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Abstract

Doping outside sport – individualization and muscular body ideals: A Study of doping 
use in elementary schools, high schools and fitness centers in Kalmar Municipality

The use of performance enhancing drugs, especially anabolic androgenic steroids (AAS) 
has emerged as a social problem outside competitive sports, linked to substance abuse 
and crime. The purpose of this article is to analyze the use of doping and attitudes to 
doping outside the competitive sports context in relation to age, gender, ethnicity, so-
cio-economic status, and branch of sport. The article is based on a survey study carried 
out in Kalmar Municipality at elementary schools (age=appr. 14; n=383), high schools 
(age=appr. 16; n=208) and fitness centers (n=327). The results showed that 1% of the girls 
and 2% of boys at elementary school, and 2% of girls and boys at high school, reported 
use of banned substances. 5% of the girls and 15% of the boys at high school had been of-
fered illegal substances. At fitness centers, 4% of the women and 5% of the men reported 
doping use, most commonly in the age group 31-35 (15%). Gender differences were small-
er than previous studies would suggest. Ethnic and socio-economic factors had only 
minor effects on prevalence of doping, which was more common among individuals who 
practiced strength sports and martial arts. Regarding attitudes towards doping, a large 
proportion of the pupils at elementary schools (45%) and students at high schools (56%) 
claimed that it is up to the individual to decide whether or not to use doping substances. 
The results are discussed from the perspective of individualization processes in society 
and in connection to influences from muscular body ideals, where doping together with 
work-out are analyzed as effective means for body transformations in individual (body-)
identity projects.

Key words: doping outside sport, anabolic androgenic steroids, AAS, individual body 
identity projects, muscular body ideals
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Inledning

Användning av dopning har successivt börjat uppmärksammas som ett 
problem även utanför idrotten (Mickelsson 2009). Det har pekats på 
samband mellan användning av anabola androgena steroider (AAS) och 
aggressivitet, våld och kriminalitet (Lindquist et al 2002; Skårberg 2009; 
Thiblin & Pärlklo 2002). I flera studier har man sett ett samband mellan 
dopningsbruk och andra så kallade riskbeteenden som till exempel alko-
hol- och narkotikamissbruk (Kindlundh et al 2009; Papadopoulos et al 
2006; Skårberg 2009; Wichstrøm 2006). 
 Sverige fick som första land i Europa redan 1992 en lag rörande dop-
ningsmedel, Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (AAS och 
tillväxthormon), som framför allt tar sikte på dopning som sker utanför 
idrottsrörelsens jurisdiktion. Sedan lagstiftningen infördes har antalet 
anmälningar tredubblats (Mickelsson 2009). Antalet beslag som gjorts 
av tullen och polisen av dopningsklassade preparat har ökat ännu mer. År 
1993 var det totala antalet tabletter som beslagtogs ca 100 000. Liknande 
siffror var det fram till 1998, därefter har det successivt ökat och beslagen 
låg år 2008 på över en miljon tabletter (Hermansson & Moberg 2008; 
Mickelsson 2009). Den illegala tillverkningen har också ökat, och handel 
med dopningspreparat över Internet spelar en viktig roll i kommersen 
(Hermansson & Moberg 2008; Mickelsson 2009; RKP & KUT 2005). 
Ökningen av antalet beslag och misstänkta för dopningsbrott avspeglas 
inte i idrottens kontroller av dopningsförekomst; endast en handfull in-
divider fälls för förseelser mot idrottens dopningsregler varje år (Riksi-
drottsförbundet 2011). 
 Undersökningar av dopning och dess omfattning utanför idrotten är 
få både i Sverige och internationellt, och fortfarande vet vi ganska lite 
om de individer och grupper som använder dopning utan idrottsliga am-
bitioner. Vi saknar kunskap om hur utbrett bruket är, vilka det är som 
använder, när bruket debuterar, vilka motiven för användning är, och 
så vidare. Det blir därför viktigt att undersöka användning av dopning i 
populationer utanför idrotten, som skol- och gymnasieungdomar samt 
gymtränande individer utan tävlingsidrottsliga ambitioner. 
 Studier av dopning utanför tävlingsidrotten har pekat på, förutom 
samband mellan dopningsbruk och riskbeteenden som kriminalitet och 
missbruk (se ovan), kopplingar mellan samhällets muskulösa skönhetsi-
deal (för män) och användning av dopning som AAS (Pope et al 2000). 
Dopningsbruk har även diskuterats i relation till medikaliserings- och 
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individualiseringsprocesser i samhället (Brevik et al 2009; Hoff 2004; 
Kryger Pedersen 2003; Waddington 2000). De medicinska teknologier-
nas intåg i sporten är enligt medikaliseringsperspektivet en grogrund för 
den ökade tilltron till olika prestationshöjande mediciner och dopnings-
preparat (Breivik et al 2009; Hoff & Carlsson 2005). Individualiseringen 
i samhället har belysts som en förändring i samband med utvecklingen av 
det moderna samhället och innebär att individen i det moderna samhäl-
let har större möjligheter att konstituera sig själv och konstruera sin egen 
identitet än vad som tidigare har varit möjligt (Giddens 2002, 2007). 
Med denna utgångspunkt kan användningen av dopningspreparat för-
stås som ett redskap i individens strävan att konstruera en identitet via 
kroppsliga förändringar – till exempel mer muskler (Breivik et al 2009; 
Hoff 2008).
 Denna artikel fokuserar dopnings- och kosttillskottsförekomst samt 
attityder till dopning inom högstadium, gymnasium och på gym i Kal-
mar kommun. Syftet med artikeln är att analysera användningen av dop-
ning i relation till kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och ålder, 
samt i relation till individers eventuella utövande av idrott. Artikeln bely-
ser dopningsbruket i relation till samhällets skönhetsideal och individu-
aliseringen i samhället.

Tidigare studier och teoretiska perspektiv på dopning

I Sverige har det genomförts några riksrepresentativa prevalensstudier 
från början av 1990-talet (se till exempel CAN 2006). Mellan 1993 och 
2003 har livstidsprevalensen för dopningsmedel kartlagts för 16-25-åring-
ar ett antal gånger. Prevalensen varierar från noll till två procent för män, 
och mellan noll och 1 procent för kvinnor (Mickelsson 2009). En aktuell 
undersökning genomfördes år 2008 av folkbokförda i Stockholm som 
jämfördes med ett nationellt representativt urval av personer mellan 18 
och 50 år gamla. Resultaten visade att andelen som använt dopning i 
Stockholm var 1,1 procent av männen – 0,4 procent av männen i övriga 
landet uppgav att de dopat sig. Andelen kvinnor som använt dopning 
vara mycket låg, 0,0-0,1 procent (Leifman & Rehnman 2008a). Faktorer 
som verkar ha haft viss betydelse för bruket av dopning i de riksrepresen-
tativa studierna är, förutom kön, socioekonomisk och etnisk bakgrund; 
något högre andel dopningsanvändare har man hittat i grupper med 



