utviklet og generalisert i særlig grad. Dette gjelder
eksempelvis spørsmålet om hvor mange som bruker doping, eller om det er mulig å
forutse dopingbruk i lys av individuelle demografiske eller psykologiske variabler.
Andre aspekter som også fremstår som viktige for kunnskapsutviklingen, er det forsket
påfallende lite på. Hvordan fungerer for eksempel de ulike sidene av antidopingarbeidet
– fra de nasjonale antidopingorganisasjonenes forebyggende og holdningsskapende
tiltak, til verdens antidopingbyrås mål om global harmonisering? Hvordan utfoldes
doping som en sosial praksis i ulike miljøer?
Vår ambisjonen er at rapporten kan være et utgangspunkt for videre forskning. Slik
forskning bør bygge på kjennskap til dopingforskning generelt, og inngående kunnskap
om funn, metodiske utfordringer og begrensninger innenfor det spesifikke teamet en
ønsker å studere. Slik kan vi oppnå en koordinert og kumulativ forskning, der nye
studier i større grad trekker veksler på tidligere forskning – tematisk og metodisk. For å
legge til rette for dette, fokuser rapporten like mye på forskningens metodiske
utfordringer, som på funn. I tillegg legger vi vekt på å identifisere interessante og
nyttige tema og problemstillinger for videre forskning i en norsk kontekst.
Rapporten dekker fem temaer innenfor dopingspørsmålet: omfang, holdninger,
risikofaktorer og predikerende variabler, doping som sosial praksis og
antidopingarbeidet. Her følger et kort sammendrag av våre konklusjoner:
Omfang


Norske omfangsundersøkelser studerer først og fremst bruk av anabole
androgene steroider (AAS) blant ungdom og/eller unge voksne i lands- eller
fylkesrepresentative utvalg. Flertallet av slike undersøkelser viser at andelen
som har brukt doping (AAS eller generelt) noen gang i livet er rundt 2 %
totalt, og høyere blant gutter enn blant jenter. Forskningen bygger ikke opp
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under forestillingen om AAS eller doping generelt som et tiltakende
problem.


Det vil være nyttig om fremtidige studier ser spesifikt på de subpopulasjoner
den offentlige dopingdiskursen gjerne dreier seg om: For eksempel
idrettsutøvere på ulike nivåer eller personer som trener ved treningssentre.



Særlig i Tyskland har forskere det siste tiåret benyttet randomisert
responsteknikk (RRT) for å redusere andelen uærlige svar i undersøkelser
om dopingbruk. RRT gir gjennomgående langt høyere omfangsestimater enn
konvensjonelle spørreskjema, men resultatene preges av høy usikkerhet og
store forskjeller mellom tilsynelatende like studier. Gjennom standardisering
og kontinuerlig validering kan RRT-studier i fremtiden gi sikrere kunnskap
om omfanget av dopingbruk.



Fremtidig norsk forskning kan bidra til standardiseringen og valideringen av
RRT-studier.

Holdninger


Flere norske studier har sammenliknet holdninger til doping blant
eliteidrettsutøvere og i den generelle befolkningen. Studiene viser en så godt
som total nulltoleranse blant idrettsutøvere, mens det også i den generelle
befolkningen er svært negative holdninger til doping.



De siste tiåret har stadig flere studier i blant annet Storbritannia og Spania
nyttet et standardisert spørreskjema – Performance Enhancement Attitude
Scale – og/eller en computertest – Implicit Association Test – for å få mer
reliabel og valid kunnskap om holdninger. Metodene virker lovende. Norske
studier kan bidra i videreutviklingen, standardiseringen og valideringen av
disse.



Mange subpopulasjoner som hittil har vært studert i liten grad, vil være av
interesse for norske studier om holdninger. Dette gjelder for eksempel
helsepersonell, støttepersonell i idretten, personlige trenere og personer som
trener ved treningssentre.
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Risikofaktorer og predikerende variabler


Internasjonale metaanalyser av kvantitativ forskning viser at å være mann,
trene ved treningssenter, bruke kosttilskudd, ha bekymringer om kroppens
utseende og ha egoorientert motivasjon for å trene, er de tydeligste
risikofaktorene for doping.



Slike funn er gode utgangspunkt for norske studier. Særlig fremstår
treningssentrene som en sfære det vil være interessant å undersøke i seg selv.



Kvalitative studier av dopingbrukere tilfører mye til kunnskapsutviklingen
innenfor dette temaet. Her utdypes for eksempel kunnskap om
treningssentrene som et treningssted der doping er spesielt utbredt, av
fortellinger om hvordan kroppsbygging, vektløfting og andre
treningsprosjekter introduserer enkeltindivider for doping.



Kvalitative tilnærminger er en berikelse, men beror på tilgang til en i
utgangspunktet lite tilgjengelig gruppe – de som bruker eller har brukt
doping.

Doping som sosial praksis


Påfallende få studier søker kunnskap om doping som noe som utfoldes
sosialt, mennesker imellom. Sosiologi om både rus og idrett er omfangsrik;
paradoksalt nok finnes lite om doping. Forskningen som er gjort dreier seg
om kroppsbyggermiljøer eller profesjonell landeveissykling for herrer.



Gjennom deltakende observasjon og kvalitative intervjuer gir Barland (1997)
rik innsikt i et kroppsbyggermiljø på Østlandet på tidlig 1990-tall. Liknende
tilnærminger – også med mindre omfattende feltarbeid – vil være svært
nyttig.



Et større prosjekt ved Universitetet i Lausanne ser på doping i profesjonell
landeveissykling for herrer. Prosjektet er et eksempel på hvordan forståelser
av doping som en sosial praksis kan gi vel så konkrete bidrag til
antidopingarbeidet, som individuelle forståelser.



Tilgang på miljøer der doping er utbredt kan være vanskelig. Imidlertid er
det også interessant å studere hvordan antidoping utfoldes som sosial norm
og praksis i ulike miljøer, for eksempel innen toppidretten.
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Antidopingarbeidet


Forebyggende og holdningsskapende tiltak har i liten grad vært gjenstand for
evaluering. Tilgjengelig forskning indikerer at effektive, forebyggende
budskap er overraskende, intense, i stand til å skape en emosjonell reaksjon
og har tydelig personlig relevans for mottageren.



Antidoping Norge har en rik portefølje av forebyggende og
holdningsskapende tiltak. Evalueringer av slike er et nyttig tema for
forskning. Vi anbefaler at slike studier i større grad enn tidligere forskning
undersøker hvor vidt målgruppa inviteres til å engasjere seg, tenke selv og
komme frem til egne, overveide synspunkter på doping.



Avslørings- og avskrekkingstiltak er mye diskutert i idrettsfilosofien: Hvor
går grensen for hva som er «forsvarlig antidopingarbeid» (Hanstad og
Loland 2007). Til sammenlikning er det lite forskning på hvordan slike tiltak
oppleves av dem de angår.



Hvordan det å bli utestengt fra idrett for doping oppleves av berørte
idrettsutøvere, fremstår som et svært viktig og relevant spørsmål for
forskning.



Antidopingbevegelsen jobber for global harmonisering av regler og
retningslinjer. Dette arbeidet fremstår som svært viktig, og forskning med
organisasjonsteoretiske perspektiver kan bidra med å tydeliggjøre
hensiktsmessige mål og effektive midler.
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1.

Innledning

1.1

Bakgrunn

Prosjektet har bakgrunn i kontrasten mellom doping som et fenomen av stor offentlig
interesse, og forholdsvis lite og fragmentert samfunnsvitenskapelig og humanistisk
forskning på temaet. Doping i toppidrett får stor oppmerksomhet i mediene, gjerne med
en påfallende moralsk intensitet. Det er tydelig at doping rører ved det mange ser som
idrettens grunnleggende verdier: rettferdighet, helse, glede og ærlige konkurranser.
Mediene fatter også stor interesse for doping utenfor den tradisjonelle
konkurranseidretten, ikke minst blant unge kvinner og menn som trener ved
treningssenter og søker ‘den perfekte kroppen’. Rapporter om at stadig flere bruker
anabole androgene steroider (AAS) dukker opp med jevne mellomrom, og kan bære bud
om et tiltakende samfunnsproblem.
I kontrast til dette er omfanget av samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på
doping forholdsvis begrenset, og vi har lite sikker kunnskap. Forskningen er
tilsynelatende lite koordinert, både nasjonalt og internasjonalt. Noen ‘opplagte’
spørsmål har fått en del oppmerksomhet i kvantitative studier, uten at sikre metoder er
utviklet og standardisert. Dette gjelder ikke minst hvor mange som bruker doping og
hvilke holdninger ulike grupper har til fenomenet. Andre temaer har fått en mer
sporadisk og fragmentert tilnærming. Hvordan foregår doping og hvorfor ser det ut til å
kunne bli akseptert i enkelte miljøer? Hvor godt fungerer antidopingarbeidet? Slike
spørsmål belyses i et antall gode enkeltstudier, men mangelen på kumulativ forskning
gjør at de gode svarene er få.
På denne bakgrunnen har vår overordnede målsetning vært å kartlegge hva som finnes
av empirisk samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på doping. Prosjektet er
bygget rundt fire undermålsetninger:


For det første har vi hatt som mål å utarbeide en oversikt over forskning på de
mest kjente temaene knyttet til doping. Hvilke problemstillinger,
forskningsdesign, teoretiske perspektiver og funn preger denne forskningen?
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For det andre har vi ønsket å identifisere noen temaer som fremstår som viktige
for kunnskapsutviklingen om doping, men som i mindre grad er blitt forsket på.
Hvilke gode og viktige problemstillinger fortjener mer oppmerksomhet?



For det tredje har det vært et mål å finne frem til forsking på tema som er
‘parallelle’ til doping. Tanken er at dopingforskningen står overfor en del
utfordringer man har bred erfaring med innenfor felter som rusforskning og
kriminologi, og at dopingforskningen antageligvis kan nyttiggjøre seg av design,
metoder og teorier som anvendes her.



For det fjerde vil vi forsøke å oppsummere kunnskapsoversikten med forslag til
gode og nyttige studier om doping for norske forskere innenfor
samfunnsvitenskap og humaniora. Med dette ønsker vi å bidra til å videreutvikle
forskningen.

Resultatet er denne rapporten, som vi håper kan danne et grunnlag for videre forskning.
I det som følger presenteres en oversikt over empirisk samfunnsvitenskapelig og
humanistisk forskning på doping, innenfor fem temaer: omfang (kapittel 3.1),
holdninger (kapittel 3.2), risikofaktorer og predikerende variabler (kapittel 3.3), doping
som sosial praksis (kapittel 3.4) og antidopingarbeidet (kapittel 3.5).

1.2

Valg av temaer

Temaene vi belyser i rapporten reflekterer de overnevnte målsetningene. Litteratursøket
beskrevet under viser at en stor andel av empirisk samfunnsvitenskapelig og
humanistisk dopingforskning er kvantitativ, og dreier seg om omfang, holdninger, eller
risikofaktorer og predikerende variabler. Tross at kunnskapsutviklingen har kommet
forholdsvis langt innenfor disse temaene, er ikke vårt hovedfokus å identifisere
samlende funn og konklusjoner. Vi er opptatt av veien videre. I vårt syn går denne veien
innom noen metodiske utfordringer som tidligere forskning i varierende grad har tatt
hensyn til. Doping er et sensitivt tema. Studier som beror på informasjon om
menneskers bruk av eller holdninger til doping er utsatt for selvpresentasjonsbias og
selektivt frafall. Doping er også vanskelig å definere. Hva er doping? For hvem? Når?
Særlig omfangsundersøkelser er utsatt for forskjeller mellom forsker og respondent, i
oppfatningen om hva som er doping. På grunn av disse utfordringene har særlig kapittel
2.1 og 2.2 et betydelig fokus på metode. Hvordan kan vi få sikker kunnskap om omfang
og holdninger ved hjelp av kvantitative metoder?
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Temaene som tas opp i kapittel 2.4 og 2.5 er det forsket forholdsvis lite på, men de
fremstår som viktige for kunnskapsutviklingen. Overskriften ‘Doping som sosial
praksis’ refererer til sosiologisk forskning som gjennom kvalitative metoder ser på
hvordan doping utvikles og utfoldes i sosiale kontekster, mennesker imellom. Mye av
forskningen om holdninger og risikofaktorer beror på en forståelse av doping som et
individuelt valg med individbaserte forklaringer. Kunnskap om hvor utbredt og
akseptert doping har vært i ulike subkulturer (ikke minst innenfor kroppsbygging og
landeveissykling) – og om hvordan bruken har vært organisert, mennesker imellom –
forteller at vi også må lete etter sosiale forklaringer. Slik forskning har et forholdsvis
lite omfang. Her ser vi på gode enkeltstudier som gir nyttig innsikt i seg selv og kan
fungere som et eksempel og et utgangspunkt for videre forskning.
Når det kommer til antidopingarbeidet fokuserer vi på evaluering: Hvor godt fungerer
antidopingarbeidet? Dette spørsmålet kan belyses på flere nivåer. Hvor godt fungerer
det holdningsskapende og forebyggende arbeidet? Eller avslørings- og
avskrekkingstiltak, som dopingkontrollen? Hva med organisasjonene som driver dette
arbeidet? Spørsmålene om hvor godt antidopingarbeidet fungerer er mange og
relevante. Likevel fremstår forskningen som sporadisk og lite koordinert. I kapittel 2.5
identifiserer vi de viktige problemstillingene for videre forskning og gir en oversikt over
forskningen som er gjort.

1.3

Søkestrategi

Som første steg i prosjektet utarbeidet vi en fyldig oversikt over samfunnsvitenskapelig
og humanistisk, empirisk forskning på doping og antidoping, publisert i
engelskspråklige artikler i fagfellevurderte tidsskrifter. Dette gjorde vi for å danne et
bilde av forskningens omfang, hvilke temaer og populasjoner det er forsket mest og
minst på og hvor det er forsket mest. I dette arbeidet søkte vi i fire databaser – PubMed,
Scopus, SPORTDiscus og Web of Science – med følgende søkeord:


Doping OR performance enhancing drugs OR performance enhancing
substance AND sport



Doping OR performance enhancing drugs OR performance enhancing
substance AND physical activity
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De ulike søkemotorene tilbyr ulike filtre som har gjort det enklere å hente ut
samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning. I tillegg har det vært nødvendig å gå
gjennom titler og abstrakter manuelt. Et lite antall artikler har blitt identifisert manuelt,
gjennom referanser i andre publikasjoner. Dette arbeidet har resultert i en database på
440 artikler. Til denne databasen har vi lagt til 14 publikasjoner fra WADA-finansierte
forskningsprosjekter, som i tidsrommet 2009 til 2014 er publisert på organisasjonens
hjemmesider. Databasen teller nå 454 publikasjoner, som er sortert etter tema, metode
og ulike kjennetegn ved utvalget (alder, kjønn, deltakelse i idrett etter gren og nivå, og
så videre).
Neste steg var å kartlegge norsk forskning innenfor de ulike temaene. 16 artikler ble
identifisert i det internasjonale søket, men vi ønsket også forskningspublikasjoner på
norsk. Her har vi i hovedsak brukt Google Scholar og manuelle søk i referanselister.
Manuelle søk har også identifisert det lille antallet svensk- og danskspråklige
publikasjoner som nevnes i rapporten.
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2.

Hoveddel

2.1

Omfang

Hvor mange bruker doping? Kunnskap om omfanget av dopingbruk i ulike miljøer og
subkulturer er avgjørende for utvikling og evaluering av antidopingtiltak. Sikker og
longitudinell kunnskap om hvor mange og hvem som bruker doping – i organisert og
uorganisert idrett, blant ungdom og voksne, kvinner og menn, birkebeinere, de som
trener på treningssenter og toppidrettsutøvere – gir viktig bakgrunnsinformasjon for
hvilke tiltak som fungerer og ikke fungerer. Videre forteller slik kunnskap noe om hvor
stort problem doping faktisk er, hvor mye oppmerksomhet fenomenet ‘fortjener’ og
hvor stor del av samfunnets og idrettens ressurser det er fornuftig å bruke på å bekjempe
problemet.
Likevel vet vi relativt lite om hvor mange og hvem som bruker doping. I toppidretten
refereres det ofte til Verdens antidopingbyrås (WADA) årlige ‘Anti-Doping Testing
Figures’, som oppgir andelen prøver med mistenkelige (AAF) og/eller atypiske (ATF)
analytiske funn blant dopingprøver analysert ved WADA-akkrediterte laboratorier.
Andelen AAF var i 2013 1,31 %, mens andelen AAF og ATF var 2,21 %. Andelen
overgår nødvendigvis det reelle antallet dopingbrukere som oppdages gjennom
dopingkontroll per år, da den kan inneholde flere prøver fra samme person, samt prøver
hvis AAF/ATF beror på stoffer personen har fått innvilget medisinsk fritak for (WADA
2014).
Videre er det ikke slik at en dopingprøve kan oppdage alle former for doping. Ulike
prøver analyseres for ulike stoffer, ulike stoffer har ulike deteksjonsvinduer, nye stoffer
kommer ofte på markedet før det utvikles effektive tester, og utøveren kan være ‘ren’ på
testtidspunktet, men bruke doping på andre tidspunkter. I følge Waddington og Smith
(2009, s. 120) utnyttes slike forhold av dopede utøvere «to beat the system by virtue of
their access to expert advice from team doctors or other sports physicians». Med andre
ord leder statistiske forhold ved teststatistikken til overestimering, mens administrative
begrensninger og begrensninger ved de naturvitenskapelige metodene som ligger til
grunn, leder til underestimering. Teststatistikken bør derfor ikke leses som et
omfangsestimat.
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I denne sammenhengen trer samfunnsvitenskapene inn som et mer anvendelig og
potensielt mer treffsikkert alternativ til naturvitenskapen. Forskningen er imidlertid et
godt stykke unna å leve opp til potensialet. Litteratursøket som ligger til grunn for
denne rapporten viser at forskning på omfang av doping er fragmentert og lite
kumulativ. Videre møter forskningen betydelige metodiske utfordringer. Vi innleder
dette kapittelet med en oversikt over norske omfangsundersøkelser. Den norske
forskningen er et eksempel på kumulativ forskning, der liknende utvalg (lands- eller
fylkesrepresentative utvalg av ungdom og unge voksne) har blitt studert for bruk av det
samme dopingstoffet (AAS) over tid. Når det gjelder forskning fra andre land, ser vi på
metodeorienterte studier som fokuserer på å møte de tydeligste metodiske utfordringene
knyttet til å studere omfang med samfunnsvitenskapelige metoder.
2.1.1 Norske omfangsundersøkelser
Norske omfangsundersøkelser er samstemte i tema og tilnærming. I Norge har forskere
fortrinnsvis vært interessert i AAS-bruk blant ungdom og unge voksne, og de har nyttet
spørreskjema- eller internettbaserte selvrapporteringsundersøkelser med mer eller
mindre lands- eller fylkesrepresentative utvalg. Spørsmålene som er ment å fange opp
omfang følger den samme malen. Respondentene får spørsmål av typen: Har du noen
gang brukt AAS/doping? Hvor mange ganger har du brukt AAS/doping siste år?
Kjenner du noen som bruker eller noen gang har brukt AAS/doping? Har du noen gang
blitt tilbudt AAS/doping?
Wichstrøm og Pedersen (2001) har estimert omfanget av AAS-bruk i et representativt
utvalg norsk ungdom og unge voksne mellom 15 og 22 år (n = 8 508). 1,2 % av guttene
og 0,6 % av jentene (0,8 % totalt) hadde brukt AAS en eller flere ganger i livet, mens
0,3 % totalt hadde brukt AAS i løpet av siste tolv måneder. 5,1 % hadde fått tilbud om
AAS.
Pedersen, Wichstrøm og Blekesaune (2001) har brukt Ung i Oslo-data fra 1996 til å
undersøke sammenhengen mellom å utøve og bli utsatt for vold på den ene siden, og
eget dopingbruk eller det å være del av et miljø der doping er utbredt på den andre
siden. I Ung i Oslo-undersøkelsen i 1996 fikk Oslo-ungdom mellom 14 og 17 år (n =
10 828) spørsmål om de noen gang var blitt tilbudt dopingstoffer og om de noen gang
hadde brukt dopingstoffer. 2,3 % av guttene og 1,3 % av jentene (1,8 % totalt)
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rapporterte om eget bruk noen gang i livet, mens 13,6 % av guttene og 9,4 % av jentene
(11,5 % totalt) rapporterte om å ha blitt tilbudt doping i løpet av livet.
På bakgrunn av Ung i Norge-data fra 1992, 1994 og 1999 har Wichstrøm (2006) utført
en longitudinell studie av AAS-bruk. Et representativt utvalg av norsk ungdom og unge
voksne deltok i 1992-undersøkelsen (n = 12 287/gjennomsnittsalder = 14,9), for deretter
å bli fulgt opp i 1994 (n = 3 844 / 16,5) og i 1999 (n = 2 924 / 22,1). Respondentene fikk
spørsmål om de hadde brukt AAS noen gang. Blant de 2 924 unge voksne i 1999undersøkelsen rapporterte 1,9 % om AAS-bruk noen gang i livet, mens 0,8 %
rapporterte om første gangs bruk mellom tidspunktet for undersøkelsene i 1994 og
1999.
Pallesen et al. (2006) gjorde i 2004 en internettundersøkelse om AAS-bruk og sosial
omgang med AAS-brukere blant elever ved videregående skole i Hordaland (n = 1 351).
Respondentene ble spurt om de noen gang hadde brukt AAS og om de personlig kjente
noen som hadde brukt eller brukte AAS. Studien fant at 3,6 % av guttene og 0,6 % av
jentene (totalt 2,1 %) hadde brukt AAS en eller flere ganger i livet, mens så mye som
27,8 % rapporterte at de personlig kjente én eller flere som hadde brukt eller brukte
AAS.
En annen studie av AAS-bruk blant elever ved videregående skole (n = 1221) ble utført
av Norheim (2008) i 2007, i Oslo. Respondentene ble spurt om de noen gang hadde
brukt AAS og om de hadde én eller flere bekjente som hadde brukt eller brukte AAS.
6,8 % av guttene og 1,5 % av jentene (totalt 4,5 %) rapporterte bruk av AAS i løpet av
livet, mens hele 42 % rapporterte at de hadde bekjente som hadde brukt eller brukte
AAS. Omfanget av AAS-bruk og eksponering for AAS – som er langt høyere enn i de
tidligere studiene nevnt over – tas til inntekt for en økning av AAS-bruk blant ungdom.
Denne økningen er ikke bekreftet av senere studier.
I 2006 utførte Tefre et al. (2007) en spørreundersøkelse om rusmiddelbruk blant
studenter ved Universitetet i Oslo (n = 1 655). Studentene fikk spørsmål om de hadde
prøvd AAS noen gang. Ingen kvinner og fem menn rapporterte AAS-bruk i løpet av
livet. Studien av universitetsstudenter skiller seg dermed fra de nevnte studiene av
ungdom, hvorav tre viser en livstidsprevalens på 1,8 – 2,1 % og den siste viser 4,5 %.