DAVID HOFF

4 scandinavian sport studies forum | volume four | 2�013

lägre socioekonomisk status och som talar svenska och minst ett annat 
språk hemma (CAN 2006).
 Det har även genomförts undersökningar av skolelevers dopnings-
bruk, men även där har andelen användare varit låg. Elevers eget bruk av 
dopningspreparat i årskurs nio har sedan 1993 varierat mellan noll och 1 
procent (Mickelsson 2009). Redan 1994 gjordes en första kartläggning 
av situationen avseende dopning i Kalmar. Denna initierades av Häl-
sorådet i Kalmar, och genomfördes av Folkhälsoinstitutet och Central-
förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bland samtliga 
elever i årskurs nio och kommunens samtliga gymnasieklasser. Under-
sökningen kom fram till att ungefär 2 procent av pojkarna i årskurs nio 
och 1 procent av pojkarna i gymnasiet hade använt dopning någon gång. 
Resultatet i undersökningen från Kalmar skiljde sig inte drastiskt från 
resultaten i flertalet tidigare undersökningar (CAN 1994). Siffrorna kan 
också jämföras med en senare studie av gymnasielever i Uppsala, där 2,7 
procent av pojkarna och 0,4 procent av flickorna uppgav att de använt 
AAS (Kindlundh et al 1998). 
 Internationellt är dopningsforskningen också klart begränsad, i syn-
nerhet avseende grupper utanför idrottskontexten. Sas-Nowosielski 
(2006) har i en studie av polska skolelever 15 till 22 år gamla rapporterat 
att 9 procent av pojkarna och 2 procent av flickorna hade använt AAS. 
Detta är betydligt högre siffror än vad som visat sig i Sverige. De högre 
siffrorna avseende polska ungdomar bekräftas i en Internetstudie av Ra-
chon et al (2005) där 6 procent av de yngre männen och 3 procent av de 
yngre kvinnorna uppgav användning av AAS. I en rikstäckande studie i 
USA av 15 000 elever i high school låg prevalensen på 2,7 procent för poj-
kar och 0,4 procent för flickor avseende AAS (Dodge & Jaccard 2006).
 Det är på gym och träningsanläggningar som man hittar störst andel 
användare av dopning. Det har genomförts några gymstudier i Sverige. 
I Malmö visades det sig att 6 procent av männen och 2 procent av kvin-
norna hade använt dopning (Malmö stadskontors folkhälsoenhet 2008). 
I Stockholm låg prevalensen på 3,8 och 0,2 procent för män respektive 
kvinnor (Leifman & Rehnman 2008b). Även om dessa siffror är höga 
relaterat till de riksrepresentativa undersökningarna, är det låga siffror om 
man exempelvis jämför med vårt grannland Tyskland, där procenttalen 
ligger på mellan 12,5 procent och 13,5 procent (totalt män och kvinnor) 
för användning av dopning respektive AAS på fitness-anläggningar (Si-
mon et al 2006; Striegel et al 2006). Det ska påpekas att männen är ma-
joritet i undersökningsgrupperna i de tyska studierna. 
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 När det gäller samband med dopningsanvändning på gym har man 
bland annat kunnat peka på att användningen av kosttillskott är en faktor 
som verkar öka sannolikheten för dopningsbruk (Leifman och Rehnman 
2008b). Detta samband har man även sett i USA i den ovan nämnda stu-
dien av high school-studenter (Dodge & Jaccard 2006). 
 Det vanligaste motivet för användning av dopning utanför idrotten 
har att göra med att förbättra sitt utseende framför allt genom att bli 
mer muskulös (Hoff 2008; Parkinson & Evans 2006; Rachon et al 2005; 
Sas-Nowosielski 2006; Özdemir et al 2005). Pope et al (2000) har dis-
kuterat användning av AAS för att bygga muskler som en anpassning till 
muskulösa skönhetsideal i de västerländska samhällena, och han pekar på 
en accentuering av dessa ideal under de senaste decennierna, vilket skulle 
kunna förklara ett ökat intresse för dopning och AAS utanför idrottskon-
texten (jfr Andrén-Sandberg 2008; Johansson 2006).
 I litteraturen har användningen av dopning analyserats som en del i 
medikaliseringen av samhället. Medicinens utveckling och ökade utbred-
ning i samhället har framför allt diskuterats inom sociologin sedan några 
decennier tillbaka (de Swan 1998; Illich 1975; Zola 1972). Det ”medika-
liserade samhället” syftar på att medicinens och läkarnas inflytande suc-
cessivt har ökat i samhället (Kryger Pedersen 2003). Waddington (2000) 
har kopplat Zolas (1972) tes att den moderna medicinen har utvecklats 
till en institution för social kontroll i det industrialiserade samhället till 
sportmedicinens och läkarnas intåg i idrotten i samband med den ökade 
politiseringen och kommersialiseringen av idrotten under andra halvan 
av 1900-talet, och det har visat sig historiskt att dopningspreparat varit 
en del i den idrottsmedicinska arsenalen. 
 Användningen av dopning har även diskuterats i relation till den ökade 
individualiseringen i samhället (Breivik et al 2009; Hoff 2008). Johans-
son (1998) konstaterar i sin undersökning av gymkulturen, friskvård och 
estetik att det för individer idag finns möjligheter och ett stort intresse för 
att förändra sin kropp, och genom att förändra sin kropp förändrar indi-
viden även sin identitet. Denna diskussion kan kopplas till diskussionen 
om påverkan från samhällets skönhetsideal. Men det handlar inte bara 
om ökade möjligheter för individen att förändra sin kropp, Lund Kirke-
gaard (2007) menar att människan i det moderna individualiserade sam-
hället också har fått ett större individuellt ansvar för sin kropp. Utifrån 
detta individualiseringsperspektiv kan dopning förstås som hjälpmedel 
i individers kropps- och identitetsprojekt, likt andra kroppsförändrande 
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teknologier som skönhetsoperationer, bantningspreparat, kosttillskott 
och mediciner.

Metod

Artikeln bygger på en enkätstudie av dopningsbruk och attityder i rela-
tion till dopning som har genomförts i Kalmar kommun 2007. Studien 
har två undersökningspopulationer: skolelever (högstadium och gym-
nasium) och gymtränande personer. De skolor som ingår i studien är 
grundskolans årskurs åtta på Funkaboskolan, Lindsdalskolan, Ljung-
byholmsskolan och Novaskolan samt årskurs ett på gymnasieskolorna 
Jenny Nyström och Lars Kagg. Totalt ingår 591 skolelever i studien varav 
383 grundskoleelever och 208 gymnasieelever. Studiens andra undersök-
ningsgrupp består av 327 gymbesökare vid gymmen Friskis & Svettis, 
Kalmar Atletklubb, Kraftverket, Malkars Träningscenter och Nautilus 
Gym. 
 Studien har genomförts med utgångspunkt i gällande forskningsetiska 
regler (se Vetenskapsrådet 2012). Respondenterna har fått information 
om studien, och att det är frivilligt att delta. Enkäten har varit anonym. 
I skolorna har respektive rektor kontaktats och godkänt undersökning-
en. I tillvägagångssättet har enkäterna lämnats till skolorna för vidare 
distribuering till respektive klassföreståndare, enligt överenskommelse 
med rektor. Svarsfrekvensen bland elever i årskurs åtta hamnade på 84 
procent. Bland gymnasieelever i årskurs ett var svarsfrekvensen endast 
25 procent. Den viktigaste förklaringen till den låga svarsfrekvensen för 
gymnasiet är att flera klassföreståndare inte har delat ut enkäten trots 
påminnelser. Detta gör att resultaten för denna del av undersökningen 
måste tolkas mycket försiktigt. 
 Studien av gym har gått till på följande vis: Varje gym har besökts 
fyra gånger under en fyraveckorsperiod. Besöken har ägt rum vid olika 
veckodagar och på olika tidpunkter. Enkäten har också legat ute vid gym-
mens receptioner tillsammans med en förseglad brevlåda, i vilken man 
har kunnat lägga sitt svar. Att räkna ut svarsfrekvens låter sig inte göras 
då det inte funnits tillgång till träningsanläggningarnas medlemsregister, 
och även om det skulle funnits tillgång till dessa, är inte samtliga tränan-
de medlemmar. Det är relativt vanligt att man betalar för ett pass eller en 
dags träning utan att bli medlem. Detta och liknande tillvägagångssätt att 
undersöka dopningsförekomst på träningsanläggningar har genomförts 
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i andra studier (se Leifman och Rehnman 2008b; Malmö stadskontors 
folkhälsoenhet 2008), och tillvägagångssättet har utvärderats med posi-
tiva resultat av Leifman et al (2011). Resultaten bör ändå hanteras med 
viss försiktighet, eftersom vi inte vet hur stor andel undersökningsperso-
nerna utgör av samtliga tränande vid gymmen. 
 Generellt sett går det konstatera att beredvilligheten har varit stor för 
att fylla i enkäten på de olika gymmen. Samarbetsviljan har även i de 
flesta fall varit stor från gymägarnas sida, dock har ett par gym varit tvek-
samt inställda till genomförandet av studien, men studien har ändå kun-
nat genomföras.
 Det kan föreligga en del problem med att kartlägga förekomsten av 
olagliga substanser som dopningspreparat. Dels finns det problem med 
underrapportering, då respondenterna på grund av ämnets känsliga ka-
raktär eventuellt väljer att rapportera ett lägre bruk. Ett ytterligare pro-
blem består av överrapportering, detta kan bero på att man av någon 
anledning överdriver bruket (jfr Robson 2002). Detta problem har så 
långt det har varit möjligt åtgärdats genom att sortera bort enkäter vilka 
uppenbart varit oseriöst ifyllda, vilket hänt i ett fåtal fall. I några fall har 
man inte svarat på alla frågor i enkäten, vilket förklarar att antalet delta-
gare i studien avseende vissa frågor är något lägre än det totala antalet 
undersökningspersoner.
 Dopning är ett svårtolkat begrepp. Utgångspunkten för artikelns in-
tresse ligger i begreppet dopning så som det används i Dopningslagen, 
där dopning syftar på AAS och tillväxthormoner. Dopning är det be-
grepp som används i ett folkhälsopolitiskt språkbruk när man främst 
syftar på AAS-bruk utanför tävlingsidrotten och i relation till lagstift-
ningen (se till exempel Mickelsson 2009). Men dopning kan även syfta 
på andra preparat och metoder som är förbjudna inom idrotten, enligt 
World Anti-Doping Code (World Anti-Doping Agency 2012). Bedöm-
ningen som gjordes inför studien var att sannolikt fler av respondenterna 
skulle vara bekanta begreppet ”dopning” än begreppet ”anabola andro-
gena steroider” (och tillväxthormon), vilket har varit det viktigaste skälet 
till att använda dopning som huvudbegrepp i enkäten, men glidningar i 
respondenternas förståelse av begreppet går inte att bortse från, vilket 
är en svaghet i studien. Å andra sidan skulle sannolikt en precisering av 
begreppet, som sagt, också skapat problem.
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Resultat

Förekomst av dopning
För att undersöka förekomst av dopning ställdes några olika frågor till 
respondenterna. Den första handlade om ifall de kände någon som 
använder dopning. Denna fråga säger inte så mycket om antalet användare 
av dopning, då flera respondenter eventuellt känner till samma individs 
bruk. Det kan dock vara en relevant fråga eftersom den är av mindre 
känslig karaktär då den inte rör eget bruk. Därför kan svaren på frågan 
ge en indikation på att dopning faktiskt existerar. I årskurs åtta var det 5 
procent av eleverna som svarade att man ”känner någon som använder 
dopning” och i gymnasiet var det 15 procent. Här kan några skillnader 
mellan könen uppvisas. Något fler flickor än pojkar i gymnasiet uppgav 
att de ”känner någon som använder dopning”. 
 24 procent av de tillfrågade vid gymmen svarade att de ”känner nå-
gon som använder dopning”. Svaren varierade inte nämnvärt utifrån va-
riablerna sysselsättning och utbildningsgrad. Däremot återfanns en stor 
andel vilka kände någon som använder dopning i åldersgruppen 31-40 
år där 42 procent svarade ”ja”. Även åldersgrupperna 21-24 år och 41-50 
svarade ”ja” i högre utsträckning än normalt. En övervikt av män jämfört 
med kvinnor svarade instämmande på frågan. De största variationerna 
föreligger mellan de olika idrottskategorierna. Respondenter som sysslar 
med kraft- och kampsport är tydligt överrepresenterade, vilket visas i ta-
bell 1.

Tabell 1 Känner du någon som använder dopning? Gymstudien

Kategori Ja (%) Nej (%)  Vet ej (%) n

Kraftsport  51 40   9 35
Kampsport  44 44 11 18
Bollsport  30 59 12 61
Motionsidrott   24 60 16 167
Annan  18 56 26 50
Ingen  15 64 21 39 

Totalt  24 59 17 323

En fråga som också berör dopningsförekomsten handlar om hur lätt eller 
svårt det upplevs vara att få tag i dopningsmedel i Kalmar. Andelen skole-
lever som anser att ”det är lätt att få tag på dopningspreparat i Kalmar” 
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ökar med åldern, 13 procent av eleverna i årskurs åtta och 21 procent av 
gymnasisterna instämde. Pojkarna har i en större omfattning än flick-
orna angett att det är lätt att få tag på dopningspreparat, både i årskurs 
åtta och i gymnasiet. Bland gymbesökarna i undersökningen var det 23 
procent som instämde i resonemanget att ”det är lätt att få tag på dop-
ningspreparat i Kalmar”, varav 10 procent instämde helt. Män förefaller 
ha lättare att få tag på dopningspreparat än kvinnor. Analyserat utifrån ål-
der finns inga märkbara resultat. När det gäller idrottskategorier varierar 
åter resultaten påtagligt beroende på vilken idrott som respondenterna 
utövar, vilket åskådliggörs i tabell 2.