15

Tefre et al. (2007, s. 69) forstår det nærmest fraværende omfanget i lys av at «Hele 99
prosent av kvinnene og 97 prosent av mennene vurderte anabole steroider som
helsefarlige».
Barland og Tangen (2009) ser på omfanget av dopingbruk blant kvinner og menn
registrert for sesjon (n = 5 302). I spørreundersøkelsen gjort i 2008 fikk respondentene
spørsmålet «Har du noen gang brukt doping?». 2,9 % av menn og 1,0 % kvinner (totalt
2,6 % svarte ja). Videre svarte 3,1 % at utsagnet «Jeg bruker dopingmidler for å få en
bedre kropp» passet «litt», «delvis» eller «helt», hvilket ifølge Barland og Tangen
(2009, s. 36) «indikerer at tallet på brukere eller tidligere brukere er høyere».
Sandøy (2013) slår sammen data fra Statens institutt for rusmiddelforsknings (SIRUS)
undersøkelser om rusmiddelbruk blant ungdom i 2006 og 2008, der et landsdekkende
utvalg ungdom mellom 15 og 20 år (n = 7 500) fikk spørsmål om de har brukt AAS
noen gang i livet. 0,9 % av guttene og 0,3 % av jentene (0,6 % totalt) svarte ja. Videre
slår Sandøy sammen data fra SIRUS’ tilsvarende undersøkelser om rusmiddelbruk blant
unge voksne (21-30 år) i 2006 og 2010 (n = 6 154). Her rapporterte 3 % av menn og 0,1
% av kvinner (1,6 % totalt) at de hadde brukt AAS noen gang i livet. Videre ser Sandøy
på data fra den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen (ESPAD), som
omhandler ungdom som fyller 16 år i undersøkelsesåret. Sandøy ser på undersøkelsene
gjennomført i 1995 (n = 4 020), 1999 (n = 3 918), 2003 (n = 3 935), 2007 (n = 3 678) og
2011 (n = 3 196). Fra 1995 til 2007 lå andelen norske gutter som hadde brukt AAS noen
gang i livet stabilt på omlag 2 %, og falt til omlag 1 % i 2011. Blant jentene lå andelen
på omlag 1 % i 1995 og nærmere 0 % i alle undersøkelsene fra 1999 til og med 2011.
Oppsummert estimerer flertallet av norske omfangsundersøkelser livstidsprevalensen av
dopingbruk (generelt eller utelukkende AAS) blant ungdom og unge voksne til rundt 2
%. Norheims (2008) studie av AAS-bruk blant elever ved videregående skole i Oslo er
den eneste som gir et markant høyere estimat (4,5 %). Tefre et al. (2007) sin studie av
studenter ved Universitetet i Oslo, SIRUS’ undersøkelse om rusmiddelbruk blant
ungdom mellom 15 og 20 år (Sandøy 2013) samt ESPAD-undersøkelsen for 15- og 16åringer i 2011 (Sandøy 2013) viser alle en livstidsprevalens for AAS-bruk på under 1
%. Alle studiene viser høyere forekomst av dopingbruk blant menn enn blant kvinner.
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I følge Sandøy (2013, s. 8.-9) preges den norske meningsutvekslingen rundt AAS av «et
stort gap mellom tilgjengelig, generaliserbar statistikk og forestillinger om utbredelse i
spesifikke miljøer». Videre har «trendpanelstudier og studier av typen ‘hurtig
kartlegging og handling’» skapt en forestilling av AAS-bruk som et tiltagende problem
(Sandøy 2013, s. 8-9). Det kan være flere grunner til at forskningen ikke støtter denne
forestillingen. For det første omfatter alle studiene mer eller mindre lands- eller
fylkesrepresentative utvalg. Det er ingen norske omfangsundersøkelser publisert etter
2000 som ser på spesifikke subpopulasjoner av typen ungdom og unge voksne som
trener på treningssenter, toppidrettsutøvere (generelt, eller innenfor spesifikke idretter)
og så videre. Forskningen har til gode å studere, for seg, de spesifikke miljøene den
offentlige diskursen ofte dreier seg om. Kanskje er Norheims (2008) studie av
videregåendeelever i Oslo nærmest. Et viktig spørsmål er hvor vidt forskningen er i
stand til å fange det opp dersom doping faktisk er et tiltagende problem i ulike miljøer.
For det andre er det kun én studie som ser på tilsvarende utvalg fra samme
subpopulasjon over tid. Sandøys (2013) bruk av ESPAD-data gjennom fem
undersøkelser fra 1995 til 2011 viser en nedadgående trend i AAS-bruk blant 15- og 16åringer, men bruken er svært lavfrekvent i alle undersøkelsene. Kanskje er det heller
ikke i aldersgruppen 15-16 år at en vil se de store svingningene over tid.
2.1.2 Metodiske utfordringer og metodisk orienterte
omfangsundersøkelser
En ofte diskutert utfordring er at studiedesign som beror på respondentenes personlige
input på direkte spørsmål om doping, er sårbare for selvpresentasjonsbias og selektivt
frafall. Dopingbruk er forbudt innen idrett og ved lov i flere land (i Norge fra 2013), og
er ofte stigmatisert og tabubelagt. Flerfoldige metodiske utfordringer følger av dette.
For det første kan respondenter trekkes mot sosialt ønskede svar. Videre kan de betvile
anonymitetsprinsippet og svare uærlig eller unnlate å svare, for å sikre seg mot å bli
avslørt for dopingbruk. Dette kan henge sammen med hvor godt forskerne
kommuniserer konfidensialitet og anonymitet, men må også forstås i lys av
respondentens daglige bestrebelser med å holde bruken skjult. Kanskje er det vanskelig
å komme ut av en slik tankegang stilt overfor et spørreskjema eller en intervjuer. Videre
kan respondenter ønske å fremstille sosiale grupper de tilhører, på en god måte.
Fotballspilleren som bruker doping kan for eksempel ønske å bidra til å fremstille
fotballaget eller idretten som helhet som «ren», ved å svare uærlig på spørsmål om
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dopingbruk. Til sist kan stigmatiserte og tabubelagte former for atferd utgjøre en type
spørsmål enkelte synes det er morsomt eller spennende å svare ja på, selv når ja ikke er
tilfelle. Wichstrøms (1995) beskrivelse av «ungdommer, gjerne gutter, som overdriver,
‘juger på seg’ litt mer utprøvende atferd enn det de faktisk har begått», virker
sannsynlig også i dag.
Et lite antall studier har forsøkt å belyse i hvilken grad selvpresentasjonsbias gjør seg
gjeldende i omfangsundersøkelser om doping. To studier har studert omfanget av
dopingbruk med både konvensjonelle spørreskjemaer med direkte spørsmål og
randomisert respons-teknikk (RRT; se under) (Striegel, Ulrich og Simon 2010; Stubbe
et al. 2013). RRT er funnet effektivt for å redusere selvpresentasjonsbias i studier av
sensitive tema (se Lensevelt-Mulder 2005), og i begge studiene ga RRT betydelig
høyere omfangsestimater enn konvensjonelle spørreskjema. Ifølge begge
forskergruppene viser resultatene at konvensjonelle spørreskjema er uegnet til å
estimere omfanget av doping, men de er også tydelige på at det er uvisst hvor nær
sannheten RRT bringer oss. RRT-metoden og samtlige omfangsundersøkelser som
nytter metoden, gjennomgås under.
Et interessant forsøk på å estimere omfanget av underrapportering i
omfangsundersøkelser, er gjort at Thevis et al. (2008). I studien som foregikk fra 1998
til 2000 og inkluderte 964 søkere til idrettsstudier ved et tysk universitet, skulle
respondentene på spørreskjema oppgi hvor vidt de hadde brukt en rekke stoffer innenfor
siste 24 timer. Før de fylte ut spørreskjemaet, måtte respondentene avgi urinprøve. De
var ikke varslet om at prøven skulle analyseres for dopingstoffer. På spørreskjema
oppga ingen av respondentene bruk av noen av de aktuelle stoffene innenfor siste 24
timer. Kjemisk analyse viste at 6,8 % av respondentene ville ha testet positivt for
cannabis i en dopingprøve, med konsentrasjoner av stoffet som i mange tilfeller kan ha
tydet på bruk innenfor siste 24 timer. Videre inneholdt 1,0 % av prøvene amfetamin,
efedrin og/eller kokain i konsentrasjoner som i mange tilfeller kan ha tydet på bruk
innenfor siste 24 timer. Studiens bidrag til vurderingen av konvensjonelle spørreskjema
i samfunnsvitenskapelige omfangsundersøkelser begrenses betydelig av den korte, 24
timers periodeprevalensen samt utydelig formidling av sannsynligheten for at stoffene
funnet ved kjemisk analyse var inntatt innenfor siste 24 timer. Studien er likevel en klar
indikasjon på at langt fra all dopingbruk oppgis på direkte spørsmål på et spørreskjema.
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En mindre kommunisert utfordring handler om definisjonen av doping og
respondentenes kunnskap om hva doping er (Lentillon-Kaestner og Ohl 2011). WADAs
definisjon av doping er omfattende; det samme er dopinglista. Ting kompliseres
ytterligere av stoffer som er tillatt for noen og forbudt for andre (for eksempel fra idrett
til idrett, nivå til nivå, eller fra idrett til samfunn), eller er tillatt utenfor, men forbudt i
konkurranse. Videre kan det tydelig prestasjonsrettede budskapet i markedsføringen av
kosttilskudd som kreatin, eller den offentlige meningsutvekslingen rundt ‘suspekte
kosttilskudd’ (for eksempel de som er kjøpt i utlandet), skape en oppfatning hos enkelte
om at tillate kosttilskudd er doping. Andre forskjeller mellom forskerens og
respondentens oppfatning av hva som er doping kan handle om referanseperiode og
frekvens av bruk (respondenten kan utelukke den ene pillen hun forsøkte for fem år
siden, mens forskeren gjerne vil ha med dette – eller omvendt), eller om stoffer som
gjerne brukes i sosiale sammenhenger, men som er forbudt i ulike idrettslige
sammenhenger (respondenten kan inkludere alkohol-, marihuana- eller kokainbruk i
sosiale sammenhenger, mens forskeren på sin side ikke vil ha dette med – eller
omvendt).
Lentillon-Kaestner og Ohl (2011) har undersøkt betydningen av ulike
dopingdefinisjoner i omfangsundersøkelser om doping. Med spørreskjema med ulike
spørsmål for å avdekke omfanget av dopingbruk, undersøkte forskerne sveitsiske
idrettsutøvere mellom 16 og 22 år (n = 1810). Respondentene fikk forskjellige spørsmål
om dopingbruk. På spørsmålet «In your sports practices, have you ever used any doping
substances?» svarte 2,7 % ja, mens 4,9 % var usikre. Begge gruppene skulle liste opp
stoffene de hadde brukt. 42,9 % av stoffene «ja»-gruppen hadde oppgitt var faktisk
forbudt i henhold til WADAs dopingliste. Kun 23 % av stoffene de som var usikre
hadde oppgitt, var på listen. Av de stoffene som faktisk var forbudt, var 56,1 % tillatt
utenfor konkurranse i de fleste idretter (marihuana, kokain med mer), mens 4,9 % var
forbudt kun i enkelte idretter (alkohol). Ut fra dette spørsmålet estimerer forskerne den
reelle andelen dopingbrukere etter WADAs reglement til 1,3 %. Konklusjonen er
tydelig: Dersom forskeren kun er interessert i stoffer på dopinglisten og kun de stoffene
som er forbudt i konteksten respondenten har brukt de i, kan manglende forklaring av
dopingbegrepet resultere i betydelig overestimering.
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I et annet spørsmål fikk respondentene en liste med omlag 30 stoffer på WADAs
dopingliste. Her oppga 39,2 % at de hadde brukt et eller fler av stoffene. 11,4 % oppga
stoffer som var forbudt til enhver tid, 11,7 % oppga stoffer som kun var forbudt i
konkurranse og 28,5 % oppga stoffer som kun var forbudt i enkelte idretter (nesten
utelukkende alkohol). Tidspunkt for bruk og respondentenes idrett tatt i betraktning,
kalkulerte forskerne at 34,5 % av bruken rapportert på dette spørsmålet utgjorde doping
i henhold til WADAs reglement. Ut fra dette spørsmålet estimeres den reelle andelen
dopingbrukere til 17,5 %. 58,4 % av denne andelen dreide seg imidlertid om
astmamedisiner som var forbudt i henhold til dopinglisten, og hvis bruk kan forklares av
for eksempel uvitenhet eller medisinsk fritak – og kanskje er utenfor hva forskeren er
interessert i likevel. Studien viser med andre ord at å presentere respondenter for en liste
med stoffer kan være mer nøyaktig enn å bruke et generelt dopingbegrep, men at det
også her må hentes inn ytterligere informasjon som belyser hvor vidt stoffene er forbudt
for respondenten, forbudt i konteksten respondenten bruker de, hvor vidt respondenten
har medisinsk fritak, og så videre.
Det siste tiåret har flere forskergrupper forsøkt å løse det som oppfattes som den
primære utfordringen ved omfangsundersøkelser om doping, nemlig
selvpresentasjonsbias. Her vurder vi det hittil mest utprøvde alternativet til
konvensjonelle, direkte spørsmål: randomisert respons-teknikk (RRT). Avslutningsvis
pekes det mot videre utvikling av metoden, der finpussing og standardisering av RRT
kombineres med langt mer inngående og grundige tiltak for å få fatt på det dopingbruket
en ønsker å få fatt på.
Litteratursøket til grunn for rapporten har avdekket fem tyske og én nederlandsk studie
som nytter RRT til å finne ut hvor mange som bruker doping. Videre finnes det
ytterligere tyskspråklige eksempler. Potensialet til RRT ligger i måten metoden fjerner
den direkte koblingen mellom å svare ja på et spørsmål om en sensitiv atferd og faktisk
å ha denne atferden. Dette gjøres for eksempel ved at respondenten, stilt overfor
spørsmålet om hun bruker eller har brukt doping, får følgende instruks. Kast terning.
Viser terningen 1 eller 2, kryss av for ja på spørsmålet, uavhengig av om dette er sant
eller ikke. Viser terningen 3, 4, 5 eller 6, kryss av for det sanne svaralternativet. Slik vet
respondenten at hennes ja kan leses av hvem som helst, uten at leseren kan konkludere
med at hun bruker eller har brukt doping. Hun kan ha kastet 1 eller 2.
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Erfaringen med RRT både i og utenfor dopingfeltet er interessant. Siden 1960-tallet har
RRT blitt brukt og testet på sensitive atferder som kriminalitet, seksuelle vaner, snylting
på velferdssystemet og juks på eksamen. «Each and every time», skriver de Hon,
Kuipers og Bottenburg (2015, s. 63), «the prevalences arising from this study design are
higher than those that result from traditional questionnaires». Så også i
omfangsundersøkelser om doping. Metodens forfektere forklarer høyere resultater med
redusert selvpresentasjonsbias. De Hon et al. (2015, s. 563) foreslår at metodens
«element of play may also play a role in the respondents’ willingness to cooperate».
Respondenter får en spill-liknende oppgave å løse, og finner kanskje mening og
tilfredstillelse i å løse denne riktig. Videre kan det tenkes at måten et RRT-design
tydeliggjør forskernes fokus på anonymitet i seg selv bidrar til respondentenes
opplevelse av å være anonyme og vilje til å samarbeide.
Imidlertid er det optimistisk å tro at RRT eliminerer selvpresentasjonsbias fullstendig.
Personer som legger ned mye tid og energi i å holde sitt dopingbruk skjult, kan
fremdeles tenkes å trekkes bort fra ja-alternativet, uavhengig av øyne på terningen og
forsikringer om anonymitet. Personer som ønsker å fremstille en sosial gruppe på en
god måte, har fremdeles et insentiv til å svare uærlig nei. Med andre ord er det mer
realistisk å snakke om en reduksjon av selvpresentasjonsbias.
Metodeforskning viser at RRT i snitt har høyere validitet enn mer konvensjonelle
metoder når det kommer til sensitive temaer, og jo mer sensitivt, jo mer så (LenseveltMulders 2005). Men muligheten for mer valide resultater kommer med minst to
ulemper. For det første kjennetegnes resultatene fra RRT-studier av høy usikkerhet, og
uttrykkes nødvendigvis som et relativt vidt konfidensintervall. For det andre produserer
tilsynelatende like RRT-studier ofte svært ulike resultater. Dette preger også
dopingforskningen, hvilket er tydelig i det som følger. Lensevelt-Mulder (2005)
forklarer dette med en manglende konsensus om hvordan RRT bør utføres.
Tre omfangsundersøkelser med RRT studerer toppidrettsutøvere. I 2004 undersøkte
Pitsch, Emrich og Klein (2007) dopingbruk blant tyske topputøvere i olympiske idretter
(n = 448). Studien viste at mellom 25,8 % og 48,1 % hadde brukt doping noen gang i
livet. Videre hadde mellom 20,4 % og 38,7 % av utøverne brukt doping inneværende
sesong. I 2008 gjentok Pitsch og Emrich (2012) studien med en annen sammensetning
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av utvalget. Blant topputøverne i olympiske idretter (n = 863) var det denne gangen
mellom 10,2 % og 34,9 % som hadde brukt doping noen gang i livet. Mellom 9,6 % og
35 % som hadde brukt doping i løpet av inneværende sesong. Den lavere livstids- og
sesongprevalensen i 2012-studien forklares med at utvalgets fordeling på ulike idretter
ligger nærmere reell fordeling i toppidrettsutøverpopulasjonen. I 2007-studien var det
for mange vektløftere og syklister i utvalget.
Mellom 2003 og 2005 brukte Striegel et al. (2010) både konvensjonelle spørreskjema (n
= 1394) og RRT (n=480) for å undersøke omfanget av dopingbruk og bruk av andre
forbudte stoffer blant tyske senior- og juniorlandslagsutøvere fra 43 ulike idretter.
Sammenlikningen mellom de to metodene er interessant. Når det kommer til
dopingbruk viste den konvensjonelle undersøkelsen at 0,2 % hadde brukt doping noen
gang i livet, mot 2,7-10,9 % i RRT-undersøkelsen. Forskjellen er mindre når det
kommer til andre forbudte stoffer: 6,3 % mot 4,5 - 13,1 %. Forskerne konkluderer:
SQ [standard spørreskjema] seems appropriate to study illicit drug abuse but not
doping in elite athletes. One reason for this could be that anti-doping regulations
for elite athletes are more restrictive than government anti-drug laws, or that
athletes see the danger of being detected through standard questionnaires with
regard to doping. However, this danger does not seem to be feared by athletes to
the same degree with regard to illegal drugs.
(Striegel et al 2010, s. 231)