Tabell 2 Det är lätt att få tag på dopning i Kalmar för den som vill ha. Gymstudien

Kategori   Instämmer (%) Tar avstånd (%) n

Kraftsport  40 12 35
Kampsport 34 17 18
Bollsport  26 13 61
Motionsidrott 21 10 166
Ingen 18 13 37
Annan 18 10 51

Totalt 23   11 323

Förekomsten av dopningsmedel indikeras vidare av om respondenterna 
någon gång blivit erbjudna att pröva eller köpa dopningspreparat. Ett 
fåtal skolelever i årskurs åtta, 3 procent, har angett att de ”någon gång 
blivit erbjuden någon form av dopningspreparat”. Inga skillnader kunde 
noteras mellan pojkar och flickor. Tittar vi däremot på elever på gymna-
siet uppgav 15 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna att de någon 
gång blivit erbjudna dopning. Detta indikerar att de som handlar med 
dopningspreparat i första hand riktar sig till unga män, alternativt att 
pojkarna i större utsträckning befinner sig i miljöer där dopningspreparat 
florerar.
 I gymundersökningen är det främst män som ”någon gång blivit er-
bjudna någon form av dopningspreparat” – 21 procent av männen och 
8 procent av kvinnorna – och totalt sett gav undersökningen ett utslag 
på 17 procent. De flesta som ”någon gång blivit erbjudna dopningspre-
parat” hittades i åldersgruppen 21-40 år med en övervikt hos dem mel-
lan 31-40 år (28 procent), och även åldersgruppen 15-17 uppvisade höga 
siffror. Betydligt färre mellan 18-20 år (11 procent) uppgav att de någon 
gång hade blivit erbjudna dopning. Om vi tittar på vilka olika idrotter 
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man utövar, så ser vi stora skillnader i svaren på frågan om man ”någon 
gång blivit erbjuden någon form av dopningspreparat”; 44 procent av 
dem som sysslar med kampsport och 43 procent vilka utövar någon form 
av kraftsport har blivit erbjudna dopning. Detta skall jämföras med de 
väsentligt lägre siffrorna för motionsidrott (14 procent) och bollsport (13 
procent).
 Kartläggningen i Kalmar från 1994 visade att 1 procent av pojkar i års-
kurs nio och 1 procent av pojkar på gymnasiet någon gång använt dop-
ning. Av flickorna i 1994 års undersökning hade ingen i årskurs nio och 
0 procent (avrundat) i gymnasiet någon gång använt dopningspreparat 
(CAN 1994). Denna undersökning visar på en ökning av bruket i Kalmar 
sedan 1994. Av pojkarna uppgav 2 procent av eleverna i årskurs åtta och 
2 procent av pojkarna i gymnasiet att de någon gång använt dopning. 
Bland flickor tycks ökningen vara större, 2 procent av gymnasieeleverna 
samt 1 procent i årskurs åtta uppgav att de någon gång använt dopnings-
preparat. Dock får siffrorna för gymnasiet tolkas försiktigt med tanke på 
den låga svarsfrekvensen.
 I studien av gymtränande svarade 5 procent av männen och 4 pro-
cent av kvinnorna (totalt 4 procent) att de ”någon gång använt dopning”. 
Utav dessa hade 20 procent använt under det senaste året. Siffrorna lig-
ger ganska nära andra gymstudier. I Stockholm var det 3,8 procent av 
männen respektive 0,7 procent av kvinnorna som använt dopning (Leif-
man och Rehnman 2008b), och i Malmö låg siffrorna på 6 och 2 procent 
för män respektive kvinnor som uppgav att de använt dopning (Malmö 
stadskontors folkhälsoenhet 2008). Det är framför allt kvinnorna i Kal-
mar som utmärker sig. 
 En ytterligare variabel som visar intressanta variationer är typen av 
idrott man utövar i relation till dopningsanvändning. Kampsport och 
kraftsport förefaller vara de allra mest belastade sporterna då det gäller 
dopning, vilket belyses i tabell 3.

Tabell 3 Har du någon gång använt dopning? Gymstudien

Kategori  Ja (%) Nej (%) Vet ej (%) n

Kampsport   17  83   - 35
Kraftsport   14  83  3 18
Annat   12  86  2 51
Motionsidrott  3 96  1 167
Bollsport   2  97   2 60
Ingen  -  100  - 39

Totalt  4 94  1 323
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Användningen av dopning på gym är också förknippat med ålder. Av 
denna kartläggning kan utläsas att debuten för användning sker ungefär 
vid 18 års ålder där 3 procent uppgav att de använt dopning (se tabell 4). 
Det ligger i linje med tidigare studier som visat att debutåldern ligger 
ungefär vid 19 år (Dopingjouren 2008). I denna kartläggning kan utläsas 
att bruket verkar öka med åldern. Bland 25-30 åringarna låg andelen an-
vändare på 4 procent och i åldergruppen 31-35 år uppgav så många som 
15 procent att de använt dopning. Bland 41-50 åringar var siffran nere på 
5 procent. I den äldsta årsgruppen (äldre än 51 år) var antalet användare 
nere på 3 procent. Detta är högre procenttal än som visats i de nationella 
undersökningar som genomförts av CAN och Temo, där resultaten visar 
att ungefär 1 procent av männen i åldersgruppen 15-29 har uppgett att de 
någon gång prövat dopning (CAN 2006; Mickelsson 2009). 

Tabell 4 Har du någon gång använt dopning? Gymstudien

Kategori Ja (%) Nej (%) n

18-20 3 97 38
21-24 3 94 70
25-30 4 95 78
31-35 15  84 26
36-40 6 94 17
41-50 5  92  40
51+ 3  94 32

Totalt 4 94 323

De allra flesta som uppgav att de någon gång använt dopning, hade fått 
tag på preparaten genom en ”vän” (54 procent). Vanliga inköpskällor var 
även ”svarta marknaden” (15 procent) och ”Internet” (15 procent). 