Med andre ord kan studien leses som en bekreftelse på behovet for alternative metoder i
studiet av dopingbruk blant toppidrettsutøvere.
Dietz et al. (2013) har brukt RRT til å undersøke tolvmånedersprevalensen av stoffer
med fysisk og kognitiv prestasjonsfremmende effekt blant tyske triatleter på
mosjonsnivå (n = 2987). 10,5-15,4 % hadde brukt dopingstoffer for fysisk
prestasjonsfremmende effekt i løpet av siste tolv måneder, mens tallet var 12,7-17,6 %
for stoffer med kognitiv prestasjonsfremmende effekt. Studiens formidlingsevne
begrenses av en uklar definisjon av ‘kognitive doping’ (forskerne inkluderer
koffeintabletter og betablokkere så vel som kokain, men bruker ‘doping’ som en
samlebetegnelse), sammenliknet med den ‘fysiske dopingen’ som er tydelig definert
(kun stoffer på dopinglista nevnes). Dette tatt i betraktning er det påfallende at omfanget
av ‘fysisk doping’ ligger såpass tett opptil omfanget av ‘kognitiv doping’, som etter
forskernes definisjon altså inkluderer ting som koffeintabletter.
22

Utenfor den organiserte idretten har Simon et al. (2006) undersøkt dopingbruk blant
personer som trener ved treningssentre i Tyskland (n = 500), ved hjelp av RRT, og
sammenliknet resultatene med en tidligere konvensjonell undersøkelse. Spørsmålet
«Have you ever used doping substances» genererte en livstidsprevalens på 8,2-17,4 %
med RRT. Dette samsvarte med den konvensjonelle undersøkelsen, der estimatet lød
13,5 %. Simon et al. (2006, s. 1643) tolker dette som at «doping may not be perceived
as a sensitive issue by fitness centre visitors». I Nederland har Stubbe et al. (2014) gjort
en liknende sammenlikning av RRT og konvensjonelle spørreskjema med medlemmer
av treningssentre (n = 718), men med motsatt resultat. Her resulterte den konvensjonelle
metoden i en livstidsprevalens på 0,4 %, mens RRT ga 6,2 – 10,2 %.
Resultatet av det siste tiårs omfangsundersøkelser med RRT spriker. På en side,
indikerer studiene samstemt at forekomsten av doping er høyere enn hva som tidligere
er estimert ved hjelp av konvensjonelle metoder – spesielt i toppidretten. På en annen
side er studiene – selv de som er tilsynelatende like i utvalg og design – langt fra
samstemte i hvor mye høyere. Dette leder til et antall konklusjoner. For det første later
selvpresentasjonsbias til å være et svært reelt problem, og RRT fremstår som en
potensiell løsning. For det andre kreves grundig utvikling og utprøving av RRT for å
skape konsensus om et standardisert design som bringer oss tilstrekkelig nær sannheten
og gir sammenliknbare resultater longitudinelt og mellom subpopulasjoner. For det
tredje må resultatene fra Lentillon-Kaestner og Ohls (2011) studie inkluderes i en
konklusjon. Der selvpresentasjonsbias ser ut til å resultere i underestimering, kan en
seriøs overestimering følge av unøyaktige definisjoner av dopingbegrepet og mangel på
helhetlig informasjon om kontekst for bruk, medisinsk fritak og så videre. Et
standardisert design for omfangsundersøkelser krever konsensus om hva man ønsker å
fange opp, og en grundig fremgangsmåte for å sikre dette.
2.1.3 Anbefalinger for videre forskning
Praksisen med å inkludere bruk av dopingstoffer og spesielt AAS i større
befolkningsundersøkelser er veletablert og kan på sikt fange opp trender i befolkningen.
I takt med at doping i stadig større grad betraktes og behandles som et
samfunnsproblem, er det viktig at dette arbeidet fortsetter. Omfangsundersøkelser bidrar
til et faktagrunnlag for samfunnets tilnærming til problemet. Utover
befolkningsundersøkelsene er det mye uoppgått terreng når det kommer til å studere
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omfang i spesifikke subpopulasjoner. Som nevnt har forskningen til gode å studere for
seg de subpopulasjonene den offentlige dopingdiskursen ofte dreier seg om. Metodiske
ledende og gjentatte studier av ungdom og unge voksne som trener ved treningssentre,
toppidrettsutøvere generelt eller innenfor enkelte idretter, eller utsatte yrkesgrupper, vil
være svært nyttig. Vi anbefaler at slike studier har som delmål å bidra i en internasjonal
utvikling av standardiserte design som møter utfordringene knyttet til
selvpresentasjonsbias og definisjonen av doping, for eksempel ved bruk av RRT.
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2.2

Holdninger

Studier av holdninger til doping utgjør en stor andel av samfunnsvitenskapelig
dopingforskning. Av studiene identifisert i dette prosjektet, handler 40 % først og fremst
om holdninger. I tillegg inneholder en stor andel av kvantitative studier med et annet
hovedfokus – for eksempel omfang eller risikofaktorer – spørsmål om holdninger.
Studier av holdninger til doping kan forstås både som et alternativ til
omfangsundersøkelser og som en tilnærming som gir særegen innsikt i
dopingfenomenet. Som det første tilbyr holdningsundersøkelsen indirekte kunnskap om
fenomenets omfang i ulike subpopulasjoner. Således kan den, på samme måte som
omfangsundersøkelsen, bidra til utvikling og evaluering av antidopingtiltak eller til å si
noe om hvor stort problemet faktisk er. Som det andre kan holdningsundersøkelsen gi
kunnskap om hva som ligger til grunn for våre holdninger. Hvordan begrunner vi våre
negative holdninger til doping? Legger vi mest vekt på helserisiko, idrettsetiske
aspekter om rettferdig konkurranse, eller oppfatninger om hva som er naturlig? Hva
med våre positive holdninger? Har vi de fordi konkurranse er så viktig for oss, eller
kanskje fordi vi verdsetter menneskelig forbedring? Slik kunnskap er nyttig for
utvikling og evaluering av holdningsskapende og informative antidopingtiltak.
Videre gir forskning i og utenfor dopingfeltet sterke indikasjoner på at holdninger kan
predikere atferd. Flere studier har rapportert om korrelasjon mellom holdninger til
doping og selvrapportert dopingbruk. For eksempel viser Lazuras et al. (2010) sin studie
av greske toppidrettsutøvere (n = 1075) at holdninger til doping er en signifikant
prediktor for intensjon om doping. Likeledes viser Whitaker et al. (2013) i en studie av
toppidrettsutøvere (n = 750) at deltakernes holdninger til doping bidrar til å forklare
graden av ønske om å bruke doping. En nylig metaanalyse konkluderer med at
holdninger til doping er blant de sterkeste predikerende variablene for selvrapportert
dopingbruk (Ntoumanis et al. 2014).
Den potensielle nytteverdien av kunnskap om holdninger er åpenbar. Eksperter har
imidlertid vært kritiske til hvor vidt forskning på dopingfeltet lever opp til dette
potensialet. På bakgrunn av en metaanalyse av 69 studier konkluderer Backhouse et al.
(2007, s. 92): «It is apparent that this field trails behind mainstream attitude research
and only really scratches the surface, so to speak, when considering this construct in
relation to human behaviour and doping». For eksempel kan holdningsundersøkelsen

25

møte mange av de samme metodiske utfordringene som prevalensundersøkelsen. For å
komme under overflaten må en studie ta høyde for selvpresentasjonsbias og selektivt
frafall. Innen dopingfeltet er dette gjort i liten grad. Videre har holdningsundersøkelser
innenfor andre felter lagt seg på et avansert, teoretisk nivå. Gjennom sosialpsykologisk
atferdsteori suppleres for eksempel kunnskap om holdningsretning med kunnskap om
holdningsstyrke. Med andre ord: Metoder er tilgjengelig for å belyse ikke bare om vi er
positive eller negative til doping, men hvor vidt våre holdninger til doping er sterke og
handlingsledende. Forskning innen dopingfeltet har i liten grad gjort nytte av slike
metoder.
Ettersom holdningsundersøkelser er relativt tallrike, fokuserer vi på å legge frem
resultater fra norske studier. Når det kommer til studier fra andre land refereres det til
internasjonale metaanalyser og review. Her peker vi på funn som vil være interessant å
undersøke i en norsk kontekst. Avslutningsvis diskuteres metodiske og teoretiske
utfordringer mer grundig. I etterkant av Backhouse et al. (2007) sin publikasjon har et
antall studier forsøkt å overføre ledende metoder og teoribruk til dopingspørsmålet.
Disse vurderer vi til sist.
2.2.1 Norske holdningsundersøkelser
Prosjektet har identifisert tre norske studier som ser på holdninger til doping blant
idrettsutøvere. De tre studiene sammenlikner holdninger blant toppidrettsutøvere og
representanter for den generelle befolkningen.
I 1993 gjorde NIF en undersøkelse av holdninger til ulike idrettslige dilemmaer blant
idrettslagsmedlemmer mellom 15 og 24 år og blant toppidrettsutøvere (NIF 1994). Ti år
senere gjorde Loland, Kristiansen og Vaagbø (2003) en komparativ undersøkelse.
Idrettslagsmedlemmene i undersøkelsene betraktes som idrettsaktive, unge
representanter for den generelle befolkningen, snarere enn idrettsutøvere. Et av
dilemmaene lyder slik:
Du er toppidrettsutøver og skal delta i NM. De tre beste i NM kvalifiserer seg til
OL. OL-deltakelse gir deg toppidrettsstipend og sponsorkontrakter. Du får vite
at det finnes et dopingpreparat som vil øke dine prestasjoner med inntil 30%
dersom du bruker det daglig i seks måneder. Flere av dine utenlandske
konkurrenter bruker preparatet. Preparatet er vanskelig å oppdage i en
dopingkontroll. Uten bruk av dopingpreparatet er dine sjanser for å kvalifisere
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seg til OL minimale. Hva ville du gjort i denne situasjonen?
(Loland et al. 2003, s. 43)

Ingen toppidrettsutøvere, verken i 1993 (n = 120) eller 2003 (n = 112), oppgir at de vil
bruke preparatet. For idrettslagsmedlemmene mellom 15 og 24 år er tallet 1 % i begge
undersøkelsene.
Sammenlikningen mellom toppidrettsutøvere og representanter for den generelle
befolkningen går igjen i en studie gjennomført av Breivik, Hanstad og Loland (2009) i
2006. Resultatene tegner et liknende bilde. Ingen toppidrettsutøvere (n = 234, alle med
meldeplikt) svarer at stoffer som EPO, AAS, veksthormoner og amfetamin kan godtas
brukt av idrettsutøvere. For representanter for den generelle befolkningen mellom 18 og
35 år (n = 428) er tallet 2,9 % for EPO og liknende, 1,7 % for AAS, veksthormoner og
liknende, samt 0,7 % for amfetamin og liknende. I tillegg mener en liten andel av den
generelle befolkningen at stoffene kan brukes under tvil (6,2 % for EPO, 2,1 % for AAS
og veksthormoner, 1,2 % for amfetamin), mens ingen av toppidrettsutøverne mener
dette (med unntak av 0,4 % som mener at amfetamin kan brukes under tvil).
Studien ser også på de to gruppenes holdninger til toppidrettsutøveres bruk av såkalte
gråsonestoffer og -metoder. Også her er toppidrettsutøverne strengere, om enn
marginalt. 46,2 % av disse mener at kosttilskudd som øker kroppens evne til å restituere
seg etter hard trening kan aksepteres, mens 27,4 % mener det kan aksepteres under tvil.
46,8 % i den generelle befolkningen mener slik bruk kan aksepteres, mens 36 % mener
det kan aksepteres under tvil. For bruk av høydehus er tallet blant toppidrettsutøverne
36,8 % for aksept og 28,6 % for aksept under tvil. 37,2 % i den generelle befolkningen
mener slik bruk kan aksepteres, mens 39,1 % mener det kan aksepteres under tvil.
Studien viser videre at menn, i begge grupper, er signifikant mer positive enn kvinner til
bruk av EPO, kosttilskudd og høydehus.
Sammenlikningene mellom toppidrettsutøvere og den generelle befolkningen gir
interessant innsikt. Der negative holdninger er utbredt blant folk flest, ser de ut til å
være enerådende blant toppidrettsutøverne. Studiene dreier seg om hvor vidt doping i
toppidrett kan aksepteres, og det er altså utøverne selv som fremstår som er strengest.
Dette kan virke naturlig da først og fremst utøverne rammes av doping i toppidretten. I
tillegg er det sannsynlig at utøverne i større grad har vært eksponert for
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holdningsskapende antidopingarbeid og annen, uformell kommunikasjon av negative
holdninger fra foreldre, støtteapparat og så videre. Likevel er det verdt å stille spørsmål
om hvor vidt selvpresentasjonsbias er sterkere blant utøverne.
I tillegg til sammenlikningene av idrettsutøvere og folk flest, er holdninger til doping
inkludert i større befolkningsundersøkelser som Norsk Monitor, Ung i Oslo, Ung i
Norge og SIRUS’ undersøkelser om rusmiddelbruk blant ungdom og unge voksne.
Sandøy (2013) gir en god oversikt over noen av resultatene.
Sandøy (2013) har brukt Norsk Monitor-data fra 2001, 2005, 2007 og 2011 til å se på
holdninger til doping blant representanter for den generelle befolkningen (n = 4058,
3849, 3909 og 3980 ). I de fire undersøkelsene har respondentene fått spørsmål om de
mener AAS, veksthormoner og liknende kan godtas brukt i toppidretten. Sandøy slår
sammen svaralternativene «kan godtas» og «kan godtas under tvil» til «kan godtas til en
viss grad». Andelen som godtar stoffene til en viss grad er lav i de fire undersøkelsene,
mellom 0,7 og 1, 5 %. Undersøkelsene fra 2001, 2005 og 2011 viser en større aksept for
stoffene blant menn enn blant kvinner, men kun i 2005 er kjønnsforskjellen signifikant.
Videre får respondentene spørsmål om de er villige til å ta stoffer for å få en muskuløs
kropp selv om det medfører en viss helsefare. Andelen som til en viss grad er villige til
dette er stabil gjennom de fire undersøkelsene, fra 4 til 4,6 %. I dette spørsmålet er det
en signifikant kjønnsforskjell alle år. Andelen menn varierer fra 6,1 til 7,6 %, mens
andelen kvinner varierer fra 1,4 til 2,2 %.
Videre ser Sandøy (2013) på data fra SIRUS’ undersøkelser om rusmiddelbruk blant
ungdom i 2006 og 2008 (n = 7500, mellom 15 og 20 år) og blant unge voksne i 2006 og
2010 (n = 6154, mellom 21 og 30 år). Respondentene i begge gruppene får spørsmål om
de ville ha brukt AAS dersom det ikke var fare for å bli arrestert. Blant ungdom oppgir
2,1 % av guttene og 0,3 % av jentene å ville gjøre dette. Blant unge voksne var tallet
henholdsvis 2,8 % og 0,2 %. Kjønnsforskjellene er signifikante. Forskjellene mellom
aldersgrupper er små. Sandøy viser også til svært små forskjeller mellom et eget Osloutvalg (1,5 % totalt vil bruke AAS uten fare for å bli arrestert) og det landsdekkende
utvalget i undersøkelsene (1,3 %).
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Solberg, Hanstad og Thøring (2010, s. 185) stiller spørsmålet «Do the fans care?». I
undersøkelsen av idrettsinteresserte representanter for den generelle befolkningen (n =
925) svarer 1,8 % at bruk av EPO og liknende av toppidrettsutøvere er akseptabelt,
mens 3,7 % svarer at det kan være akseptabelt. 0,7 % svaret at AAS og liknende er
akseptabelt, mens 0,8 % svarer at det kan være akseptabelt. For amfetamin og liknende
viser studien 0,4 % for akseptabelt og 0,9 % for kan være akseptabelt. Også denne
studien viser langt bredere aksept for såkalte gråsonestoffer og -metoder. 30,1 % svarer
at toppidrettsutøveres bruk av kosttilskudd som øker kroppens evne til å restituere seg
etter hard trening er akseptabelt, mens ytterligere 37,9 % mener det kan være
akseptabelt. For høydehus er tallet henholdsvis 30 % og 34,4 %.
Sett under ett reiser norske holdningsundersøkelser en rekke spørsmål som bør være av
interesse for videre forskning. Som nevnt er tendensen til at toppidrettsutøvere er
strengere enn befolkningen forøvrig, interessant. Dypere, kvalitative studier av hvordan
norske utøvere tenker og kommuniser om doping kan belyse både spørsmålet om
hvorfor de er så strenge og, eventuelt, hvorfor de fremstår som så strenge. Videre finnes
interessante problemstillinger i det store gapet mellom holdninger til doping og til
gråsonestoffer og -metoder, som fremkommer hos Breivik et al. (2009) og Solberg et al.
(2010). Hva sier dette om grunnlaget for holdningene? Er regelboka vår fremste
rettesnor? I tillegg kan den noe større aksepten i den generelle befolkningen for EPO og
liknende enn for andre, tunge dopingstoffer være et interessant tema for forskning. Hva
kommer dette av?
2.2.2 Internasjonale metaanalyser og review
Når det gjelder holdningsundersøkelser i andre land, finnes et antall grundige
metaanalyser og review. Her fokuseres vi på funn som kan være verdt å undersøke
videre i en norsk kontekst.
Backhouse et al. (2007) har analysert et stort antall studier av holdninger til doping
blant toppidrettsutøvere, skoleidrettsutøvere, skolebarn, kroppsbyggere og vektløftere
og andre som trener ved treningssenter, helsepersonell, trenere og annet støttepersonell,
samt den generelle befolkningen. Metaanalysen inkluderer 69 studier (38 fra USA, åtte
fra Storbritannia, seks fra Frankrike, fire fra Australia, to fra Canada og én fra elleve
øvrige land). 65 studier baserer seg på selvrapportering, mens fire studier nytter
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kvalitative design. Analysen viser at negative holdninger til doping er i overtall i alle
gruppene bortsett fra blant kroppsbyggere, vektløftere og andre som trener ved
treningssenter. Studier som ser på denne gruppa fokuserer nesten utelukkende på
holdninger til AAS. Et relativt konsistent funn på tvers av ulike studier er at AAS
oppfattes av mange som akseptabelt for å øke muskelstørrelse, styrke og prestasjon og
for å komme over utflatinger i prestasjonsutvikling.
Et par gode, kvalitative studier har belyst dopingbruk i norske kroppsbyggermiljøer.
Barland (1997) og Barland, Tangen og Johannesen (2010) nevnes senere i rapporten.
Funnene fra holdningsundersøkelser i andre land indikerer at også kvantitative studier
av personer som trener ved treningssentre kan gi nyttig innsikt. Aktuelle spørsmål kan
være hvor utbredt positive holdninger til doping er i ulike grupper innenfor
treningssentrene, hvordan positive og negative holdninger begrunnes, og, ikke minst,
hvordan antidopingbevegelsens tiltak mot doping ved treningssentrene mottas i ulike
grupper. Metodisk ledende og teoretisk funderte studier med slike spørsmål vil være et
verdifullt kunnskapstilskudd på et tema av tiltagende offentlig interesse.
Holdninger til doping blant helsepersonell er et annet interessant tema som ikke har blitt
forsket på i Norge. Barland (1997) og Barland et al. (2010) viser hvordan flere
dopingbrukere fra kroppsbyggermiljøet anser det som viktig å ha en lege som vet om
bruken. I studien omtales også samtaler med leger som en måte å skaffe kunnskap om
doping på. Backhouse og McKennas (2011) metaanalyse av seks studier (to fra
Frankrike, én fra Storbritannia, Hellas, Italia og Irland) viser at kontakt med doping er
utbredt blant europeiske allmennpraktiserende leger. For eksempel hadde 37 % i Laure,
Binsinger og Lecerfs (2003) franske studie og 28 % i Woods og Moyhnihans (2009)
irske studie blitt konsultert for råd og veiledning om doping av idrettsutøvere, deres
foreldre eller trenere. For det totale utvalget i metaanalysen oppga 12 % at de hadde
mottatt forespørsel om AAS fra utøvere eller trenere uten medisinsk grunn. Ytterligere 6
% var forespurt om andre dopingstoffer uten medisinsk grunn. Det er tydelig av dette at
leger (og også farmasøyter og annet helsepersonell) har en intrikat rolle når det kommer
til doping. Deres holdninger til doping og til deres egen rolle i spørsmålet er svært
relevant.
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Ulike studier har tilnærmet seg helsepersonells holdninger til egen rolle i
dopingspørsmålet på ulike måter. Det er vanskelig å sammenlikne resultater, men
eksemplene under gir forslag til spørsmål det ville vært interessant å undersøke i Norge.
Woods og Moyhnihan rapporterer at 90 % av de irske allmennpraktikerne i utvalget
ville oppmuntre vedkommende til å slutte, dersom en idrettsutøver insisterte på å bruke
et forbudt middel. I en australsk studie viser Gupta og Towler (1997) at 40 % av
allmennpraktikere er villige til å veilede og monitorere AAS-bruk hos en pasient, at 6 %
er villige til å skrive ut AAS uten medisinsk grunn, mens 2 % innrømmet å ha skrevet ut
AAS til kroppsbyggere i prestasjonsfremmende hensikt. Perry, Evans og Littlepage
(1993) rapporterer at 72 % av britiske allmennpraktikere ville ha tilbudt
skademinimerende prosedyrer til AAS-brukere. I Panagiotis et al. (2006) sin studie av
greske turnusleger oppgir over 15 % at helsepersonell må ha lov til å skrive ut AAS og
liknende uten medisinsk grunn, dersom idrettsutøvere ber om det.
Støttepersonell i idretten er en annen interessant gruppe for forskere som vil undersøke
holdninger til doping. Doping i idrett er svært sjelden en individuell praksis, og ofte er
trenere eller andre støttepersoner involvert (se Waddington og Smith 2009). Gruppen
kan også ha en sentral rolle i forebygging. Både Backhouse et al. (2007) og en nyere
metaanalyse (Backhouse og McKenna 2012) bærer preg av at temaet har vært lite
studert. Backhouse og McKenna inkluderer kun fire studier, hvorav to er publisert så
tidlig som i 1990 (Fjeldheim 1990 fra Norge og Scarpino et al. 1990 fra Italia).
De siste årene er imidlertid litteraturen supplert med to metodisk sterke studier.
Mazanov et al. (2014) studerer holdninger til doping blant australsk støttepersonell (n =
292) ved hjelp av Performance Enhancement Attitude Scale (PEAS). PEAS er en
standardisert surveymetode som har hatt gode resultater i psykometriske tester1.
Surveyen består av 17 holdningsrelaterte påstander om doping av typen «doping er
nødvendig for å være konkurransedyktig». Respondenten velger mellom seks
svaralternativer på en skala fra «veldig enig» til «veldig uenig». Ut fra sine svar får
respondenten mellom 17 og 102 poeng. 59,5 poeng er et teoretisk midtpunkt og høyere
poengsummer tyder på mer positive holdninger til doping. Metoden diskuteres mer
inngående under.
1