Användning av kosttillskott
I studien uppgav 14 procent av skoleleverna i årskurs åtta att de regelbun-
det använder någon form av kosttillskott. Bland gymnasieeleverna ligger 
användningen på omkring 12 procent. Undersökningen visar att pojkar 
tenderar att använda kosttillskott i högre grad än flickor. Sammantaget 
bland elever och gymnasister använder omkring 10 procent av flickorna 
och 16 procent av pojkarna regelbundet någon form av kosttillskott.
 I studien av gymbesökare visade det sig att var tredje person regel-
bundet använder kosttillskott. Av dessa är 8 av 10 män. Det regelbundna 
bruket av kosttillskott är mest frekvent för åldersgruppen 21-24 år (64 
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procent). Bruket är däremot relativt lågt bland dem som är 51 år eller 
äldre (21 procent). Användandet av kosttillskott ökade med frekvensen 
av träning, särskilt markant var det för män vilka tränade 5-6 gånger per 
vecka, där hela 89 procent regelbundet använde kosttillskott. 
 I detta sammanhang är det viktigt att peka på att tidigare gymstudier 
sett ett samband mellan användning kosttillskott och användning dop-
ning (Leifman & Rehnman 2008b), och även studier av skolpopulatio-
ner har konstaterat ett tydligt samband bruket av kosttillskott och bruket 
av dopning. En stor high school-studie i USA har visat att idrottsligt 
aktiva, och då gäller det inte enbart elitidrottare, tenderar att använda 
både kosttillskott och dopning i högre grad än de som inte är idrotts-
ligt aktiva (Dodge & Jaccard 2006). I undersökningen i USA använde 
15,6 procent av pojkarna och 1,1 procent av flickorna regelbundet olika 
typer av kosttillskott. Bland de som idrottade låg procentsatserna något 
högre. Studien påvisar inte bara ett samband mellan idrottslig aktivitet 
och användningen av kosttillskott, utan även mellan användningen av 
kosttillskott och användningen av AAS. Författarna konstaterar att det är 
26 gånger så stor sannolikhet att man använder AAS om man använder 
tillåtna prestationshöjande preparat som kosttillskott (Dodge & Jaccard 
2006). 
 Ett annat problem med kosttillskott är att vissa produkter har visat 
sig vara ”spetsade” med olika typer av AAS. Detta har studerats av Geyer 
et al (2004), och resultaten visade att sammanlagt 14,8 procent av stick-
prov på olika kosttillskott innehöll AAS utan att det deklarerades på 
produktetiketten (jfr Maughan 2006).

Dopning i relation till kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund
CAN (2006) har tidigare pekat på att vissa socioekonomiska faktorer 
som utbildning och sysselsättning påverkar frekvensen av dopningsbruk. 
I deras kartläggning från 2006 var andelen som prövat dopningspreparat 
något högre i gruppen ”arbetslösa” (3 procent) och i den grupp som 
”enbart hade grundskoleutbildning” (2 procent), vilket ska jämföras med 
siffran för samtliga tillfrågade, som låg på 1 procent (CAN 2006). I denna 
studie av gymbesökare i Kalmar hade 7 procent av de ”arbetslösa” an-
vänt dopning, jämfört med hela undersökningsgruppen där användning-
en låg på 4 procent, men skillnaden är marginell jämfört med de som 
”arbetade” där 6 procent uppgav att de använt dopning (3 procent av 
högskolestudenterna och 2 procent av gymnasiestudenterna hade använt 
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dopning). Ett förhöjt bruk bland dem vilka ”endast hade grundskoleut-
bildning” går inte att fastställa i denna studie. 
 En variabel som ger en indikation på en persons inkomstnivå är ”bo-
stadstyp”. En person boende i exempelvis en villa med äganderätt har 
vanligtvis en högre inkomst än en person i en hyreslägenhet. Av denna 
variabel kan utläsas att en större andel av de gymtränande som bodde 
i hyresrätt och bostadsrätt hade använt dopning jämfört med de som 
bodde i villa; 6 procent av personer boende i dessa två bostadstyper upp-
gav dopningsbruk. I gruppen boende i villa hade 1 procent använt dop-
ning. Detta samband var betydligt svagare i kartläggningen av elevers 
bruk av dopningsmedel. Ett något förhöjt bruk av dopning (3 procent) 
fanns bland de skolelever som bodde i hyresrätt, vilket skall jämföras med 
2 procent bland samtliga tillfrågade.
 Andelen individer som någon gång använt dopning uppgick på gym-
men till 9 procent av dem som ”talar svenska och ett annat språk hemma”. 
Denna siffra skall jämföras med de personer som ”talar endast svenska 
hemma”, som hamnade på 4 procent. Detta går i linje med 2005 års un-
dersökning av mönstrande (urval till militärutbildning), där det var dub-
belt så vanligt med erfarenheter av dopning för personer med utländsk 
bakgrund jämfört med svenskfödda med svenskfödda föräldrar (CAN 
2006). I kartläggningen av skolelever i Kalmar påverkades däremot frek-
vensen till mycket liten grad av denna variabel. Variationen var mindre än 
0,5 procent. Därför kan inga entydiga samband mellan etnicitet och bruk 
av dopning påvisas.
 Av studiens resultat avseende gymtränande kan endast utläsas ett nå-
got högre bruk av dopning bland män än kvinnor: 5 procent för män res-
pektive 4 procent för kvinnor. I gymnasiet var det 2 procent av såväl poj-
kar som flickor som använt dopning, och på högstadiet var det 2 procent 
av pojkarna respektive 1 procent av flickor som använt dopning. Mot 
bakgrund av de tidigare kartläggningar som är gjorda av dopningsbruk 
i Sverige, så ligger procenttalen för framför allt skolungdomar högt i 
Kalmar. Ännu mer anmärkningsvärt är det höga procenttalet bland unga 
kvinnor i gymnasiet, som ligger klart över tidigare studier, men här får 
siffran tolkas försiktigt mot bakgrund av den låga svarsfrekvensen i gym-
nasiet (jfr CAN 2006; Mickelsson 2009).
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Samhällets skönhetsideal – dopning för att uppnå en ideal kropp
Det vanligaste motivet till användningen av dopning utanför tävlingsi-
drotten som framträder i forskningen är att förbättra utseendet (se till 
exempel Parkinson & Evans 2006; Rachon et al 2005; Sas-Nowosielski 
2006; Özdemir et al 2005). Individer använder dopning för att förbättra 
sitt utseende, man vill få större muskler, man vill minska på sitt kropps-
fett och sin vikt. Användningen av dopningspreparat som AAS har satts 
i samband med manliga muskulösa skönhetsideal i de västerländska 
samhällena (Pope et al 2000). I den västerländska kulturen finns en lång 
tradition av ett muskulöst manlighetsideal som sträcker sig ändå tillbaka 
till antikens manliga skönhetsideal (Johansson 1998). 
 Detta verkar gälla än idag; i en jämförelse mellan män i USA och Eu-
ropa med män i Taiwan (i huvudsak kineser) har Yang et al (2005) kun-
nat visa att det finns påtagliga skillnader i synen på den manliga kroppen 
i väst och öst. Författarna menar att det finns kulturella och historiska 
skillnader som kan förklara detta. I väst finns muskulösa ideal, och i den 
kinesiska kulturen riktar sig idealen mer mot psykisk styrka, att tänka 
självständigt och mod. I Taiwan exponeras inte den nakna (eller halv-
nakna) manskroppen i media tillnärmelsevis i samma utsträckning som 
i väst, inte heller den nakna kvinnokroppen. Pope et al (2000) menar 
att dessa ideal dessutom har förstärkts under de senaste decennierna (jfr 
Andrén-Sandberg 2008). 
 Vikten av dopning i relation till att förbättra sitt utseende undersöktes 
i studien med frågan: ”skulle du använda dopningspreparat om det ga-
ranterade dig att nå din idealkropp?”. Dopning är inte hjälpmedel vi i för-
sta hand förknippar med de skönhetsideal kvinnor kämpar med, utan det 
associeras främst med maskulina ideal som en muskulös kropp, åtmins-
tone när det gäller muskeluppbyggande dopningspreparat som AAS, och 
det var visserligen fler pojkar än flickor som svarade ”ja” på frågan, men 
det var inte med en så stor övervikt som man kanske skulle tro (se tabell 
5). Svaren visade att 4 procent av eleverna i årskurs 8, och 8 procent av 
gymnasieeleverna svarade ”ja”. Den högsta andelen, 9 procent, hittar vi 
bland pojkarna i gymnasiet, vilket är en liten ökning sedan 1994 års kart-
läggning i Kalmar då 4 procent av flickorna och 8 procent av pojkarna 
i gymnasiet kunde tänka sig att använda dopningspreparat för att få en 
idealkropp (CAN 1994). En markant förändring verkar ha skett bland 
flickorna i gymnasiet avseende attityden till dopningsbruk: 7 procent kan 
tänka sig att använda dopningspreparat för att få en idealkropp, jämfört 
med 4 procent i 1994 års kartläggning. 
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Tabell 5 Skulle du använda dopning om det garanterade dig att nå din idealkropp? 
Studien av skola och gymnasium