Psykometrisk testing kan beskrives kort som en matematisk evaluering av «psykologiske
måleinstrumenter og den statistiske behandling av data innsamlet med slike metoder» (Store norske
leksikon 2012).
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I Mazanov et al. (2014) sin studie scorer utvalget sett under ett 43 poeng. Dette
indikerer mildt negative holdninger til doping. Mens det store flertallet har negative
holdninger, skiller en mer eller mindre konstant gruppe på 5-10 % seg ut med moderate
til positive holdninger. Forskjeller mellom ulike typer støttepersonell (trenere,
fysioterapeuter, administratorer, familie med mer) er ikke statistisk signifikante.
Likeledes har Morente-Sanchez og Zabala (2015) undersøkt holdninger til doping blant
støttepersonell i spanske fotballklubber på elitenivå og høyeste amatørnivå (n = 237),
ved hjelp av PEAS. Utvalget sett under ett scorer 32 poeng, hvilket indikerer negative
holdninger til doping. Det var ikke statistisk signifikante forskjeller mellom ulike typer
støttepersonell. Studien viser at brorparten av utvalget anser støttepersonell, som de selv
er en del av, som gruppen med størst ansvar for eventuell doping i idretten.
Studiene er som sagt gode eksempler rent metodisk, men inneholder også funn som er
av interesse i en norsk kontekst. Særlig hvor vidt støttepersonell i ulike idretter er
bevisst eget ansvar for doping blant utøvere, er et interessant tema for videre forskning.
Trenere og ledere kan spille en viktig rolle i forebyggende antidopingarbeid, ikke minst
gjennom uformell kommunikasjon av holdningsskapende budskap. Hvor mange er
bevisst denne rollen? Videre finnes et originalt og relevant tema i møtet mellom slike
spørsmål og forskning på personer som trener ved treningssentre. Personlige trenere i
fitnessmiljøet er en form for støttepersonell som ikke er blitt inkludert i tidligere studier.
Hvilke holdninger har representanter for den voksende «PT»-industrien til doping og sin
egen rolle i dopingspørsmålet?
2.2.3 Metodiske utfordringer i studier av holdninger
Som nevnt har dopingforskning ligget et stykke bak ledende forskning på holdninger.
Særlig to utfordringer som er svært relevante i dopingspørsmålet, har fått mindre
oppmerksomhet her enn innenfor andre temaer. Den første utfordringen er at holdninger
er en komplisert konstruksjon som er vanskelig å måle. Når vi måler ting som er
vanskelig å måle, er bevissthet rundt validitet og reliabilitet spesielt viktig. I så måte er
standardisering et ideal, fordi repetert bruk av samme, standardiserte verktøy, øker
mengden empiriske bevis for verktøyets validitet og reliabilitet. I følge MorenteSanchez og Zabala (2013) bør metodeverktøy i holdningsundersøkelser valideres først
gjennom psykometrisk testing, og videre gjennom repetert bruk. En svakhet i
dopingforskningen har vært at utviklingen og bruken av metodeverktøy, for eksempel
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selvrapporteringsundersøkelser, er begrenset til enkeltprosjekter. Videre har få verktøy
vært gjenstand for psykometrisk testing, og få forfattere har redegjort fullstendig for
utviklingen av verktøyet.
Den nevnte PEAS-surveyen, utviklet av Petroczi og Aidman (2009), er det fremste
eksempelet på et psykometrisk validert, standardisert verktøy for å måle holdninger til
doping. Etter at Petroczi og Aidman introduserte verktøyet, har den blitt benyttet i flere
studier. Mazanov et al. (2014) og Morente-Sanchez og Zabala (2015) er nevnt over. Et
annet eksempel er Uvacsek et al. (2011), som i en studie av ungarske idrettsutøvere (n =
82) viser at de som innrømmer dopingbruk (15 %), ganske naturlig, har en signifikant
høyere PEAS-score enn de som ikke rapporterer om dopingbruk: 47 mot 34 poeng.
Morente-Sanchez et al. (2015) sin studie er interessant både metodisk og tematisk.
Metodisk er studien et godt eksempel på bruk av PEAS; tematisk berører den et
spørsmål som også kan være interessant i Norge: Er det forskjeller i holdninger til
doping mellom utøvere av ulike idretter? Studien ser på spanske idrettsfagstudenter (n =
271) og analyserer hvordan PEAS-resultater fordeler seg på de som er aktive i
individuelle idretter, lagidretter og begge typer idrett. I snitt scorer utvalget 35 poeng,
og det er ingen signifikante forskjeller mellom utøvere av ulike typer idrett. Utvalget er
mest uenig i påstanden «doping er ikke juks ettersom alle bruker det» og mest enig i
påstanden «idrettsutøvere presses til å bruke doping». Kun en påstand gir signifikante
forskjeller i svarene fra utøvere av ulike typer idrett: Utøvere av individuelle idretter er
signifikant mer enige enn de øvrige i påstanden «idrettsutøvere har ingen alternative
karrierevalg til idrett».
Ettersom PEAS gjennomføres som en selvrapporteringssurvey er metoden utsatt for
selvrapporteringsbias. Dette er den andre utfordringen holdningsundersøkelser om
doping i liten grad har håndtert. Kunnskap om holdningers natur gjør at denne
utfordringen kan være vel så komplisert som i omfangsundersøkelser. For eksempel
viser sosialpsykologisk at individer kan ha to holdninger til samme objekt i samme
kontekst: En implisitt holdning på det ubevisste plan og en eksplisitt holdning på det
bevisste plan. Disse kan være i uoverensstemmelse. Det er indikasjoner på at eksplisitte
holdninger til sensitive tema ligger nærmere det som oppleves som sosialt ønskelig
(Ajzen 2001). Dette har trolig sammenheng med at undersøkelser av eksplisitte
holdninger kan være gjenstand for selvpresentasjonsbias. Doping er et sensitivt tema for
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mange, og studier av implisitte holdninger vil være nyttig. Til det formålet har
sosialpsykologer utviklet verktøy som Implicit Association Test (IAT).
IAT bygger på psykologisk kunnskap om hvordan vi lagrer informasjon i et
assosiasjonsnettverk og hvordan assosiasjoner aktiveres når vi eksponeres for et objekt.
Ved å måle testpersoners responstid til enkle kategoriseringsoppgaver måler testen
graden av assosiasjon mellom et konsept (doping) og en evaluering (bra/dårlig;
liker/liker ikke). For eksempel kan deltakeren bes om å kategorisere dopingrelaterte ord
som EPO i kategorien doping/liker ikke eller i kategorien kosttilskudd/liker. Teorien er
at deltakeren med negative implisitte holdninger til doping og EPO, vil assosiere doping
med liker ikke, og bruke kort tid på å plassere EPO i denne kategorien. Senere i testen
kan deltakeren bes om å kategorisere EPO i kategorien doping/liker eller i kategorien
kosttilskudd/liker ikke. Deltakeren med negative implisitte holdninger til doping og EPO
vil ikke assosiere doping med liker og kanskje heller ikke kosttilskudd med liker ikke.
Kategoriseringsoppgaven er vanskeligere, og deltakeren bruker lengre tid. Forskjellen
mellom responstid til de to oppgavene brukes til å estimere en IAT-score.
De Houwer et al. (2009) viser i et review av studier innenfor andre temaer at en IATscore kan tolkes som en indikator på implisitte holdninger. Med et utvalg tyske
idrettsutøvere (n = 65) viser Wolff, Schindler og Brand (2015) at det er vanskelig å
«fake» en Brief Implicit Association Test (BIAT – en kortversjon av IAT). I forkant av
en BIAT-test og en PEAS-survey fikk introduserte forskerne halvparten av utvalget for
et insentiv til å vise mer negative holdninger til doping enn de måtte ha. Denne gruppen
deltakere fikk vite at de måtte gjennomgå et antidopingkurs etter testen dersom deres
holdninger ikke var tilstrekkelig negative. Der resultatene fra PEAS-surveyen viser
signifikant mer negative eksplisitte holdninger blant gruppen med insentiv til å jukse,
gir BIAT-testen ingen signifikant forskjell.
Det siste tiåret har IAT og BIAT blitt introdusert i forskning på doping. Petróczi,
Aidman og Nepusz (2008) nytter IAT i tillegg til selvrapporteringsundersøkelse for å
estimere og sammenlikne implisitte og eksplisitte holdninger til doping blant britiske
idrettsfagstudenter (n = 111). IAT-testen viste at deltakere responderer raskere til
kategoriseringsoppgaver når kategorien doping/liker ikke er tilgjengelig enn når
doping/liker er det. Dette er et tegn på negative implisitte holdninger til doping. Studien
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viser videre at deltakere som oppgir at de vil forsøke doping under gitte omstendigheter
(eksplisitt holdning) hadde mindre forskjell i responstid enn andre utøvere. Med andre
ord viste de signifikant mer positive implisitte holdninger til doping.
Petroczi et al. (2011) anvender BIAT, PEAS og biokjemisk håranalyse i en studie av 82
britiske idrettsutøvere. Ti utøvere blir identifisert som dopingbrukere gjennom
håranalyse. Fire innrømmer å ha brukt doping, mens seks nekter. Utøverne som nekter
for doping responderer raskere til kategorien doping/liker enn utøverne som innrømmer
doping, hvilket tyder på mer positive implisitte holdninger til doping. Forskjellen er
imidlertid ikke statistisk signifikant. PEAS viser motsatt resultat. De som innrømmer
doping har den høyeste PEAS-scoren, hvilket tolkes som mer positive holdninger til
doping. Ifølge forfatterne indikerer resultatene at eksplisitte holdninger som målt av
PEAS samsvarer best med innrømmet bruk, mens BIAT-resultater samsvarer best med
benektet bruk. Dette forteller videre at et stort avvik mellom selvrapporteringssurveyer
som PEAS og verktøy som IAT og BIAT kan være et tegn på benektelse, mens ærlige
personer vil få mer samsvarende resultater. Studien begrenses av det lave antall
deltakere, men peker mot videre forskning der BIAT og PEAS nyttes samtidig.
Etterhvert kan dette bidra til å validere metoder for å identifisere og luke ut deltakere
som svarer strategisk på en PEAS-survey.
2.2.4 Anbefalinger for videre forskning
Gjennomgangen av IAT, BIAT og PEAS er ment som et forslag til metodeverktøy
forskere og studenter som vil undersøke holdninger til doping kan se nærmere på, hvis
et delmål er å bidra til utviklingen av standardiserte, valide og reliable metoder for å
studere en komplisert konstruksjon som holdninger. Som med omfangsundersøkelser
bør et annet delmål være å produsere longitudinell kunnskap. I Norge har vi flere store
befolkningsundersøkelser som studerer holdninger til doping i tilsvarende utvalg over
tid og dette kan på sikt gi verdifull innsikt i større trender. Imidlertid er lite gjort både
her og i andre land for å kartlegge holdninger til doping i spesifikke subpopulasjoner
over tid. Doping omtales ofte som et tiltagende problem i enkelte miljøer. Longitudinell
kunnskap fra både omfangs- og holdningsundersøkelser kan bidra til å belyse slike
oppfatninger.
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Videre har kapittelet identifisert en rekke temaer og funn i norske og utenlandske
studier som er av interesse for videre forskning. Norske sammenlikninger av
toppidrettsutøvere og befolkningen forøvrig viser gjennomgående at førstnevnte gruppe
fremstår som strengere. Over foreslår vi at dette fenomenet kan undersøkes videre med
kvalitative metoder. Videre vil det være interessant å undersøke om den absolutte
nulltoleransen for doping blant toppidrettsutøvere nyanseres gjennom IAT eller PEAS
eller parallell bruk av disse. Er nulltoleransen absolutt, eller er det metodene vi bruker
som ikke fanger opp mer positive holdninger?
Videre utgjør helsepersonell, støttepersonell (ikke minst personlige trenere på
treningssentrene) samt de som trener på treningssentre, interessante subpopulasjoner for
holdningsundersøkelser.
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2.3

Risikofaktorer og predikerende variabler

Hva er de tydeligste risikofaktorene for doping? Kan demografiske, sosio-kontekstuelle
eller psykologiske faktorer predikere doping? Med andre ord: Hva kjennetegner
dopingbrukeren? Dette kapittelet ser nærmere på to relativt ulike tilnærminger til slike
spørsmål. Den vanligste tilnærmingen finner vi i sosialpsykologiske og kvantitative
studier av risikofaktorer for dopingbruk. Ved å se på forskjeller i et representativt utvalg
mellom de som bruker doping og de som ikke bruker doping – eller de som har positive
og de som har negative holdninger til doping – får forskerne kunnskap om
demografiske, sosio-kontekstuelle og psykologiske faktorer som i ulik grad kan
predikere dopingbruk. Så mye som 30 % av studiene identifisert i dette prosjektet følger
denne tilnærmingen. Nytteverdien fremstår som åpenbar. Med kunnskap om
risikofaktorer for dopingbruk, kan antidopingbevegelsen rette forebyggende tiltak mot
utsatte mottakere. Samtidig kan støttepersonell i idretten, lærere i skolen, foreldre og
andre nyttiggjøre seg av kunnskap om faresignaler.
Med utspring i de samme, kvantitative metodene som omfangs- og
holdningsundersøkelser, møter studier av risikofaktorer de samme metodiske
utfordringene. Feilrapportering i spørsmål om dopingbruk eller holdninger til doping
kan ha stor innvirkning på statistiske analyser av risikofaktorer. Særlig gjelder dette i
utvalg der dopingbruk eller positive holdninger er lavfrekvent. Resultater fra ulike
studier må derfor behandles med stor forsiktighet. I det som følger lener vi oss på en
nylig og grundig metaanalyse gjennomført av Ntoumanis et al. (2014). Oversikten
suppleres med funn fra den fremste, norske studien av risikofaktorer, gjort av Barland
og Tangen (2009).
Den andre tilnærmingen er kvalitativ og søker en dypere forståelse av dopingbrukeren.
Med kvantitative metoder kan forskeren få tak på statistisk generaliserbare forskjeller
mellom brukere og ikke-brukere for et antall predeterminerte faktorer, men risikerer å
overse andre faktorer med betydning for respondenters valg om å bruke doping.
Resultater fra kvalitative studier kan ikke generaliseres på samme måte. Å lytte til
brukere og tidligere brukeres fortellinger kan derimot gi en mer helhetlig innsikt disse
personenes vei inn i dopingbruken. Slik forskning er påfallende sjelden. I det som følger
gir vi betydelig plass til Barland, Tangen og Johannesens (2010) studie av 27 norske
mannlige dopingbrukere i alderen 18-29 år. Videre nevner vi noen hovedpunkter i et

37

internasjonalt review av kvalitative studier av AAS-brukere (Sagoe, Andreassen og
Pallesen 2014), før vi avslutter med en oversikt over kvalitative studier av
dopingbrukere i toppidretten.
2.3.1 Kvantitative studier av risikofaktorer
Ntoumanis et al. sin metaanalyse gir en fyldig sammenfatning av forskning på
demografiske, sosio-kontekstuelle og psykologiske risikofaktorer for doping ved
treningssentre, blant skoleidrettsutøvere og i toppidretten. Analysen inkluderer 63
studier, publisert mellom 1990 og 2013, med data fra Nord-Amerika, Europa, Asia og
Australia.
Når det kommer til demografiske variabler, viser Ntoumanis et al. at menn rapporterer
eget dopingbruk langt oftere enn kvinner, slik tendensen har vært i samtlige norske
omfangsundersøkelser. Delt inn etter type idrettsaktivitet, er det tydelig at doping er
mest utbredt blant de som trener på treningssenter. Disse rapporter om eget dopingbruk
oftere enn for eksempel aktive idrettsutøvere eller idrettsaktive skoleelever og studenter.
Denne tendensen går igjen i Barland og Tangens undersøkelse av unge nordmenn
registrert for sesjon. I deres utvalg var det omtrent like mange som oppga at de trente på
treningssenter (37 %) som i organiserte idrettslag (38 %), men omfanget av dopingbruk
var over dobbelt så stort i førstnevnte gruppe (3,6 % mot 1,6 %). Blant de som trente i
friluft eller andre steder var omfanget 1,0 %. Ntoumanis et al. finner videre at de som
eksponeres for dopingbruk i sosiale relasjoner langt oftere rapporterer om eget
dopingbruk, enn de som ikke eksponeres. Å ha venner som bruker doping øker risikoen
for eget dopingbruk.
Videre vektlegger forfatterne en signifikant sammenheng mellom bruk av tillatte
kosttilskudd og dopingbruk. Her trekkes resultatene av to nylige studier frem. I et utvalg
aktive, britiske idrettsutøvere estimerer Backhouse, Whitaker og Petroczi (2013) at
doping er 3,5 ganger mer utbredt blant de som bruker tillatte kosttilskudd enn blant de
som ikke gjør det. I et utvalg greske idrettsaktive ungdommer har Barkoukis et al.
(2013) funnet at doping er 2-3 ganger mer utbredt blant de som bruker tillatte
kosttilskudd enn blant de som ikke gjør det. Disse funnene går igjen, om enn i mindre
grad, i norsk forskning. Barland og Tangen (2009) finner en særlig signifikant forskjell
mellom brukere og ikke-brukere av doping med hensyn til bruk av proteinpulver: 23,9
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% blant de som ikke bruker doping bruker proteinpulver, mot 51,6 % av de som bruker
doping. Ntoumanis et al. (2014, s. 1618) foreslår at inntak av tillatte kosttilskudd
«familiarizes athletes with the notion of chemically-assisted performance enhancement
and this can further facilitate transitions to doping use» (Ntoumanis et al. 2014, s.
1618).
Når det kommer til psykologiske faktorer, finner Ntoumanis et al. (2014, s. 1619) at
personers motivasjon for å delta i fysisk aktivitet har betydning for bruk og ikke-bruk av
doping. På den ene siden er oppgaveorientert motivasjon (motivasjon gjennom ønsket
om mestring og personlig utvikling av ferdigheter) en beskyttende faktor mot doping.
På den andre siden er egoorientert motivasjon (motivasjon gjennom ønsket om å vinne
og demonstrere bedre ferdigheter enn andre), kontrollert motivasjon (motivasjon som
resultat av sosialt press, samvittighet og ønsket om sosial aksept) og amotivasjon
(manglende motivasjon) risikofaktorer. Den nærliggende forklaringen er at doping tar
vekk mestringsfølelsen den oppgaveorienterte personen søker i fysisk aktivitet, men er
et nærliggende middel til å oppnå ønskene til personer med andre former for
motivasjon. Synet på hvordan motivasjon spiller inn i dopingdilemmaet, nyanseres av
det begrensede antallet kvalitative studier av toppidrettsutøvere som bruker doping. I
disse studiene tegnes gjennomgående et bilde av oppgaveorienterte utøvere, og i den
grad doping relateres til resultater handler det sjelden om å vinne, men om å prestere
godt nok til å kunne fortsette med idretten (Lentillon-Kaestner og Carstairs 2010; Kirby,
Mouran og Guerin 2011; Pappa og Kennedy 2013).
Videre finner Ntoumanis et al. at kroppslig selvbilde spiller en viktig rolle.
Bekymringer knyttet til kroppsfasong (oftest størrelse på muskler og mengde av fett)
samt generell misnøye med egen kropp, har signifikant sammenheng med dopingbruk.
Dette er tydelig trekk hos Barland og Tangen (2009, s. 8), som slår fast at «de som
bruker doping er i hovedsak motivert ut fra et ønske om en penere kropp». Studien viser
at doping blant unge nordmenn gjerne er del av et kroppsformingsprosjekt. Som oftest
er dette en streben etter større og/eller mer markerte muskler og/eller mindre fett.
Videre understreker Ntoumanis et al. viktigheten av moral i spørsmålet om doping.
Lave nivåer av sportslighet og fair play, og høye nivåer av «moral disengagement» –
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idéen om at moralske standarder ikke gjelder en selv i en gitt kontekst – er signifikante
risikofaktorer for dopingbruk.
En stor andel av studiene til grunn for metaanalysen nytter atferdsmodellen Theory of
Planned Behavior (TPB). TPB søker å forutsi atferd gjennom kunnskap om et antall
sosialpsykologiske faktorer som til sammen styrer en persons intensjon om å utføre en
atferd. Disse faktorene grupperes i tre: personens holdning til atferden; personens
oppfatning av hvilke reaksjoner atferden vil få blant signifikante andre (subjektiv
norm); og personens tro på egen evne til å gjennomføre atferden («self efficiacy»).
Ntoumanis et al. konkluderer med at modellen «offer a useful framework for
understanding the decision-making process towards doping use». Hvert av de tre
punktene har signifikant sammenheng med bruk og ikke-bruk av doping. Personer med
positive holdninger til doping rapporterer langt oftere om eget dopingbruk enn personer
med negative holdninger. Funnet kan virke åpenbart, men kan likefremt leses som en
understrekning av behovet for holdningsskapende antidopingarbeid. Men TPB-studier
resulterer som oftest også i en påminnelse om at holdningsskapende arbeid ikke er
tilstrekkelig og ikke nødvendigvis det viktigste for å forebygge dopingbruk. Subjektiv
norm er en marginalt mer signifikant predikerende variabel. Personer som oppfatter
omfanget av dopingbruk og sosial aksept for dopingbruk som høyt, rapporterer om eget
dopingbruk langt oftere enn personer som oppfatter omfang og sosial aksept som lavt.
Overvurdering av omfang og sosial aksept kan forstås som en risikofaktor. Særlig sosial
aksept og opplevd sosial aksept for dopingbruk kan være et aktuelt tema for
forebyggende antidopingarbeid. Til sist viser TPB-studier at personer med liten tro på
egen evne til å motstå fristelser og til å forutse om en vil angre på en atferd, rapporterer
om eget dopingbruk oftere enn de med stor tro på slike evner. Med andre ord indikerer
forskningen at selvfortroende når det kommer til å ta de riktige valgene, er egenskaper
forebyggende antidopingarbeid bør rettes inn mot på lik linje med holdninger.
2.3.2 Kvalitative studier av personer som bruker doping
Delvis kan kvalitative studier av dopingbrukere leses som et supplement til kvantitative
studier av risikofaktorer og predikerende variabler. Kunnskap om treningssentrene som
et treningssted der doping er spesielt utbredt, utdypes av fortellinger om hvordan
kroppsbygging, vektløfting og andre treningsprosjekter introduserer enkeltindivider for
doping. Kunnskap om misnøye med egen kropp som risikofaktor, suppleres av
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fortellinger om hvordan misnøyen har oppstått, hva den har gått ut på, og om hvorfor
doping har fremstått som en del av løsningen. Den kvalitative forskningen gir også
innsikter som ikke fanges opp i kvantitative studier, men som heller ikke er
generaliserbare. Barland et al. (2010) sin studie av 27 menn i alderen 18 – 29 år som
driver med styrketrening og bruker eller har brukt doping, er et eksempel på hvordan en
kvalitativ tilnærming kan gi en blanding av utdypende og ny innsikt.
Muskelbyggende doping utenfor den organiserte idretten
Barland et al. undersøker blant annet rekrutteringsmekanismer og motiver for å begynne
med muskelbyggende medikamenter som AAS. Intervjupersonenes inngang til doping
varierer, men har noen fellesnevnere. For det første beskriver de først styrketrening og
deretter doping, som et middel til forandring. Denne forandringen handler om livsstil,
der styrketrening og kosthold – og med tiden doping – blir et meningsfylt livsprosjekt
og en erstatning for tilværelser som har gitt mindre mening. For eksempel representerer
det en vei ut av andre rusmidler eller overdreven dataspilling. Videre er komplekser for
egen kropp en motiverende faktor for mange: Mennene snakker om å ha vært slanke
eller tykke og om å ha fått tilbakemelding om dette fra andre, noen ganger i form av
mobbing.
En tredje rekrutteringsmekanisme er følelsen av «det å gjøre noe sammen med andre,
det å tilhøre gjengen» (Barland et al. 2010, s. 35). Dette kan handle om at man har vært
del av en gjeng som har begynt å trene styrke sammen og med tiden eksperimentert med
doping sammen. Eller man kan ha blitt del av et nytt miljø der doping er utbredt og
fungerer som en nøkkel til tilhørighet. Et interessant gjennomgangstema i mennenes
beskrivelser av forandring, komplekser og tilhørighet, er det forfatterne kaller
tilfeldighet. For eksempel nevnes intervjupersonen som spiller mye data og sliter med
overvekt, og ganske tilfeldig blir presentert for et alternativ: Søsterens kjæreste driver
med styrketrening. Bak tilsynelatende tilfeldige innganger til doping, identifiserer
forfatterne en fjerde motiverende faktor: nysgjerrighet. Selv om måten mennene
introduseres for først styrketrening, og deretter doping, virker tilfeldig, fremstår de som
nysgjerrige. Den nevnte intervjupersonen lytter nysgjerrig til hva søsterens kjæreste har
å si om sin treningsform. Etterhvert som han innser at styrketrening, kosthold og doping
er noe for han, søker han aktivt etter kunnskap på internett. Ifølge Barland et al. (2010,
s. 37) vil det «alltid være en diskusjon om graden av tilfeldighet og om noen personer
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eller noen grupperinger lettere enn andre vil komme i kontakt med doping eller andre
litt marginale fenomener».
Sagoe et al. (2014) sitt review viser at disse funnene er relativt typiske for menn som
introduseres for doping gjennom styrketrening. Bekymringer om kropp og
livsstilsendringer sentrert rundt kroppsformingsprosjekter, er en utbredt inngang til
doping også i andre grupper. Slike kroppsformingsprosjekter kan ha flerfoldige grunner.
Blant mennene Barland et al. intervjuer er det å føle seg respektert eller attraktiv på
kjønnsmarkedet nøkkelord, i relativt lite konkrete beskrivelser av hvorfor
kroppsformingsprosjektet gir mening. Respekt og attraktivitet står gjerne i motsetning
til hvordan intervjupersonene har følt seg tidligere i livet. Mennene er mer konkrete om
hva prosjektet går ut på, ofte uttrykt i tall, som kilo og fettprosent.
Doping som del av kroppsformingsprosjekter med utspring i dårlig selvbilde, går igjen i
andre studier. Om noen personer eller grupperinger er spesielt utsatt for dette, har vi lite
kunnskap om. I enkelte tilfeller henger selvbilde sammen med hvordan man ser seg selv
i lys av forventninger og idealer knyttet til yrke, omgangskrets og livsstil. Sagoe et al.
(2014, s. 9) identifiserer for eksempel et ønske blant mange AAS-brukere om
«occupational functioning» i yrker, hobbyer og idretter med formelle og uformelle
forventninger til kropp: dørvakt, stripper, kroppsbygger, vektløfter og så videre. Også
blant de som trener på treningssenter kan forventninger og idealer knyttet til nettopp det
å drive med en slik aktivitet, gjøre noe med selvbilde og fungere som en motiverende
faktor for et kroppsformingsprosjekt. I andre tilfeller kan utspringet være mer konkrete
opplevelser. Barland et al. er inne på temaet mobbing. Gruber og Popes (1999)
identifiserer ti amerikanske, kvinnelige voldtektsofre, hvorav syv begynner med AAS
eller andre muskelbyggende stoffer etter voldtekten, i en søken etter å bli «sterk nok» og
«stor nok». Fem av disse bruker AAS:
None used such drugs previously […] Indeed, prior to experiencing rape, these
five women believed that taking anabolic substances was a weakness […]
Subsequent to their rape, they justified the decision to start using anabolic
substances as being necessary to gain muscle mass and strength, because they
thought it was impossible to grow big or strong enough “naturally”.
(Gruber og Popes 1999, s. 27).
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Forskningen viser med andre ord at kroppsformingsprosjekter sentrert rundt trening,
kosthold og doping kan ha ulike opphav. Bildet av risikofaktorer for denne formen for
doping er nødvendigvis sammensatt. Konteksten i Norge i dag, hvor både mannlige og
kvinnelige kroppsidealer kan se ut til å bevege seg stadig nærmere den kroppen som
produseres gjennom tunge løft på treningssentrene, etterspør mer kunnskap om hvordan
bekymringer og misnøye med egen kropp oppstår og utfoldes.
Doping i toppidrett
Despite the widespread interest in athletes’ use of performance-enhancing drugs
(PEDs) in track and field, the voices of the athletes who use banned substances
have seldom been heard.
(Pappa og Kennedy 2013, s. 277)

Pappa og Kennedys bemerkning later til å være vel så gyldig for toppidrett generelt. Til
og med innenfor kroppsbygging og vektløftning – som det er forsket relativt mye på –
er forskning på topputøverne nesten fraværende. Den forskningen som er gjort gir
imidlertid nyttig innsikt, og understreker således behovet for flere studier med liknende
tilnærminger.
Kirby, Mouran og Guerin (2011) har intervjuet fem irske, skandinaviske og
amerikanske toppidrettsutøvere fra tre idretter – landeveissykling, terrengsykling og
vektløftning – som har testet positivt for forbudte stoffer eller innrømmet dopingbruk.
Forfatterne skiller mellom interne og eksterne faktorer i de fem utøvernes beslutninger
om å bruke doping. En viktig intern faktor er måten personene rettferdiggjør bruken for
seg selv. Her kommer subjektiv norm-begrepet til nytte. Alle utøverne forteller at de har
valgt doping fordi de har blitt overbevist om at doping er svært utbredt og akseptert i
deres idrett. Å ty til doping beskrives som et vanskelig valg, der en gradvis endring i
oppfatning om omfang og sosial aksept bidrar til rettferdiggjøring. Denne oppfatningen
har sammenheng med opplevelser av fysisk utmattelse, av ikke å være i stand til å
konkurrere på samme nivå som tidligere, eller av å bli slått av konkurrenter en har
prestert bedre enn tidligere. Doping oppleves som en nødvendighet – ikke for å vinne,
men for å fortsette å konkurrere. Utøverne gir uttrykk for at de ikke opplever doping
som juks, men som et middel til å konkurrere på like vilkår som andre.
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Tross at de selv ikke opplever doping som juks, er intervjupersonene samstemte om at
moral er den viktigste beskyttende faktoren mot doping. Denne selvmotsigelsen leder
forfatterne til moral disengagement-teori. Forståelsen går ut på at utøverne mener å ha
befunnet seg i en kontekst som tilsier at moralske standarder ikke gjelder dem selv.
Doping er nødvendig for å konkurrere og er derfor ikke umoralsk. Kirby et al.
underbygger dermed funnene fra en rekke kvantitative studier, der moral disengagement
trekkes frem som en risikofaktor for doping. Studien viser videre at moral
disengagement er mer en mekanisme for rettferdiggjøring overfor en selv inn mot
beslutningen om å bruke doping, enn en tilstand som vedvarer gjennom perioder med
dopingbruk. Utøverne forteller om følelser av skyld, skam og dårlig samvittighet når de
bruker doping. At slike følelser ikke nødvendigvis preger en utøver på
beslutningstidspunktet, men likevel ‘kommer snikende’, anser forfatterne som et mulig
fokuspunkt for forebyggende antidopingarbeid.
Lentillon-Kaestner og Carstairs (2010) intervjuet i 2007 åtte sveitsiske
elitelandeveissyklister mellom 21 og 27 år, hvorav to profesjonelle og seks amatører
med håp om å få kontrakt med et profesjonelt lag i nær fremtid. Forfatterne gir ikke
konkret informasjon om hvor vidt personer i utvalget bruker doping, men tegner et bilde
av utøvere som bruker flere former for kosttilskudd, eksperimenterer med høydetrening
og mer eksperimentelle tillatte metoder, hinter om misbruk av medisinsk fritak for
forbudte stoffer og viser en åpen holdning til doping. Flere av utøverne uttrykker også
mer eller mindre klare intensjoner om å bruke doping i fremtiden. Studien gir derfor god
innsikt i hva som kan ligge bak en beslutning om å bruke doping.
For det første beskrives fristelsen til å bruke doping relativt inngående. Utøverne er
samstemte om at dopingfristelsen har sammenheng med sportslige nedturer. Som hos
Kirby et al. (2011), er det tydelig at slike sportslige nedturer ikke er knyttet til å vinne,
men heller til å kunne fortsette karrieren. Dette relaterer forfatterne til posisjonen
idretten har i mange utøveres liv: Dopingfristelsen handler ikke om å vinne, men om å
fortsette med det en lever for, nemlig idretten. At doping fremstår som løsningen i møte
med sportslige nedturer, forstås også her gjennom subjektiv norm-begrepet. Utøverne
forteller at de opplever doping som uakseptabelt så lenge de er amatører, men
akseptabelt og fristende dersom de blir profesjonelle:
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At the non-professional level, social pressures prevent cyclists from taking
banned substances. By contrast, cyclists who had recently become professional
found that there was subtle pressure from teammates or even team managers to
start doping.
(Lentillon-Kaestner og Carstairs 2010, s. 340)

De to profesjonelle utøverne opplever subtilt press i lagene, men også de som ikke er
profesjonelle antar at doping i større grad er akseptert blant proffene.
Pappa og Kennedy (2013) har intervjuet 15 kvinnelige og mannlige, europeiske
friidrettsutøvere på elitenivå. 13 av disse fortaller om eget dopingbruk.
Rettferdiggjøring- og motivasjonsmekanismene som fremkommer av studien likner på
de nevnt over. For det første spiller en subjektiv norm om at doping er akseptert og
utbredt en viktig rolle. Pappa og Kennedy (2013, s. 285) bruker begrepet «common
secret» for å fange opp utøvernes beskrivelser av doping i elitefriidrett som noe
brorparten av utøvere driver med, svært mange utøvere, støttepersonell og stakeholdere
vet om, men som ingen snakker om. For det andre har beslutningen om å begynne med
doping sammenheng med motgang relatert til sportslige ambisjoner. Også her ser det ut
til å handle om målsetninger underordnet til å vinne: å fortsette karrieren, å prestere på
et høyt nivå, og så videre.
En annen fellesnevner i de tre studiene er at helseaspektet ved doping ikke fremstår som
viktig eller avskrekkende blant toppidrettsutøvere som bruker eller er åpne for å bruke
doping. Helse nevnes sjelden i Kirby et al. sine intervjuer, og intervjupersonene betviler
sterkt nytten av forebyggende budskap om negative helseeffekter. Hos LentillonKaestner og Carstairs er utøverne skeptiske til at dopingens helseeffekter primært er
negative. Noen av utøverne mente det var mer risiko knyttet til ikke-bruk enn bruk av
doping, ikke minst på grunn av den helsemessige påkjenningen ved lange konkurranser
over flere dager. Idéen om doping som sunt, ser ut til å ha en viss utbredelse, og kan
også være basert på en fenomenologisk opplevelse av dopingstoffenes effekt. Én av
Pappa og Kennedys (2013, s. 284) intervjupersoner forteller at etter kort tids bruk av
doping, «I’m already feeling stronger and healthier».
2.3.3 Anbefalinger for videre forskning
Dette kapittelet reiser flere spørsmål som det vil være interessant å undersøke videre,
både med kvantitative og kvalitative metoder. Kvantitative studier av risikofaktorer
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avhenger av kunnskap om respondentenes dopingbruk, intensjoner om doping eller
holdninger til doping. De metodiske utfordringene knyttet til slike spørsmål diskuterer
vi i kapitlene 2.1 og 2.2. Forskere og studenter som ønsker å gjøre slike studier vil finne
nyttige anbefalinger her.
Med kvantitative metoder vil det være originalt og relevant å studere for seg personer
som trener ved treningssentre. Slike studier har to mulige utgangspunkt. På den ene
siden kan en ha en bred tilnærming, samle informasjon om mangfoldige demografiske,
sosio-kontekstuelle og psykologiske variabler, og hva som peker seg ut som
risikofaktorer. På den andre siden kan en fokusere spesifikt på variabler tidligere studier
har identifisert som risikofaktorer, og se nærmere på disses betydning i en norsk
kontekst. Innenfor treningssentrene kan en for eksempel undersøke respondentenes
oppfatning av egen kropp, deres motivasjon for å trene, eller deres forhold til
kosttilskudd. Har dette sammenheng med dopingbruk, intensjoner om doping eller
holdninger til doping?
På samme måte vil det være nyttig å studere idrettsutøvere på ulike nivåer for seg, og
også dette kan gjøres både med et bredt og med et smalt fokus. Hva er mosjonistens
motivasjon for å trene? Kan ulike situasjoner utløse moral disengagement hos
toppidrettsutøveren? Hva er Birkebeinerens forhold til kosttilskudd? Og har noe av dette
sammenheng med dopingbruk, intensjoner om doping eller holdninger til doping?
Kvalitative intervjustudier med dopingbrukere er sjeldent, men studiene som er gjort gir
nye og nyttige innsikter i hva som ligger til grunn for enkeltindividers valg om å bruke
doping. Ethvert prosjekt med en slik tilnærming vil kunne være et kjærkomment
tilskudd til denne kunnskapsproduksjonen. Barland et al. (2010) er en god studie med
menn som driver med styrketrening og bruker muskelbyggende medikamenter. Dette er
likevel et tema det er behov for mer kunnskap om. Et masterprosjekt ved NIH med
intervjuer av kvinnelige AAS-brukere har den siste tiden fått oppmerksomhet i mediene
(se Innerdal 2015). Temaet er utvilsomt nyttig og relevant, også for videre prosjekter.
Studier av dopingbrukere innenfor den tradisjonelle idretten vil være helt nytt i Norge.
Fokuset i slike studier – hvilket nivå, hvilken idrett og så videre – vil nok først og
fremst bero på tilgang på intervjupersoner. Kanskje er tilgang overhode vanskelig, men
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personene finnes – både de som bruker og de som har brukt, innenfor ulike idretter og
ulike nivåer.
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2.4

Doping som sosial praksis
Contrary to what is often claimed by sport organizations, the causes of doping
are not external to sport, rather the exercise physiologists, trainers and
physicians contribute to doping, its efficacy and its spread. This indicates that
doping in sport needs to be understood as a cultural practice, and not simply as
an individual choice of ‘immoral cheaters’. Harm reduction requires an
appreciation of the social contexts of drug use, and of the interactions between
individuals and their environments.
(Aubel og Ohl 2014, s. 108)

Koblingen mellom dopingforskning og antidopingarbeidet er ofte tydelig. Muligheten
til å oversette forskningsfunn til antidopingpolitikk er gjerne en praktisk og finansiell
nøkkel til å gjennomføre et prosjekt. En konsekvens er at fokuset i forskningen på
mange måter speiler fokuset i antidopingarbeidet. Men hvor effektivt er den delen av
antidopingarbeidet som gjenspeiles i brorparten av samfunnsvitenskapelig og
humanistisk forskning? Ifølge Aubel og Ohl (2014) hviler dagens holdningsskapende og
informative antidopingarbeid på en forståelse av doping som en individuell, moralsk
fallgruve. Forskningens oppgave er i så måte å søke forståelse om hvordan individet
havner i fallgruven, og hvordan det kan ledes utenom. På samme tid viser historien at
doping må forstås som noe mer komplekst enn individets moralske feilsteg. Erfaringen
fra profesjonell landeveissykling på 1990- og 2000-tallet – men også fra ulike miljøer
utenfor den organiserte idretten, for eksempel i enkelte kroppsbyggingskretser –
forteller om doping som en nærmest integrert praksis i ulike subkulturer. Hauw og
McNamee (2015) med flere har foreslått at fremtidens forskning på doping er
tverrfaglig og tar høyde for nettopp denne kompleksiteten.
Dette delkapittelet ser på sosiologens bidrag til en helhetlig forståelse av dopingbruk. I
en artikkel om veien videre for samfunnsvitenskapelig forskning på doping, konkluderer
Mazanov (2009, s. 424) at «sociology has already done a lot of work on issues around
drugs and around sport; more work could be done on creating a sociology of drugs in
sport, however». Forskning på hvordan dopingbruk utfoldes som en sosial praksis i
ulike miljøer har hittil vært svært sporadisk og primært rettet mot «opplagte»
subkulturer som profesjonell landeveissykling og kroppsbyggermiljøer. I det som følger
er det nettopp slike studier som trekkes frem. Studiene vurderes som metodisk sterke,
har interessante funn og kan være anvendbare i et antidopingperspektiv.
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Først diskuteres to studier av doping som sosial praksis i profesjonell landeveissykling.
Et større prosjekt ved universitetet i Lausanne, som er finansiert av det internasjonale
sykkelforbundet (UCI) som ledd i en pågående, antidopingorientert reformprosess i
profesjonell landeveissykling, har resultert i to gode publikasjoner i Ohl et al. (2013) og
Aubel og Ohl (2014). Studien fokuserer primært på å finne forklaringer for dopingbruk i
lagstrukturer og sosialiseringsprosesser innad i profesjonelle lag. Deretter ser rapporten
på Barlands (1997) doktoravhandling – en dyptgående studie av «trening, mat og dop» i
norske kroppsbyggermiljøer på 1990-tallet.
2.4.1 Doping som sosial praksis i profesjonell landeveissykling
Lausanne-prosjektet beror på databaser med 2 351 mannlige landeveissyklister
profesjonelle i 2005-2012, med informasjon om demografi, arbeidsforhold, resultater og
eventuell dopinghistorikk; en database med informasjon om samtlige profesjonelle
herrelag i perioden 2005-2012; 72 intervjuer med ledere, støtteapparat, sponsorer og
utøvere fordelt på ti profesjonelle lag; tre gruppeintervjuer med 20-25 sportsdirektører i
hver gruppe; samt etnografiske data fra seks stakeholder-møter med rittarrangører,
utøvere, lag og UCI-medlemmer. Ohl et al. (2013) sammenlikner sosialiseringen av
unge utøvere i profesjonelle lag i henholdsvis Belgia, Frankrike og Sveits.
Konklusjonen om hvorfor noen tyr til doping, og andre ikke gjør det lyder:
...reasoning on an individual level is not very relevant. Observing an interaction
process, within the team and between the teams and other organizations and
actors, offers a completely different coherence. To deter the cyclists from using
doping, one should involve all the actors of the social drama to question, and to
change, how they shape cyclists’ bodies and moralities through discourses,
training, follow-up, pressure, health-care, competitions, etc.