Kategori Ja (%)  Nej (%)  Vet ej (%) n

Pojkar årskurs åtta  5   72  23 198
Flickor årskurs åtta  4  75  20 167
Pojkar gymnasiet  9  69  22 86
Flickor gymnasiet  7  71  22 117

Totalt  6  72  22 569

I studien av gymtränande skulle 5 procent ”använda dopning om det ga-
ranterade dem att nå sin idealkropp”. Denna siffra varierar en del bero-
ende på vem man frågar. Granskar vi kön kan det utläsas att 7 procent 
av männen respektive 2 procent av kvinnorna svarat ”ja” på frågan. De 
allra yngsta tillfrågade, åldersgruppen 15-20 år, är den grupp som i störst 
omfattning skulle använda dopningspreparat för att nå sin idealkropp. 
Det går dock inte att urskilja något tydligt mönster som följer åldersut-
vecklingen. Den största variationen från det sammanlagda resultatet hit-
tar vi i idrottskategorierna: 18 procent ur kategorin kampsport angav att 
de skulle använda dopningspreparat om det garanterade dem att nå sin 
idealkropp. Detta skall jämföras med nästkommande kategori kraftsport 
där 9 procent av dem som svarat ”ja” återfanns. I kategorierna bollsport 
och motionsidrott svarade endast 8 respektive 5 procent ”ja” på frågan. 

Frihet att dopa sig – muskulösa skönhetsideal i det 
individualiserade samhället
I enkäten efterfrågades respondenternas syn på individens frihet och 
självbestämmande i relation till dopning. Undersökningspersonerna fick 
instämma eller ta avstånd från följande påstående: ”Det är upp till var och 
en att bestämma om man vill använda dopningspreparat”. En övervägan-
de del av skolelever i årskurs åtta instämde i detta påstående, närmare be-
stämt 45 procent. Bland gymnasielever var andelen ännu högre, 56 pro-
cent. Det var en relativt liten andel (28 procent av högstadieeleverna och 
25 procent av gymnasieeleverna) som tog avstånd från detta påstående.
 Vad detta skildrar är svårt att säga, men en betydande individualistisk 
och liberal inställning till bruk av dopningspreparat ser ut att förekom-
ma. Sett ur ett könsperspektiv är attitydskillnaderna endast urskiljbara 
bland gymnasieeleverna där 62 procent av pojkarna instämmer i påstå-
endet att ”det är upp till var och en att bestämma om man vill använda 
dopningspreparat” och 51 procent av flickorna. Av de personer som till-
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frågades vid träningsanläggningar och gym tog 41 procent helt avstånd 
från påståendet att ”det är upp till var och en att bestämma om man vill 
använda dopning”. 25 procent instämde helt till påståendet. Det visade 
sig att kvinnor är mer benägna att ta avstånd från påståendet medan män 
i högre utsträckning instämmer. 
 De yngre gymbesökarna är betydligt mer positiva till individers fria val 
vad gäller bruket av dopning, vilket ligger i linje med undersökningen av 
skola och gymnasium. En övervägande del, 72 procent, i åldersgruppen 
15-17-åringar och 55 procent av 18-20-åringarna instämmer i att ”det är 
upp till var och en att bestämma om man vill använda dopning”. Däref-
ter går andelen instämmande individer neråt. Med detta är inte sagt att 
denna individualistiska attityd försvinner speciellt snabbt. Upp till 40 år 
är det en betydande andel (35 procent) som tycker ”det är upp till var och 
en att bestämma om man vill använda dopning”. Om man analyserar at-
tityden till påståendet utifrån idrottskategorier finner man flest toleranta 
svar i kategorin kraftsport, där 52 procent instämmer i påståendet. Även 
kampsport är en idrottskategori där ett högt antal, 50 procent, instämde, 
medan idrottsutövare inom motionsidrott samt bollsport instämde till 
36 respektive 39 procent. 
 Förklaringen till denna inställning hos framför allt ungdomar kan man 
fundera över. Länge har man talat om att samhället individualiserats allt 
mer (se till exempel Giddens 2002, 2007), och eventuellt kan ungdomar-
nas attityder vara ett uttryck för denna utveckling i det moderna samhäl-
let. Möjligheterna för individen att ändra utseendet på sin kropp genom 
skönhetsoperationer, tatueringar och kroppskulptering med hjälp av 
styrketräning är ett relativt nytt fenomen i samhället, enligt socialpsy-
kologen Thomas Johansson (1998, 2006). Han menar att dessa kropps-
liga förändringar också förändrar individens identitet, vilket det finns ett 
stort intresse för i dagens samhälle (Johansson 1998, 2006). Att träna och 
bygga muskler kan utifrån dessa resonemang tolkas som ett individuellt 
och kroppsligt identitetsprojekt, där dopningspreparat fungerar som vik-
tiga hjälpmedel och genvägar. 
 Lund Kirkegaard (2007) är inne på liknande tankar kring individuali-
seringen i samhället när han diskuterar grunden för den explosionsartade 
ökningen av gymindustrin under den senaste tiden. I botten ligger större 
möjligheter, men också ett större individuellt ansvar att ta hand om sin 
kropp och sitt utseende. Samhällets skönhetsideal och den ökade fokuse-
ringen på kropp och utseende blir viktiga drivkrafter för individers ökade 
intresse för gymträning: ”Forestillingen om, at smukke mennesker har 
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gode liv, står som et usvækket og effektfuldt mantra for fitnessindustriens 
kommercielle succes” (Lund Kirkegaard 2007 s 132).
 Kopplar man samman individualiseringsprocessen i samhället, i form 
av individens ökade intresse för att förändra sin kropp och identitet på 
gymmet, med samhällets muskulösa skönhetsideal är inte svårt att upp-
fatta muskeluppbyggande dopningspreparat som effektiva hjälpmedel 
för män att forma sin kropp (och identitet) i enlighet med rådande ideal 
(jfr Pope et al 2000). Användningen av dopningspreparat som minskar 
kroppsvikt kan förstås som användbara medel för kvinnor som vill leva 
upp till de smala skönhetsidealen som gäller för dem (jfr Beals 2004; 
Björk 1999). Men de historiskt maskulina muskelidealen verkar också in-
tressera allt fler kvinnor. Johansson (1998) visar i sin studie av kroppskul-
turen på gym att även kvinnor i större utsträckning än tidigare skulpterar 
muskulösa kroppar på gymmen. Det sker dock inom ramen för tydliga 
feminina ideal där musklerna inte får svälla för mycket på bekostnad av 
feminina kroppsideal. 