Gjennom Hughes’ (1976) ‘Social drama of work’-teori, viser forskerne hvordan ulike
organisasjonsmodeller blant lag tilrettelegger for ulik sosialisering av utøvere.
Konklusjonen er at sosialiseringsprosessene i profesjonelle lag har adskillig mer å si for
utøvernes atferd når det kommer til dopingbruk, enn de holdninger og verdier de har
brakt med seg inn i en profesjonell karriere. Dette funnet ligger til grunn når Aubel og
Ohl (2014) har analysert datamaterialet for å belyse risikofaktorer for doping innenfor
tre strukturelle dimensjoner: Sykkelsportens økonomiske struktur, utøvernes
arbeidsforhold og lagenes oppfølging av utøvernes treningshverdag.

49

Innenfor den første dimensjonen viser forskerne hvordan både lag og utøvere i
profesjonell landeveissykling sjeldent opplever økonomisk forutsigbarhet. Profesjonelle
lag er avhengige av store sponsoravtaler og har få andre inntekter. Slike sponsoravtaler
varer typisk et, to eller tre år, og når en hovedsponsor ikke ønsker å forlenge avtalen
venter en vanskelig jakt på nye sponsorpenger. En håndfull lag overlever fra tiår til tiår;
de øvrige kommer og går. Dermed er etterspørselen etter profesjonelle syklister
uforutsigbar: Et år kan det være betydelig færre aktører med midler til å lønne utøvere,
enn hva det var året før. Arbeidsmarkedet krymper. Utøvere har sjelden kontrakt på mer
enn et eller to år. For å forlenge sin profesjonelle karriere, er de mer eller mindre
avhengig av å prestere jevnt og ikke være for mye syk eller skadet. Implikasjonen for
dopingbruk ligger dels i utøveres økonomiske motiver og sterke ønske om å fortsette
med idretten sin, dels i en prestasjonskultur tuftet på lagenes økonomiske motiver, og
dels i møtet mellom disse. Et noe kuriøst funn kan tolkes som et tegn på sammenhengen
mellom økonomisk uforutsigbarhet og dopingbruk. Forskerne finner en overvekt av
positive dopingprøver avgitt på høsten, av utøvere uten kontrakt for sesongen som
begynner i januar.
Innenfor den andre og den tredje dimensjonen, utøvernes arbeidsforhold og lagenes
oppfølging av deres treningshverdag, introduserer forskerne et skille mellom
velorganiserte og som oftest sportslig og økonomisk sterke lag, og deres motsetninger.
Dette skillet må forstås på bakgrunn av strukturelle sider ved sporten, spesielt det at lag
ikke har en geografisk tilhørighet på samme måte som for eksempel fotballag. Et lag
kan ha sitt hovedsete i Belgia, men utøverne velger selv sitt bosted og kan være spredt
rundt i hele Europa. For mange utøvere er ansikt-til-ansikt-kontakt med lagledelse og
lagkamerater begrenset til en håndfull treningssamlinger i året og til konkurranser. I
denne konteksten har velorganiserte lag kvalifiserte trenere som følger opp utøverne i
treningshverdagen, både når det kommer til kommunikasjon og bruk av vitenskapelige
treningsverktøy og -metoder. Utøvere har gjerne hyppig kontakt med trenere og
strukturerte treningsprogram. Trenere loggfører, monitorerer og tilpasser deres daglige
treningsarbeid ved hjelp av mer eller mindre avanserte analyseverktøy. I de mer sårbare
lagene er det mindre vanlig med kvalifiserte trenere og ofte lite kommunikasjon mellom
lag og utøver. Mange utøvere trener på egenhånd eller benytter egne trenere.
Implikasjonene for dopingbruk kan være at utøvere i velorganiserte lag har mer tiltro til
treningsopplegget og finner det mindre fristende å eksperimentere med doping. Videre
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vil monitorering av prestasjonsindikatorer som puls og wattverdier (kraft i pedaltråkket)
gjøre at varsellamper lyser på ledernivå dersom en utøver skulle dope seg til plutselig
bedrede prestasjoner. Mer generelt kan oppfølgingen bidra til å skape en kultur for
vitenskapsbaserte treningsfaglige metoder fremfor en kultur for doping.
På bakgrunn av analysene utvikler Aubel og Ohl et sett anbefalinger til
antidopingrelaterte reformtiltak. For det første foreslår forskerne at sykkelsporten ser
etter løsninger for å sikre forutsigbare inntekter for profesjonelle lag, for eksempel ved å
gi lagene en andel av TV-inntekter. For det andre foreslås mer omfattende krav til
lagenes oppfølging av utøvere: Et maksimalt antall utøvere per ansvarlige trener, lege
og sportsdirektør; et minimumskrav for kommunikasjon med utøvere; og krav til
implementering av treningsfaglige analyseverktøy i oppfølgingen av utøveres
treningshverdag.
Prosjektet har imidlertid noen begrensninger. Flere av konklusjonene baserer seg på
tilgjengelig data om hvem som har blitt sanksjonert for dopingbruk. For eksempel viser
slike data at færre utøvere fra velorganiserte lag har blitt sanksjonert for doping mellom
2005 og 2012, enn hva tilfellet er for utøvere fra mindre organiserte lag. Aubel og Ohl
påpeker at studien ikke fanger opp eventuell velorganisert dopingbruk blant utøvere i
velorganiserte lag. Kvalitative intervjuer forsterker inntrykket av at velorganiserte lag er
mindre sårbare for doping, men det må tas høyde for at intervjuer er utsatt for en
manglende vilje hos intervjupersoner til å gi informasjon som kan nyansere dette
inntrykket. Med tanke på US Postal-laget og Lance Armstrong – sannsynligvis det best
organiserte laget i sin tid etter Aubel og Ohls kriterier – viser historien at nettopp den
oppfølgingen av ryttere som kan tenkes å redusere risikoen for dopingbruk, også kan
brukes til å forsikre seg om at utøveres dopingbruk er sportslig effektiv, helsemessig
trygg og trygg for testing. Aubel og Ohl konkluderer med at forslagene til tiltak har en
forutsetning for å fungere: Sterk vilje hos stakeholdere – lag, sponsorer, utøvere med
mer – til å motstå og motarbeide dopingbruk. Slik peker en sosiologisk tilnærming
tilbake på det sosialpsykologiske fokuset på individuelle, som mer enn noe annet
understreker behovet for tverrfaglig forskning på doping.
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2.4.2 Gymmet: en studie av trening, mat og dop
Barlands (1997) doktoravhandling er en av svært få studier som gir dyp, kvalitativ
innsikt i et miljø der doping er utbredt og akseptert. Barland anvender sosiologiske
teorier som Giddens’ modernitetsteori på en god måte. Studien er et godt eksempel på
hvordan nyttige tilnærminger innenfor idrettssosiologi generelt, også gir mening når det
kommer til temaet doping.
I arbeidet med avhandlingen benyttet Barland deltakende observasjon og intervjuer med
personer i kroppsbyggermiljøer knyttet til treningssentre på Østlandet. Gymmet er
Barlands konstruksjon av rundt ti treningssentre han besøkte over to og et halvt år. Den
harde kjernen på Gymmet var seriøse kroppsbyggerutøvere. Hovedaktiviteten var
trening med vekter, men Gymmet skildres først og fremst som et sted der mennesker
møttes. Gjennom deltakende observasjon søkte Barland å forstå hva som foregikk
sosialt på Gymmet, menneskene imellom. Etter hvert som han ble fortrolig med det som
foregikk, fikk han tak på en sosial interaksjon sentrert i stor grad rundt temaene
«trening, mat og dop». Treningen på Gymmet var svært seriøs og systematisk. Tips,
erfaringer og kunnskap rundt trening var hyppig kommunisert. Gjerne ble de mest
erfarne medlemmene oppsøkt av de mindre erfarne for tips og råd. Det foregikk også et
sosialt spill om treningspartnere, der både det å ha en erfaren utøver som treningspartner
og å være en ettertraktet treningspartner, gav status. Et annet tema var kosthold. På
Gymmet pratet man om mat og diett, om når man skal spise hva og hvor mye. Også
med tanke på kosthold var erfaringsbasert kunnskap verdsatt, og erfarne medlemmer ble
gjerne spurt om råd.
Det tredje temaet var doping. Doping beskrives som en delvis skjult aktivitet. Det var
aldri et tema direkte – å snakke høyt om doping var snarere et brudd på Gymmets
sosiale normer. Likevel: «Det kommuniseres masse om doping uten at det blir snakket
om det» (Barland 1997, s. 115). Doping ble kommunisert gjennom språklige koder og
ikke-verbal kommunikasjon. Langvarig (og vellykket!) deltakende observasjon er en
god metode for å få tak på denne type kommunikasjon, og studien gir en rekke innsikter
i hvordan doping utfoldes som et sosialt fenomen. Barland ser doping – sammen med
trening og kosthold – som et identitetsprosjekt. Personene Barland ble kjent med bygget
livene sine rundt trening, mat og dop, ofte i et system lagt opp i henhold til
kroppsbyggerkonkurranser. Rent konkret handlet dette om å «bygge kropp» for slikke
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konkurranser; i forlengelsen, ifølge Barland, handlet det om å bygge en identitet.
Gymmets og det sosiales rolle i de ulike personenes identitetsprosjekter, lå i det faktum
at identiteter må bekreftes sosialt, gjennom tilhørighet til et miljø. Gymmet var et slikt
miljø. Å tilegne seg miljøets normer knyttet til trening, mat og dop var en sentral del av
personenes tilhørighet til miljøet.
En viktig innsikt i så måte, var hvordan sosial bekreftelse på Gymmet berodde på riktig
og vellykket «bruk» av trening, mat og dop. Med tanke på doping, skilte Gymmet
mellom dopingbrukere (vi) og dopingmisbrukere (dem). Brukere var systematiske,
kunnskapsrike og -søkende og til en viss grad måteholdne med dopingen; misbrukere
var de som ikke tok innover seg nødvendigheten av systematikk og kunnskap. I dette
identitetsprosjektet fungerte kroppen som kanskje det fremste symbolet. Særlig
gjennom kroppens utseende kunne personene oppnå bekreftelse.
Kroppsbyggerkonkurranser – som en rituell rangering av kropper i henhold til miljøets
idealer – var viktige i så måte, men også utenom konkurranse eller for de som ikke
konkurrerte hadde kroppen symbolverdi. Bivirkninger kunne også ha mening i så måte.
Å vise til klassiske bivirkninger kunne oppfattes som en bekreftelse på tilhørighet, mens
andre, gjerne kraftige, bivirkninger gjorde at vedkommende ble oppfattet som misbruker
og «på utsiden».
Som nevnt analyserer Barland sine funn i lys av Giddens’ modernitetsteori. Ifølge
Giddens er mennesker i moderniteten i større grad enn tidligere fristilt fra føringer
knyttet til familie og sosial klasse, og gis mulighet til å konstruere sine identiteter på
nytt. Moderniteten åpner for og krever individualisering – vi kan, men er også
ansvarlige for å konstruere våre egne identiteter. I søknen etter meningsfulle
identitetsprosjekter kan det strukturerte og håndfaste tiltrekke mange. Nettopp dette
tilbyr Gymmet gjennom trening, mat og dop: «Identiteten må rekonstrueres, og den må
vises til andre for å bli bekreftet. Gymmet er en struktur som individene kan koble seg til
og som gir muligheten for å ta seg selv i bruk på en meningsfull måte» (Barland 1997, s.
227). Slik setter studien doping i et spesifikt miljø inn i en bredere samfunnskontekst,
samtidig som den sier noe om dopingens rolle for den enkelte på et individuelt plan.
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2.4.3 Anbefalinger for videre forskning
De to studiene nevnt her peker mot noen opplagte forslag for videre forskning.
Tilnærmingen i Lausanne-prosjektet kan tenkes nyttig innenfor andre deler av
toppidretten. Også når det kommer til andre idretter der dopingbruk later til å være
betydelig utbredt, vil det være nyttig å søke forståelse av dette i lys av hvordan idretten
er organisert, kanskje særlig på lagnivå. I hvilken grad er det sammenheng mellom
økonomi, organisasjon og resultatpress? Hvordan er kommunikasjon med utøvere og
oppfølging av deres treningsarbeid organisert, og har dette sammenheng med
dopingbruk? Relevante og gode forskningsspørsmål vil avhenge av kjennskap til den
aktuelle idretten.
Likeledes kan Barlands tilnærming gi verdifull innsikt i subkulturer også innenfor den
tradisjonelle toppidretten. Omfattende deltakende observasjon har vært lite brukt i
dopingforskning generelt, og innenfor den tradisjonelle idretten vil det være noe helt
nytt. Hvordan utfoldes doping som en sosial praksis i enkelte toppidrettsmiljøer?
Utfordringen slike studier vil møte med å slippe en forsker dypt nok inn i relevante
miljøer er åpenbare, men Barlands studie er et godt eksempel på at det ikke er umulig. I
Norge peker få eller ingen toppidrettsmiljøer seg ut som aktuelle for slike studier, men
kvalitative, sosiologiske tilnærminger kan også belyse dopingspørsmålet «fra den andre
siden»: Hvordan utfoldes antidoping som en sosial norm i ulike toppidrettsmiljøer?
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2.5

Antidopingarbeidet

Hvor godt fungerer antidopingarbeidet? Perspektiver fra samfunnsvitenskapene spiller
en viktig rolle i evalueringen av antidopingarbeidet. I eksisterende forskning finnes flere
former for evaluering. I dette kapittelet ser vi på tre ulike former, som tar for seg tre
ulike sider ved antidopingarbeidet. Holdningsskapende og informative tiltak vurderes
først og fremst ut fra tiltakenes opplagte målsetninger, om å øke kunnskap og styrke
antidopingholdninger i målgruppa – og derigjennom forebygge dopingbruk. Avsløringsog avskrekkingstiltak som utestengelse fra idrett, dopingkontroll og meldeplikt vurderes
også ut fra sin effektivitet i et antidopingøyemed. Samtidig utgjør slike tiltak en større
eller mindre inngripen i berørte personers liv og virke, og bør også vurderes i lys av
dette. Er tiltakene innenfor grensen for hva som er «forsvarlig antidopingarbeid»
(Hanstad og Loland 2007)? Til sist vurderes antidopingsystemet – organisasjoner og
samspillet mellom organisasjoner – både nasjonalt og internasjonalt. Et nøkkelord i
eksisterende forskning er harmonisering: Hvor nærme idealet om global harmonisering
av antidopingarbeidet har WADA, UNESCO og antidopingbevegelsen kommet?
2.5.1 Evaluering av holdningsskapende og informative tiltak
WADA og en rekke NADOer, deriblant ADN, anser opplæring og informasjon som en
grunnpilar i antidopingarbeidet. I ADNs (2015a) vedtekter heter det for eksempel:
Stiftelsen skal drive verdi-, informasjons- og forebyggende virksomhet for å
bekjempe doping. Dette omfatter bl.a. utvikling av utdannings- og
holdningsprogrammer som har som formål å forebygge helseskader og fremme
en rettferdig idrettskonkurranse.

I dag holder ADN foredrag rettet mot ulike aktører i idrett og samfunn, driver elæringsprogrammet Ren Utøver og holdningskampanjer som Ærlig Talt. Vårt prosjekt
har identifisert én vitenskapelig evaluering av ADNs holdningsskapende og informative
tiltak. I tillegg finnes flere studier fra andre land som belyser hva som utgjør et godt,
forebyggende budskap.
På oppdrag fra ADN har International Research Institute of Stavanger evaluert
stiftelsens kursprogram i 2010 og 2011 (Nødland 2011). Gjennom en nettbasert survey
med kursdeltakere (n = 217; idrettsutøvere, støttepersonell og frivillige) belyser studien
hvor vidt kursprogrammet øker deltakernes kunnskap om doping og hvor vidt det
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påvirker deres holdninger til doping. Studien begrenses nok noe av at deltakerne kun
svarer på spørsmål i etterkant av kurset, hvilket gjør det vanskelig å skille mellom
kunnskap og holdninger før og etter. Studien tilnærmer seg dette ved å la deltakerne
selv angi kursprogrammets innvirkning på kunnskap og holdninger, samt å ta høyde for
at resultatene «may in part be influenced by the course participation, in part an
expression of their attitudes before attending the course» (Nødland 2011, s. 31).
40,6 % av deltakerne oppgir at kurset i høy grad økte deres kunnskap om doping. 57,4
% mener deres kunnskap økte i noen grad. Temaet flest deltakere mener å ha fått mer
kunnskap om er risikoen for ubevisst å få i seg forbudte stoffer gjennom kosttilskudd.
Med tanke på holdninger skiller Nødland (2011, s. 31-32) mellom tre typer deltakere:


The “immovable” do not for whatever reason support the idea of doping. These are the
persons that to every question say that they are not at all in favour of doping.



The “balanced” do not support doping, but for one or more of the questions on attitudes
they do only partly, not totally, express a restrictive opinion.



The “doubters” do in certain aspects judge the idea of doping as not improper, and
express this by part or complete agreement in favour of possible doping use.

Ut fra deltakernes vurdering av egne holdninger forut for kursprogrammet, kategoriserer
Nødland 61 % som «immovable», 19 % som «balanced» og 20 % som «doubters». I
gruppen «immovable», rapporterer 23 % at de ble enda mer kritiske til doping etter
kurset. Blant de som er «balanced» ble 11 % mer kritiske, mens tallet er 12 % i gruppen
med «doubters».
Utenfor Norge har flere studier evaluert effekten av holdningsskapende og informative
antidopingtiltak. Inntil nylig har forskningen begrenset seg nesten utelukkende til
undervisningsprogrammer ved amerikanske utdanningsinstitusjoner, rettet mot å øke
kunnskap og styrke holdninger til AAS, først og fremst blant mannlige
skoleidrettsutøvere. Backhouse et al. (2007) har gjort en grundig metaanalyse av denne
forskningen. Basert på 13 amerikanske og tre australske studier viser metaanalysen at
den forebyggende effekten av undervisningsopplegg reduseres av det store antallet
variabler som virker inn på beslutningen om å bruke eller ikke bruke doping:

56

Educating athletes about the effects of drugs, and specifically the adverse
effects, may be a means of deterring drug use. However, this contention is not
supported in the present review. Studies that employed interventions designed
solely to provide subjects with information regarding drug use (anabolic
steroids) in either a balanced format or with an emphasis on adverse
consequences, were not effective to altering subjects’ attitudes or intentions.
Whilst providing information on drug-related issues and improving knowledge is
necessary, an effective program must also address the myriad of other variables
that impact upon the decision to use performance enhancing drugs, such as
alternatives to drug use, peer and media resistance training and decision-making
skills.
(Backhouse et al. 2007, s. 101)

Vi henviser til denne metaanalysen for en god gjennomgang av studiene og funnene
som ligger til grunn for denne konklusjonen.
Senere har Peters et al. (2009) studert effekten av forebyggende budskap på tyske
idrettsutøvere (n = 800) og trenere (n = 252). Studien konkluderer at de fleste
forebyggende budskap er ineffektive av tre grunner: budskapets innhold; kjennetegn ved
målgruppen, spesielt idrettsutøverne; og kjennetegn ved den som uttrykker budskapet.
Målgruppen oppfatter gjerne innholdet i antidopingbudskapet som gjentagende og
forutsigbart. Effektive budskap er derimot overraskende, intense og i stand til å vekke
en emosjonell reaksjon. Med tanke på kjennetegn ved målgruppen stiller studien særlig
spørsmål ved effekten av å informere idrettsutøvere om bivirkninger og helserisikoer
knyttet til doping. Utøverne synes allerede å være godt informert om dette, samtidig
som helsehensyn ikke rører ved deres viktigste grunner for å bruke eller ikke bruke
doping. Når det kommer til den som uttrykker budskapet verdsetter målgruppa
kunnskap, tydelighet og forståelse for deres situasjon som utøvere eller trenere. Videre
lar de seg i størst grad overbevise av representanter for organisasjoner de oppfatter som
handlekraftige i avslørende antidopingarbeid.
En nylig spansk studie gir supplerende innsikt i hva som kan utgjøre et effektivt
forebyggende og holdningsskapende budskap. Horcajo og de la Vega (2014) har
undersøkt den kortsiktige og langsiktige effekten av budskap for og imot strengere
lovgivning mot doping, på holdninger til doping blant spanske fotballspillere (n = 68).
Ved å manipulere budskapets personlige relevans for deltakerne (halvparten ble fortalt
at studien var en del av arbeidet med å utforme ny lovgivning, og at de dermed hadde en
rolle i prosessen) så forskerne på forskjeller i budskapenes effekt mellom de som har et

57

personlig motiv for å overveie budskapet nøye og de som ikke har et slikt motiv.
Studien viser at utøveres holdninger til doping kan endre seg etter eksponering for et
overbevisende budskap både for og imot strengere lovgivning. Hvor vidt deltakerne har
hatt et personlig motiv for å overveie budskapet nøye, virker inn på hvor stabil og varig
holdningsendringen er. Alle deltakerne rapporterer om holdningsendring rett etter
eksponering for budskapet, men blant deltakerne med motiv for nøye overveielse er
andelen som fortsatt har sine nye holdninger en uke etter eksponering, langt høyere.
Med andre ord indikerer studien at mottakere av forebyggende og holdningsskapende
antidopingtiltak bør overbevises om budskapets personlige relevans for dem. Tiltak bør
invitere målgruppa til å engasjere seg i temaet, tenke selv og komme til egne og nøye
overveide konklusjoner.
2.5.2 Evaluering av avslørings- og avskrekkingstiltak
The existing anti-doping measures seriously impact the lives of elite athletes and
their immediate entourage, which imposes a moral burden to evaluate these
measures in the best possible way.
(De Hon et al. 2015, s. 57)

Avslørings- og avskrekkingstiltak gjøres gjerne gjenstand for en annerledes vurdering i
samfunnsvitenskapene. Har tiltakene støtte blant dem de angår, for eksempel blant
toppidrettsutøvere? Er det individuelle kostnader antidopingbevegelsen i større grad må
ta hensyn til og redusere for å drive det Hanstad og Loland (2007) kaller «forsvarlig
antidopingarbeid»?
Flere studier har undersøkt toppidrettsutøveres holdninger og tillitt til
antidopingarbeidet generelt, og til spesifikke tiltak som straff (utestengelse fra idrett) og
dopingkontroll. Europeiske studier viser at brorparten av toppidrettsutøvere er for
dopingkontroll i idrett, tror at kontroller har en avskrekkende effekt og mener at
sanksjonsnivået – for bevisst og prestasjonsfremmende doping – er passe strengt
(Striegel et al. 2002; Waddington et al. 2005; Elbe og Øverbye 2014). På et aggregert
nivå er det betydelig støtte for antidopingarbeidet blant toppidrettsutøvere. Et
tilsynelatende viktig spørsmål har imidlertid fått lite oppmerksomhet: Hvordan oppleves
tiltakene av berørte utøvere, for eksempel de som faktisk har meldeplikt, testes jevnlig
eller har vært utestengt for doping? Er det sammenheng mellom en utøvers erfaring med
et tiltak og hans eller hennes holdninger og tillitt til tiltaket?
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Utestengelse, meldeplikt og dopingkontroll griper inn i en persons liv på ulike måter.
Utestengelse fra idrett fratar en profesjonell utøver muligheten til å utøve sitt yrke for en
gitt tidsperiode, med de finansielle, sosiale og psykologiske følger det måtte ha.
Toppidrettsutøveres plikt til å oppgi for hver dag et sted og et tidsvindu der de er
tilgjengelige for dopingkontroll, er kontroversiell og diskuteres av idrettsfilosofer i lys
av idéer om overvåkning og retten til privatliv (Hanstad og Loland 2007; McNamee og
Tarasti 2011; Møller 2011). Dopingkontroll består av medisinske metoder (først og
fremst blod- og urinprøver) som enkelte kan oppleve som problematisk. Som meldeplikt
kan dopingkontroll diskuteres i lys av retten til privatliv, spesielt når det åpnes for
uanmeldte kontroller, utenfor idrettsarenaen. På slike forhold hviler hva de Hon et al.
(2015) kaller en moralsk plikt til å evaluere tiltakene.
I dette prosjektet har vi kun identifisert én studie av toppidrettsutøveres opplevelse av å
bli utestengt for doping. Georgiadis og Papazoglou (2014) gir nyttig innsikt i hvordan
utøvere opplever sosiale, psykologiske og finansielle konsekvenser av utestengelsen.
Studien baserer seg på kvalitative intervjuer med fem greske utøvere av individuelle
idretter, all med mer enn ti års erfaring fra internasjonal konkurranse. Intervjuene ble
gjort åtte til ti måneder etter at den enkelte utøver ble dømt til utestengelse på grunn av
positiv dopingprøve. Studien begrenses nok noe av at alle fem utøvere nekter for å ha
brukt doping. Uavhengig av om det er sant eller ikke, kan benektelsen bidra til utvalgets
relativt samstemte fortellinger om urettferdighet og systemfeil. Et tankevekkende funn
er at utøverne opplever at de mest alvorlige sosiale konsekvensene inntreffer når den
positive dopingprøven gjøres offentlig. Georgiadis og Papazoglou (2014, s. 65) skriver
at medienyheten om den positive prøven
reversed the previous feelings of admiration and popularity, and turned it into
suspiciousness, disapproval, and even contempt. Athletes, especially during the
first days, experienced anxiety, agony, and distress about this public image
change as it was really difficult for them to confront other people. They
perceived the media and people around to criticize them in a harsh way.

Utøverne forteller også om store bekymringer knyttet til hvordan nær familie ville
reagere på nyheten. Dette viser at utøverne opplevde betydelige sosiale konsekvenser
før den juridiske prosessen kom i gang og før de faktisk ble dømt. Med andre ord
indikerer utøvernes opplevelser at alvorlige konsekvenser kan inntreffe og ha svært
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negativ innvirkning også på livet til en uskyldig utøver, før han eller hun får muligheten
til å forsvare seg i en rettferdig juridisk prosess.
Med tanke på psykologiske konsekvenser av utestengelsen, lister Georgiadis og
Papazoglou (2014, s. 68) opp flere symptomer på redusert mental helse: «insomnia;
appetite disorders; disorders of thought and memory; feelings of physical fatigue;
phobias; anxiety; fear of the future; negative emotional state; low self-esteem and
withdrawal from social relationships and activities». Én utøver forteller:
I started losing weight and I cried endlessly. For three months, there was not a
day without tears. Waking up in the morning was very difficult for me, I fell
asleep at five or six o’clock in the morning. Then I was continuously sweating,
and it was very hard for me to talk about it. I felt that the others couldn’t
understand. I kept myself at a distance.
(Georgiadis og Papazoglou 2014, s. 68)

Som eneste i sitt slag gir studien få svar, men reiser desto flere spørsmål om hvorvidt
utestengelsen bringer med seg utilsiktede konsekvenser, og hvor vidt disse
konsekvensene kan tolereres. I en kontekst der maksimumsstraffen for førstegangs
brudd på dopingbestemmelsene nylig er økt fra to til fire år (ADN 2015b), er det tydelig
at mer av denne typen forskning behøves. Særlig at en stor del av straffens
konsekvenser kan inntreffe før en juridisk prosess har kommet i gang, og dermed
ramme utøvere som blir kjent uskyldige, fremstår som et viktig tema for videre
forskning.
I litteratursøket til grunn for denne rapporten har vi funnet to evalueringsstudier av
meldepliktsystemet: én norsk og én dansk. Hanstad, Skille og Thurston (2009) utførte i
2006 en internettbasert spørreundersøkelse blant norske toppidrettsutøvere med
meldeplikt (n = 236). Kun 43 % av utøverne sier seg enig i at meldepliktsystemet er
nødvendig for å utføre effektive dopingkontroller. Rundt en fjerdedel rapporterer at
systemet reduserer gleden ved å være toppidrettsutøver. Videre viser studien misnøye
med det mange av utøverne oppfatter som manglende proporsjonalitet mellom
regelbrudd og straff. 62 % er uenige i påstanden om at tre advarsler om brudd på
meldeplikten innenfor 18 måneder, burde anses som et brudd på dopingreglementet. Til
sist anser 57 % systemet som urettferdig, fordi det på undersøkelsestidspunktet kun var
implementert i et lite antall land og av et lite antall internasjonale særforbund.

60

I 2010-2011 gjorde Øverbye og Wagner (2014) en internettbasert spørreundersøkelse
om danske toppidrettsutøveres (n = 645) praktiske erfaringer med, samt holdninger og
tillitt til meldepliktsystemet. De av respondentene som hadde erfaring med
meldepliktsystemet (n = 95) skulle angi i hvilken grad de var enig eller uenig i ulike
påstander knyttet til disse erfaringene. Sammenliknet med den norske undersøkelsen, er
det interessant at hele 41 % er enige i at systemet reduserer gleden ved å være
toppidrettsutøver. Andelen som sier seg enig i andre negative erfaringer er også
tankevekkende: At systemet er for tidskrevende (75 %), at de er redde for å motta
advarsel (58 %), har opplevd feil i systemet (42 %), føler seg overvåket (40 %) og føler
seg mistenkt (22 %). Negative erfaringer med meldepliktsystemet – både praktisk og
emosjonelt – ser ut til å være utbredt blant danske toppidrettsutøvere.
Brorparten av utøvere med og uten erfaring med meldepliktsystemet rapporterer om
relativt lav tillitt til systemets effektivitet. Interessant er at mistilliten er noe større blant
demed erfaring. 95 % av disse er enige i påstanden «whereabouts system does not work
as intended in all countries», mot 87 % av de uten erfaring. 60 % av de med erfaring er
enige i påstanden «Athletes using doping and reporting wherabouts will be caught», mot
83 % av de uten erfaring. I begge gruppene er langt færre fullstendig enig i denne
påstanden (17 % og 25 %). Studien viser at utøvere med erfaring med
meldepliktsystemet har mer enn dobbelt så stor sannsynlighet for å utrykke mistillit til
systemet, som utøvere uten erfaring.
I kontrast til negative erfaringer med og lav tillit til meldepliktsystemet, rapporterer
utøverne om relativt positive holdninger. 84 % sier seg enig i at meldepliktsystemet er
nødvendig, og at det derfor ikke er noe problem å ha meldeplikt. 83 % anser meldeplikt
som én av flere plikter toppidrettsutøvere må akseptere. 77 % er enig i at det å ha
meldeplikt er å regne som en kompliment. I kontrast til norske utøveres syn på
manglende internasjonal implementering, oppgir kun 20 % at meldepliktsystemet er
urettferdig med mindre det inkluderer samtlige toppidrettsutøvere i deres idrett. Bare 4
% var fullstendig enig i denne påstanden. Forskerne fant ingen signifikante
sammenhenger mellom holdninger til og erfaringer med meldepliktsystemet.
Samlet indikerer de to studiene at flere forhold hindrer meldepliktsystemet i å oppnå full
tillitt og støtte blant skandinaviske toppidrettsutøvere. Noen av disse forholdene kan
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regnes som overkommelige. Blant norske utøvere ser straffenivået, muligheten for å bli
utestengt på grunn av sløvhet, samt mangelen på bred, internasjonal implementering ut
til å være en hemsko. De danske utøverne er svært samstemte om at systemet er for
tidkrevende. Dette er utfordringer antidopingorganisasjonene selv har anerkjent og
jobber med. Mer problematisk er det nok at en betydelig andel av toppidrettsutøvere i to
land der antidopingarbeidet står forholdsvis sterkt, rapporterer at meldeplikt reduserer
gleden ved å være toppidrettsutøver, og at de føler seg overvåket og mistenkt.
Holdningsdelen av den danske studien indikerer at dette kan være kostnader brorparten
av utøverne er villig til å ta, fordi de har en grunnleggende tro på viktigheten av
antidopingarbeidet generelt.
Også på utøveres opplevelse av dopingkontroll er det gjort lite forskning. I dette
prosjektet har vi identifisert én studie. Med en internettbasert spørreundersøkelse har
Elbe og Øverbye (2014) studert holdninger til antidopingarbeidet generelt samt
erfaringer med urinprøver, blant danske toppidrettsutøvere som har avgitt urinprøver i
dopingkontroll (n = 400). 98 % av utøverne synes det er greit å bli testet for doping – en
bekreftelse på de grunnleggende gode holdningene til antidopingarbeidet. Videre
rapporterer 50 % av utøverne at de noen ganger er engstelige for å teste positivt, selv
om de ikke bevisst har brukt forbudte stoffer. Denne frykten er mer utbredt blant
kvinner (60 %) enn blant menn (43 %), og blant utøvere under 20 år. 35 % opplever
urinprøver som stressende på grunn av vanskeligheter med å urinere. 24 % opplever
prøver tatt i hjemmet som en innovasjon av deres privatliv, mens 15 % mener det
samme om å ha antidopingpersonell tilstede under urinering. 13 % rapporterer at de
føler seg mistenkt når de blir testet – mot 22 % som i den samme undersøkelsen føler
seg mistenkt på grunn av meldeplikt (Øverbye og Wagner 2014).
Studien viser med andre ord at det tross svært positive holdninger til dopingkontroll,
finnes noen alvorlige baksider. Frykten for å teste positivt, vanskeligheter med å urinere
og følelsen av å få ens privatliv invadert er relativt utbredt blant toppidrettsutøvere.
Dette er forhold antidopingbevegelsen må ta på alvor i søknen etter å drive forsvarlig
antidopingarbeid.
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2.5.3 Evaluering av systemstyrke
En tredje tilnærming innenfor evalueringer av antidopingarbeidet finnes primært i sport
management-feltet. Ved hjelp av organisasjonsteori undersøker forskere de ulike
organisasjonene engasjert i antidopingbevegelsen, og samspillet mellom disse. Etter
opprettelsen av WADA i 1999 og UNESC0s antidopingkonvensjon av 2005 har
organisasjonenes målsetning om global harmonisering av antidopingarbeidet vært et
tema for forskning. Når det kommer til antidoping dreier harmonisering seg om
utvikling av internasjonale standarder og retningslinjer i WADAs World Anti Doping
Code og UNESCOs antidopingkonvensjon, samt om hvordan og i hvilken grad aktører
som regjeringer, NADOer, arrangører og internasjonale og nasjonale særforbund
etterlever disse.
En tidlig studie av harmonisering av antidopingarbeidet ble gjort av Hanstad og Loland
(2005). På undersøkelsestidspunktet, i 2005, fant de at antidopingarbeidet i så lite som
20 av 202 nasjonale olympiske komitéer kunne karakteriseres som bra. Færre enn
halvparten av komitéene gjennomførte dopingkontroller, og færre en halvparten av disse
hadde kontrollprogrammer som tilfredsstilte kravene i den daværende World Anti
Doping Code. Rundt 40 land hadde en NADO.
I 2007 undersøkte Hanstad, Skille og Loland (2010) graden av harmonisering av
meldepliktsystemet i 32 NADOer i Europa (19), Nord- og Sør-Amerika (6), Asia (3),
Oseania (2) og Afrika (2). Gjennom et spørreskjema distribuert til NADOene
sammenliknet forskerne ressursbruk, antallet utøvere på prioritert utøverliste (utøvere
med meldeplikt) og krav til disse, samt rutiner ved brudd på meldeplikten og sanksjoner
knyttet til dette. På undersøkelsestidspunktet hadde 23 av 32 NADOer en prioritert
utøverliste. Alle NADOene med prioritert utøverliste hadde fastsatt krav til
utøverinformasjon, men det var store variasjoner i hva kravene gikk ut på. For eksempel
krevde elleve NADOer at utøverne var tilgjengelig for kontroll hver dag, mens kravet
hos de øvrige varierte fra fem dager til en dag i uka. Også hvor lenge utøvere måtte
være tilgjengelige for kontroll på de aktuelle dagene varierte, fra mellom 30 og 60
minutter hos ti NADOer til mellom seks og 24 timer hos to NADOer. Videre fant
forskerne at to av de 23 NADOene ikke hadde et system for sanksjonering tilknyttet
meldepliktsystemet. 19 NADOer sanksjonerte utøvere som ikke var tilstede for kontroll
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på angitt tid og sted, mens kun tolv sanksjonerte for både dette og manglende
utøverinformasjon.
Hanstad et al. (2010, s. 426) understreker at studien identifiserte disse variasjonene
«among the anti-doping organizations that are considered to be among the global
frontrunners in the fight against doping». En rimelig antakelse er at variasjonene ville
ha vært større samtlige NADOer tatt i betraktning.
Forfatterne diskuterer resultatene i lys av van Meter og van Horns
implementasjonmodell. Modellen illustrerer hvordan en implementasjonsprosess «ends
with a bottle neck, where the process of implementation depends on the abilities and
willingness of the implementers at local level» (Hanstad et al. 2010, s. 425).
Implementering av internasjonale retningslinjer på lokalt nivå krever evne og vilje i
lokale organisasjoner. Med andre ord er retningslinjer i seg selv ikke nok,
organisasjoner som WADA må også adressere evne og vilje.
Dette poenget undersøkes videre i Houlihans (2014) studie av formell implementering
og reell etterlevelse av internasjonale retningslinjer for antidoping hos stakeholdere som
regjeringer, internasjonale særforbund og arrangører. Studien er basert på WADA og
UNESCOs egne surveyverktøy for å vurdere implementering og etterlevelse; analyse av
WADAs Independent Observer-rapporter fra store idrettsarrangementer i perioden
2009-2012; samt intervjuer med ansatte ved internasjonale og nasjonale
antidopingorganisasjoner. Houlihan (2014, s. 265) finner at
the rapid acceptance of the Code and Convention has masked the more difficult
issue of developing the depth of commitment that is necessary to tackle the more
complex issue of trafficking and the increasingly sophisticated doping strategies
of some athletes.
Studien understreker at det er nødvendig å skille mellom formell implementering – som
i tilfellet antidoping har vært bred og rask – og reell etterlevelse. Videre konkluderes det
at WADA og UNESCOs egne surveyverktøy er godt egnet til å vurdere formell
implementering, men har behov for forbedring når det kommer til reell etterlevelse.
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Bedre monitorering av etterlevelse trekkes frem som et fokusområde for WADA og
UNESCO i arbeidet med harmonisering. Videre oppfordrer Houlihan til en mer avansert
og skreddersydd bruk av incitamenter og sanksjoner på den ene siden, og kapasitets- og
kompetansebygging på den andre siden. Studien viser at finansielle incitamenter og
sanksjoner virker best i tilfeller der manglende etterlevelse skyldes bevisste valg – når
lokale stakeholdere bevisst nedprioriterer antidoping, selv om de har den nødvendige
kapasiteten og kompetansen. Tilfeller av inkompetanse eller manglende politisk,
administrativ og økonomisk evne løses derimot best gjennom kapasitets- og
kompetansebygging. Tiltak for å øke kapasitet og kompetanse i lokale organisasjoner, er
imidlertid et spørsmål om ressurser. Manglende vilje hos regjeringer, internasjonale
særforbund og arrangører til å øke ressursene til antidopingarbeidet, tyder på et dypere
politisk problem.
Et tredje fokusområde for WADA og UNESCO er dermed hvordan en kan sikre en
dypere, politisk forpliktelse blant stakeholdere. Houlihan peker på ulike områder som
kan utforskes videre i jakten på dypere forpliktelse. Et forslag er å stimulere
lobbyvirksomhet på nasjonalt og lokalt nivå. At NADOer eller andre grupperinger påtar
seg rollen som vaktbikkje i politikken, kan bidra til mer politisk oppmerksomhet rundt
antidoping og videre mer forpliktende politikk. Et forslag som henger sammen med
dette, er mer omfattende bruk av nasjonale lovverk. I Norge trådte loven som
kriminaliserer kjøp, besittelse og bruk av dopingstoffer i kraft i 2013. Slik lovgivning
vil ifølge Houlihan bidra til forpliktelse, ved å involvere et større antall aktører som
tollvesen, politi og rettsapparat. Et tredje forslag er å videreutvikle bruken av eksterne
inspeksjoner, på samme måte som WADA i dag overser og vurderer antidopingarbeidet
hos arrangører gjennom Independent Observer-programmet (WADA 2015). Slik blir
mangelfull etterlevelse og forpliktelse synliggjort for omgivelsene, og viljen til
forpliktelse i neste omgang kan øke.
Avslutningsvis kan kapasitets- og kompetansebygging i lokale organisasjoner gjøres på
flere måter. En metode som er lite forsket på, er bilaterale samarbeidsavtaler mellom
land med velutviklede antidopingorganisasjoner og land der antidopingsystemet er
under utvikling. Norge har vært ledende i denne utviklingen helt siden tidlig 1990-tall
da en avtale ble inngått med Sør-Afrika. Hanstad og Houlihan (2015) studerer
sammenhengen mellom antidopingsamarbeidet mellom Norge og Kina, og Kinas
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etterlevelse av internasjonale retningslinjer. Studien konkluderer at samarbeidet har vært
en viktig grunn til at Kina har kunnet etablere en NADO og, etter objektive standarder,
nå forplikter seg til WADA-koden.
2.5.4 Anbefalinger for videre forskning
I kapittelet har vi gjennomgått tre ulike former for evaluering av antidopingarbeidet.
Innenfor hver av de tre formene finnes det mange interessante spørsmål for videre
forskning. Som nevnt har ADN en rik portefølje av holdningsskapende og forebyggende
tiltak. Evalueringer av enkelttiltak vil være nyttig, for eksempel av den nye utgaven av
e-læringsprogrammet Ren Utøver, som ADN lanserte i 2015. Vi anbefaler at slike
studier i større grad enn tidligere forskning undersøker hvor vidt målgruppa inviteres til
å engasjere seg, tenke selv og komme frem til egne, overveide synspunkter på doping.
Når det kommer til avslørings- og avskrekkingstiltak, er et svært nyttig og relevant
forskningstema hvordan utestengelse fra idrett oppleves av dem det angår. Kvalitative
intervjuer vil være en naturlig metode, og et mål kan være å få fatt i utestengelsens
sosiale og psykologiske konsekvenser. Slike studier kan nok møte utfordringer med å
rekruttere intervjupersoner, men personene finnes og det ingen fasit knyttet til utvalgets
sammensetning. For eksempel kan det være like hensiktsmessig å intervjue personer
som har vært utestengt tilbake i tid, som personer som er utestengt på
intervjutidspunktet. Likeledes er det tenkelig at både toppidrettsutøvere, mosjonister,
lagidrettsutøvere og utøvere i individuelle idretter kan gi nyttige innsikter. Tidligere
forskning indikerer at ikke bare utestengelsen i seg selv, men den helhetlige opplevelsen
av å havne i en dopingsak og få denne offentliggjort, bør undersøkes. Således kan også
frikjente personer være aktuelle.
Avslutningsvis er harmonisering av antidopingarbeidet et stort og fruktbart tema for
forskning. Det er mye å ta tak i. WADA og UNESCOs regler og retningslinjer er mange
og omfattende, og kontekstene de skal implementeres i er mange og forskjellige. En god
tilnærming er å ta utgangspunkt i et tiltak, som meldeplikt, og undersøke
implementering og etterlevelse hos NADOer og andre stakeholdere. Eksisterende
forskning understreker behovet for å utvikle undersøkelsesmetoder som i større grad
skiller mellom formell implementering og reell etterlevelse. Andre tilnærminger er å
undersøke antidopingarbeidet i et spesifikt land, en NADO eller en arrangør. Hvor godt
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implementeres og etterleves internasjonale regler og retningslinjer? Hva skyldes
eventuelle feil og mangler? Også bilateralt antidopingsamarbeid fremstår som et
fruktbart tema for videre forskning.