Diskussion

Det är inte helt oväntat att andelen som använder dopning är högre 
bland gymtränande individer i Kalmar än riksgenomsnittet av dopnings-
användare, då vanliga dopningspreparat som AAS inte får avsedd mus-
keluppbyggande effekt om man inte styrketränar (på gym). Den totala 
användningen av dopning på gym i Kalmar avviker inte mycket i relation 
till andra undersökningar av träningsanläggningar i Sverige. Det som 
däremot sticker ut i Kalmarstudien är att andelen kvinnor som använt 
dopning är förvånansvärt hög (jfr Leifman och Rehnman 2008b; Mal-
mö stadskontors folkhälsoenhet 2008). Även flickor på högstadiet och 
i gymnasiet i Kalmar ligger högre än samtliga tidigare kartläggningar 
i Sverige (se CAN 2006; Mickelsson 2009). I studier utanför Sverige 
ligger också kvinnor som använder dopning på låga nivåer, och alltid på 
mycket lägre nivåer än män (Backhouse 2007; Hoff 2004, 2008; Sas-
Nowosielski 2005). Även inom elit- och tävlingsidrotten är männen i klar 
majoritet avseende dopningsförseelser i Sverige. I Riksidrottsförbundets 
statistik över idrottare som fällts för användnings av dopning åren 1997-
2010 hade endast 9 kvinnor bestraffats. Under samma period var det 253 
män som bestraffats (Riksidrottsförbundet 2011). 
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 Vad de höga siffrorna för användning av dopning bland kvinnor i Kal-
mar betyder är svårt att säga. Vanligen förknippas användningen dop-
ning utanför elitidrotten med muskelbyggande, som ett uttryck för mäns 
strävan efter muskler (Pope et al 2000; Sas-Nowosielsky 2005). En för-
klaring kan vara den låga svarsfreskvensen (25 procent) vid gymnasiesko-
lorna, där flickorna hamnade på ett klart högre procenttal än vid tidigare 
studier. Att flickor och kvinnor använder olika bantningspreparat som 
är dopningsklassade kan vara en annan förklaring till de höga prevalens-
siffrorna för dopning. Ett sådant beteendemönster ligger mer i linje med 
de kvinnliga smala skönhetsidealen (Beals 2004; Björk 1999). Men det 
verkar också växa fram ett ökat intresse bland kvinnor för att bygga mus-
kulösa kroppar, om än inom vissa ramar som definieras av normer kring 
femininitet (Johansson 1998). Intresset för träning och muskelbyggande 
verkar öka idag bland yngre kvinnor. Ett uttryck för denna utveckling är 
”Strong is the new skinny”, som betecknar ett nytt feminint utseende-ideal 
som diskuteras flitigt på Internet och modebloggar (Kane 2012). Uti-
från detta ideal ska kvinnor vara vältränade och starka, och det går nog 
inte längre att utesluta att i framtiden kommer även kvinnor kunna tänka 
sig att använda muskeluppbyggande preparat som AAS i en strävan efter 
att uppnå dessa för kvinnor nya skönhetsideal. Det finns all anledning 
att i kommande studier titta närmare på denna utveckling och hur den 
eventuellt påverkar kvinnors bruk av dopningsmedel.
 I tidigare kartläggningar har man kunnat se ett samband mellan so-
cioekonomisk och etnisk bakgrund och användning av dopning (CAN 
2006). Dessa samband bekräftas inte i denna studie annat än som svaga 
tendenser. I gymstudien var skillnaden mellan ”arbetande” och ”arbets-
lösa” försumbar avseende bruk av dopningsmedel. Däremot fanns det 
fler användare av dopning bland de gymtränande som bodde i hyresrätt 
jämfört med de som bodde villa. Detta skulle eventuellt kunna förklaras 
av skillnader i socioekonomi, men å andra sidan kunde inte dessa skill-
nader bekräftas i studien av skola och gymnasium.  CAN (2006) har ti-
digare konstaterat ett förhöjt dopningsbruk bland individer vilka endast 
hade grundskoleutbildning. Inte heller detta socioekonomiska samband 
gick att påvisa i denna studie. När det gäller etnicitet har CAN (2006) ti-
digare kunnat se ett mer omfattande dopningsbruk bland individer med 
utländsk bakgrund. I gymstudien fanns skillnader mellan personer som 
”pratar endast svenska hemma” och de som ”pratar svenska och ett an-
nat språk hemma”. Den senare gruppen var något överrepresenterad i 
gymstudien avseende dopningsbruk, däremot var skillnaderna obetyd-
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liga i skola och gymnasium. Sammantaget kan därför inte studien be-
kräfta några entydiga socioekonomiska eller etniska bakgrundsvariabler 
som sammanhänger med dopningsbruk, och det är inte omöjligt att 
användare av dopning skiljer sig från grupper som normalt brukar vara 
överrepresenterade i studier av alkohol- och narkotikamissbruk. I USA 
har man i en stor studie av AAS-användare konstaterat att den ”vanlige” 
brukaren är en ”vit” man i 30-årsåldern, som har en gedigen utbildning 
och ett välavlönat arbete (Cohen et al 2007). Det krävs eventuellt ett 
annat fokus och andra undersökningsvariabler än socioekonomisk och 
etnisk bakgrund för att analysera variationer i förekomsten av dopning i 
samhället.
 Debuten av dopningsanvändning ligger något senare än bruk av nar-
kotika (Moberg & Hermansson 2006). Det har dock uppmärksammats 
en tendens där bruket både går längre ner i åldrarna och fortsätter högre 
upp (Toll 2005). Denna studie bekräftar ganska väl denna bild. Om vi 
jämför skolundersökningen med studien av gym sker en successiv ökning 
av antalet som använt dopning med stigande ålder. Flest antal användare 
fanns i ålderskategorin 31-35 år. Att de flesta användarna av dopning ham-
nar i denna ålderskategori är ett resultat som avviker något mot tidigare 
svenska studier, som funnit de flesta brukarna mellan åldrarna 18 och 25 
år, vilket kan jämföras med den nyss nämnda studien i USA där de flesta 