67

3.

Oppsummering

Innledningsvis beskriver vi samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på doping
som fragmentert og lite kumulativ. Delvise unntak fra dette finner vi innenfor temaene
omfang og holdninger. Internasjonalt er det en rekke studier som belyser disse temaene.
Nasjonalt gir flere større befolkningsundersøkelser og andre studier kunnskap om
omfang og holdninger, primært når det kommer til AAS. Vi understreker viktigheten av
at spørsmål om AAS og doping generelt inkluderes i befolkningsundersøkelsene også i
fremtiden. Longitudinell kunnskap om dette, i lands- og fylkesrepresentative utvalg, sier
mye om hvordan doping som samfunnsfenomen endres over tid. Utover dette
oppfordrer vi forskere og studenter til å se nærmere på de subpopulasjoner den
offentlige diskursen om doping gjerne dreier seg om. Hva er omfanget av dopingbruk
ved treningssentrene, eller innenfor ulike idretter? Hvilke holdninger til doping finnes i
slike miljøer, i utsatte yrkesgrupper, eller i den stadig voksende ‘PT-industrien’?
Det siste tiåret har kvantitative omfangs- og holdningsundersøkelser i stadig større grad
utviklet og dratt nytte av nye og delvis standardiserte undersøkelsesmetoder. Doping er
et sensitivt tema og behovet for nye metoder begrunnes i en betydelig risiko for
selvpresentasjonsbias. Omfangsundersøkelser med RRT og holdningsundersøkelser
med IAT eller BIAT retter seg mot selvpresentasjonsbias, og er i en tidlig utviklingsfase
innenfor temaet doping. Vår anbefaling er at norske studier bidrar i videreutviklingen,
standardiseringen og valideringen av disse metodene. Slik kan vi etterhvert få sikrere og
mer sammenliknbare funn på tvers av studier og ulike populasjoner. I
holdningsundersøkelser har også PEAS vist seg som et godt verktøy – enklere å
administrere enn IAT og BIAT, uten spesielle tiltak mot selvpresentasjonsbias, men
med gode resultater i psykometriske tester.
Kvantitativ forskning på risikofaktorer og predikerende variabler beror på valid
kunnskap om respondentenes bruk av eller holdninger til doping. Med andre ord er det
viktig at også denne forskningen tar hensyn til de metodiske utfordringene knyttet til
dopingfenomenet. Med dette i bunn kan slik forskning gi nyttige innsikter i hva som
kjennetegner de som bruker doping. Flere studier i andre land indikerer at å være mann,
trene ved treningssenter, bruke kosttilskudd, ha bekymringer om kroppens utseende og
ha egoorientert motivasjon for å trene, er risikofaktorer for doping. Slike funn er gode
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utgangspunkt for norske studier. Særlig fremstår treningssentrene som en sfære det vil
være interessant å undersøke i seg selv. Kvalitative studier av dopingbrukere kan tilføre
mye til kunnskapsutviklingen innenfor dette temaet. Vi viser for eksempel hvordan
kunnskap om treningssentrene som et treningssted der doping er spesielt utbredt,
utdypes av fortellinger om hvordan kroppsbygging, vektløfting og andre
treningsprosjekter introduserer enkeltindivider for doping. Kvalitative tilnærminger vil
være en berikelse, men beror på tilgang til en i utgangspunktet lite tilgjengelig gruppe –
de som bruker eller har brukt doping.
En fellesnevner for kvalitative studier av dopingbrukere er at de peker mot sosiale i
tillegg til individuelle forklaringer. I kapittel 2.4 trekker vi frem gode eksempler på
sosiologiske studier av hvordan doping utvikles og utfoldes som en sosial praksis. Flere
studier med en slik tilnærming er viktig for en dypere forståelse av dopingfenomenet.
Vi foreslår at det også vil være nyttig å studere fenomenet antidoping på denne måten.
Hvordan utfoldes antidoping som sosial norm i norske toppidrettsmiljøer, for eksempel
blant unge langrennsløpere eller syklister?
Til sist har vi presentert noen anbefalinger for evalueringer av antidopingarbeidet. For
forebyggende og holdningsskapende arbeid indikerer tidligere forskning et behov for
opplegg der deltakere inviteres til å engasjere seg, tenke selv og komme frem til egne,
overveide synspunkter på doping. For avslørings- og avskrekkingstiltak trengs mer
forskning på berørte personers opplevelse av tiltakene. Hva er egentlig de sosiale
kostnadene knyttet til, for eksempel, utestengelsen? Videre åpner antidopingsystemet i
seg selv for en rekke interessante forskningstema. Vi har trukket frem
harmoniseringsidealet, og foreslår mer forskning på den lokale implementeringen og
etterlevelsen av internasjonale regler og retningslinjer. Bilateralt samarbeid er et verktøy
i søknen etter harmonisering – og et fruktbart tema for forskning.
Vårt håp er at kunnskapsoversikten i sin helhet og anbefalingene som oppsummeres
kort her, kan fungere som et utgangspunkt for videre samfunnsvitenskapelig og
humanistisk forskning på doping. Det er fordelaktig om videre forskning skjer med
kjennskap til dopingforskning generelt, og inngående kunnskap om funn, metodiske
utfordringer og begrensninger i tidligere forskning på det spesifikke teamet en ønsker å
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studere. Slik kan vi oppnå en koordinert og kumulativ forskning, der nye studier i større
grad trekker veksler på tidligere forskning – tematisk og metodisk.
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self-report declarations and implicit assessment: A methodology study. Substance
Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 3(9).
Utvalg: Britiske studenter i idrettsvitenskap
Design: Standard spørreskjema og Implicit Association Test
Teori: N/A
Sted: Storbritannia
Uvacsek, M., Nepusz, T., Naughton, D. P., Mazanov, J., Ranky, M. Z. & Petroczi,
A. (2011). Self-admitted behaviour and perceived use of performance-enhancing vs
psychoactive drugs among competitive athletes. Scandinavian Journal of Medicine
& Science in Sports, 21(2), 224-234.
Utvalg: Ungarske toppidrettsutøvere
Design: Performance Enhancement Attitude Scale
Teori: N/A
Sted: Ungarn
Wolff, W., Schindler, S. & Brand, R. (2015). The Effect of Implicitly Incentivized
Faking on Explicit and Implicit Measures of Doping Attitude: When Athletes
Want to Pretend an Even More Negative Attitude to Doping. Plos One, under
utgivelse. Hentet 6. november 2015 fra
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4406708/
Utvalg: Tyske toppidrettsutøvere
Design: Brief Implicit Association Test og Performance Enhancement Attitude Scale
Teori: N/A
Sted: Tyskland
4.2.3 Internasjonale metaanalyser og kunnskapsoversikter
Backhouse, S. H. & McKenna, J. (2011). Doping in sport: a review of medical
practitioners’ knowledge, attitudes and beliefs. International Journal of Drug
Policy, 22(3), 198-202.
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Utvalg: Forskningsartikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, om kjennskap og
holdninger til doping blant helsepersonell
Design: Metaanalyse
Teori: N/A
Sted: Internasjonal
Backhouse, S. H. & McKenna, J. (2012). Reviewing coaches’ knowledge, attitudes
and beliefs about doping in sport. International Journal of Sports Science &
Coaching, 7(1), 167-176.
Utvalg: Forskningsartikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, om kjennskap og
holdninger til doping blant trenere
Design: Metaanalyse
Teori: N/A
Sted: Internasjonal
Backhouse, S. H., McKenna, J., Robinson, S. & Atkin, A. (2007). Attitudes,
behaviours, knowledge and education – Drugs in sport: Past, present and future.
Rapport for WADA. Leeds: Leeds Metropolitan University.
Utvalg: Forskningsartikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, om kjennskap og
holdninger til doping blant idrettsutøvere, støttepersonell, helsepersonell og i den
generelle befolkningen
Design: Metaanalyse
Teori: N/A
Sted: Internasjonal
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Morente-Sanchez, J. & Zabala, M. (2013). Doping in Sport: A Review of Elite
Athletes’ Attitudes, Beliefs and Knowledge. Sports Medicine, 43, 395-411.
Utvalg: Forskningsartikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, om kjennskap og
holdninger til doping blant toppidrettsutøvere.
Design: Kunnskapsoversikt
Teori: N/A
Sted: Internasjonal
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4.3

Risikofaktorer og predikerende variabler

4.3.1 Kvalitative studier
Barland, B., Tangen, J. O. & Johannesen, C. A. (2010). Doping: muskler, mestring
og mening. En kvalitativ studie av unge menns bruk av muskelbyggende
medikamenter (PHS-rapport 6/10). Oslo: Polithøgskolen.
Utvalg: Norske brukere og tidligere brukere av anabole androgene steroider og ande
muskelbyggende medikamenter
Design: Kvalitative intervjuer
Teori: Ulike sosiologiske teorier knyttet til identitetsdanning og kroppen som sosial
konstruksjon
Sted: Norge
Kirby, K., Moran, A. & Guerin, S. (2011). A qualitative analysis of the experiences
of elite athletes who have admitted to doping for performance enhancement.
International Journal of Sport Policy, 3(2), 205-224.
Utvalg: Irske, skandinaviske og amerikanske toppidrettsutøvere fra landeveissykling,
terrengsykling og vektløftning, som har testet positivt for forbudte stoffer eller
innrømmet dopingbruk
Design: Kvalitative intervjuer
Teori: Ulike psykologiske og sosialpsykologiske teorier
Sted: Internasjonal
Lentillon-Kaestner, V. & Carstairs, C. (2010). Doping use among young elite
cyclists: a qualitative psychosociological approach. Scandinavian Journal of
Medicine & Science in Sport, 20(2), 336-345.
Utvalg: Sveitsiske landeveissyklister, profesjonelle og semi-profesjonelle
Design: Kvalitative intervjuer
Teori: Teorien om overveid handling og teorien om planlagt atferd
Sted: Sveits

82

Pappa, E. & Kennedy, E. (2013). ‘It was my thought … he made it a reality’:
Normalization and responsibility in athletes’ accounts of performance-enhancing
drug use. International Review for the Sociology of Sport, 48(3), 277-294.
Utvalg: Friidrettsutøvere som har vært suspendert for doping
Design: Kvalitative intervjuer
Teori: Sosial nettverksteori og Foucaults governmentalitetsteori
Sted: Storbritannia
4.3.2 Internasjonale metaanalyser og kunnskapsoversikter
Ntoumanis, N., Ng, J. Y. Y., Barkoukis, V. & Backhouse, S. H. (2014). Personal
and Psychosocial Predictors of Doping Use in Physical Activity Settings: A MetaAnalysis. Sports Medicine, 44, 1503-1624.
Utvalg: Forskningsartikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, kvantitative studier
av predikerende variabler for dopingbruk.
Design: Metaanalyse
Teori: N/A
Sted: Internasjonal
Sagoe, D., Andreassen, C. S. & Pallesen, S. (2014). The aetiology and trajectory of
anabolic-androgenic steroid use initiation: a systematic review and synthesis of
qualitative research. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 9(27), 114.
Utvalg: Forskningsartikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, kvalitative studier
med brukere av anabole androgene steroiderDesign: Kunnskapsoversikt
Teori: N/A
Sted: Internasjonal
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4.4

Doping som sosial praksis

Aubel, O. & Ohl, F. (2014). An alternative approach to the prevention of doping in
cycling. International Journal of Drug Policy, 25(6), 1094-1102.
Utvalg: Stakeholdere i profesjonell landeveissykling for herrer
Design: Analyse basert på databaser med demografisk, kontrakt- og resultatmessig
informasjon om 2 351 mannlige landeveissyklister profesjonelle i 2005-2012; en
database med informasjon om alle profesjonelle herrelag i 2005-2012; 72 intervjuer
med ledere, støtteapparat, sponsorer og utøvere fordelt på ti profesjonelle lag; tre
gruppeintervjuer med 20-25 sportsdirektører i hver gruppe; samt etnografiske data fra
seks stakeholder-møter med rittarrangører, utøvere, lag og UCI-medlemmer.
Teori: Ulike sosiologiske teorier, blant annet Beckers avviksteori og Bourdieus habitusog feltteori
Sted: Internasjonal
Barland, B. (1997). Gymmet; en studie av trening, mat og dop.
Doktorgradsavhandling ved Norges idrettshøgskole.
Utvalg: Omtrent ti treningssentre på Østlandet, samt om lag XX intervjupersoner blant
sentrale aktører ved treningssentrene – mange av dem seriøse
konkurransekroppsbyggere
Design: Deltakende observasjon og kvalitative intervjuer
Teori: Ulike sosiologiske teorier om identitetsdannelse og kroppen som sosial
konstruksjon
Sted: Norge

84

Ohl, F., Fincoeur, B., Lentillon-Kaestner, V., Defrance, J., Brissonneau, C. (2013).
The socialization of young cyclists and the culture of doping. International Review
for the Sociology of Sport, 50(7), 1-18.
Utvalg: Stakeholdere i profesjonell landeveissykling for herrer
Design: Analyse basert på databaser med demografisk, kontrakt- og resultatmessig
informasjon om 2 351 mannlige landeveissyklister profesjonelle i 2005-2012; en
database med informasjon om alle profesjonelle herrelag i 2005-2012; 72 intervjuer
med ledere, støtteapparat, sponsorer og utøvere fordelt på ti profesjonelle lag; tre
gruppeintervjuer med 20-25 sportsdirektører i hver gruppe; samt etnografiske data fra
seks stakeholder-møter med rittarrangører, utøvere, lag og UCI-medlemmer.
Teori: Ulike sosiologiske teorier, blant annet Goffmans dramaturgiske perspektiv
Sted: Internasjonal
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4.5

Antidopingarbeidet

4.5.1 Evaluering av holdningsskapende og forebyggende tiltak
Horcajo, J. & de la Vega, R. (2014). Changing doping-related attitudes in soccer
players: how can we get stable changes? European Journal of Sport Science, 14(8),
839-846.
Utvalg: Spanske fotballspillere
Design: Eksperimentell, kasus-kontroll
Teori: N/A
Sted: Spania
Nødland, S. I. (2011). Anti-doping lectures Evaluation of Anti-Doping Norway’s
lecture program. IRIS-rapport 234/11. Stavanger: International Research Institute
of Stavanger.
Utvalg: Deltakere ved foredrag i regi av Antidoping Norge
Design: Tverrsnitt, standard spørreskjema
Teori: N/A
Sted: Norge
Peters, C., Schulz, T., Oberhoffer, R. et al. (2009). Doping and doping prevention:
knowledge, attitudes and expectations of athletes and coaches. Deutsche zeitsschrift
fur sportmedizin, 60(3), 73-78.
Utvalg: Tyske idrettsutøvere
Design: Tverrsnitt, standard spørreskjema
Teori: N/A
Sted: Tyskland
4.5.2 Evaluering av avslørings- og avskrekkingstiltak
Elbye, A. M. & Øverbye, M. (2014). Urine doping controls: the athletes’
perspective. International Journal of Sport Policy and Politic, 6(2), 227-240.
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Utvalg: Danske eliteidrettsutøvere
Design: Tverrsnitt, standard spørreskjema
Teori: N/A
Sted: Danmark
Georgiadis, E. & Papazoglou, I. (2014). The Experience of Competition Ban
Following a Positive Doping Sample of Elite Athletes. Journal of Clinical Sport
Psychology, 8(1), 57-74.
Utvalg: Greske eliteidrettsutøvere utestengt for doping
Design: Kvalitative intervjuer
Teori: Social Projection Theory
Sted: Hellas
Hanstad, D. V., Skille, E. & Thurston, M. (2009). Elite athletes’ perspectives on
providing whereabouts information: A survey of athletes in the Norwegian
registered testing pool. Sport und Gesselschaft, 6(1), 30-46.
Utvalg: Norske eliteidrettsutøvere med meldeplikt
Design: Tverrsnitt, internettundersøkelse
Teori: Elias’ figurasjonsteori
Sted: Norge
Øverbye, M. & Wagner, U. (2014). Experience, attitudes and trust: an inquiry into
elite athletes’ perception of the whereabouts reporting system. International
Journal of Sport Policy and Politics, 6(3), 407-428.
Utvalg: Danske eliteidrettsutøvere
Design: Tverrsnitt, standard spørreskjema
Teori: N/A
Sted: Danmark
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4.5.3 Evaluering av systemstyrke
Hanstad, D. V. & Houlihan, B. (2015). Strengthening global anti-doping policy
through bilateral collaboration: the example of Norway and China. International
Journal of Sport Policy and Politics, 7(4), 587-604.
Hanstad, D. V. & Loland, S. (2005). What is Efficient Doping Control? Rapport for
Antidoping Norge. Oslo: Norges idrettshøgskole.
Houlihan, B. (2014). Achieving compliance in international anti-doping policy: An
analysis of the 2009 World Anti-Doping Code. Sport Management Review, 17(3),
265-276.
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