AAS-användarna befann sig kring 30-strecket i ålder (Cohen 2007; Do-
pingjouren 2008; Toll 2005). 
 Om man analyserar dopningsförekomst och -attityder i relation till 
idrottskategori, är det två idrottskategorier som skiljer ut sig i studien: 
kampsport och kraftsport. Bland individer som utövar kampsport och 
kraftsport är dopningsbruket större relaterat till övriga idrottskategorier 
och i relation till individer som inte idrottar utöver gymträningen. 
Kamp- och kraftsportare har även i större utsträckning än övriga blivit 
erbjudna dopning, de anser i större utsträckning än övriga att det är lätt 
att få tag på dopningspreparat, de känner någon som dopar sig i större 
utsträckning än övriga, de kan i större utsträckning än övriga tänka sig 
att använda dopning om det garanterade dem att nå sin idealkropp, och 
anser i högre grad än övriga att det är upp till var och en att bestämma 
om man vill använda dopning. 
 Det är inte helt förvånande att kraftsport ligger högt. Tittar vi på Riks-
idrottsförbundets statistik över dopningsförseelser så ligger kraftsporter 
som styrkelyft och tyngdlyftning högst i statistiken över fällda idrottare 
(och då är inte bodybuilding inräknat eftersom detta förbund inte är 
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medlem i Riksidrottsförbundet). I dessa idrotter, inom vilka styrketrä-
ning och muskelbyggande är viktiga inslag, har sannolikt samhällets 
muskulösa skönhetsideal och kulturen på gymmet en viss betydelse för 
dopningsbruket (jfr Hoff 2012). När det gäller kampsport ser det lite 
annorlunda ut. Samtliga kampsporter som är med i Riksidrottsförbun-
det (Budo- och kampsportförbundet, Karateförbundet, Taekwondoför-
bundet) har under åren 1981-2010 betydligt färre fällda än styrkelyft och 
tyngdlyftning, och de har även färre fällningar än till exempel ishock-
ey och cykling (Karateförbundet har inga fällningar alls). Vad de höga 
siffrorna i Kalmar beror på kan inte fastställas i denna undersökning; 
det kan vara en lokal avvikelse, det kan handla om kampsporter utanför 
föreningsidrotten, eller så kan möjligen siffrorna  kopplas till utövare i 
den inom Riksidrottsförbundet relativt nya kampsporten Mixed Martial 
Arts, för vilken det ännu inte finns någon statistik över dopingfall att 
tillgå.
 Det används mycket koststillskott idag, och det bekräftas även i denna 
studie. För att använda ett slitet uttryck från narkotikadebatten, verkar 
det som om kosttillskott kan fungera som en ”inkörsport” till bruket av 
tyngre prestationshöjande preparat som AAS. Syftet med de olika pre-
paraten är ofta detsamma – att orka mer, prestera bättre, bygga muskler 
snabbare, och så vidare (Hoff 2008). Men vad som kanske är ännu vikti-
gare vad gäller dopning utanför idrotten är den ”piller-ideologi” som kan 
ses som ett uttryck för medikaliseringen av samhället, det vill säga ett syn-
sätt där mediciner, kosttillskott och droger används som mer eller min-
dre självklara hjälpmedel och genvägar för att förbättra fysiska, psykiska 
och kognitiva prestationer, till exempel för att snabba på viktminskning 
och muskeluppbyggande (Breivik et al 2009; Hoff & Carlsson 2005). En 
annan viktig aspekt på relationen mellan dopning och kosttillskott är ris-
ken att få i sig kosttillskott som är kontaminerade eller preparerade med 
AAS eller andra dopningspreparat (Geyer et al 2004; jfr Maughan 2006). 
 I studien framkom en tydlig individualistisk attityd gentemot dopning. 
Och det var framför allt bland yngre personer som detta blev tydligt. En 
klar majoritet (72 procent) bland ungdomar i åldersgruppen 15-17-åringar 
som tränade på gym instämde i påståendet ”det är upp till var och en 
att bestämma om man vill använda dopning”; i skolan och i gymnasiet 
var siffrorna också höga, medan siffrorna var klart lägre bland de äldre 
gymbesökarna. Möjligen är detta ett uttryck för att det individualiserade 
samhället på allvar har börjar slå igenom (jfr Giddens 2002, 2007). Rim-
ligen borde dessa förändringar komma först och synas bäst i de yngre ge-
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nerationerna. Kopplar man denna syn på individens självbestämmande 
till de ökade möjligheterna till kroppsliga förändringar som föreligger 
idag via bland annat skönhetsoperationer, kroppsutsmyckningar (till ex-
empel tatueringar och piercing) och dopning, och det ökade intresse för 
att utnyttja dessa teknologier som Johansson (2006) talar om – är kanske 
ungdomarnas inställning i studien inte så konstig. Men precis som Lund 
Kirkegaard (2007) uttrycker det, är detta inte endast ökade möjligheter 
– individualismen innebär också ett ökat ansvar för den egna kroppen. I 
och med att möjligheten finns att förändra kroppen får individen också 
ett ansvar för att utnyttja möjligheterna och ta hand om sitt utseende 
i enlighet med rådande skönhetsideal. Individualiseringen av samhället 
och av kroppen kan med andra ord både uppfattas som en frihet (eller 
möjlighet) och ett tvång. Ett tvång i betydelsen av ett krav på individen 
att använda moderna teknologier som dopning och skönhetsoperationer 
för att anpassa sig till samhällets skönhetsideal. Därmed kan den indivi-
duella friheten att skapa sin egen kropp och identitet (likväl) begränsas av 
kollektiva förväntningarna på skönhet.

*     *     *

Tack till projektet ”Kalmar växer utan doping”, inom ramen för vilket 
denna studie genomfördes. Tack också till socionomstudenten vid Hög-
skolan i Kalmar (Linnéuniversitetet) Erik Herngren för hjälp med in-
samling och bearbetning av materialet i studien!
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