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Sammendrag 

Reisen fra gutt til mann – jakten på den perfekte kroppen. Bruk av anabole androgene 

steroider belyst i et kroppsfenomenologisk perspektiv. 

Bruk av anabole steroider er inntak av muskeloppbyggende og mannliggjørende hormon, som 

benyttes for å forbedre kroppens prestasjon og utseende. Fenomenet er ofte assosiert med 

doping innenfor toppidrett og kroppsbyggermiljø. I dag er bruk av anabole steroider også et 

økende fenomen blant unge menn i Norge som ønsker å forbedre kroppens utseende. 

Fenomenet er relativt nytt i Norge, og det forstås som at er mangelfull kunnskap om bruk av 

anabole steroider. Oppgavens tittel viser til overgangen, reisen, fra gutt til mann, og illustrerer 

den unge mannen som er villig til å overskride naturen i sin jakt etter den perfekte kroppen. 

Bruk av anabole steroider kan forstås som den vestlige kroppskulturens mulige påvirkning på 

menn. I denne oppgaven er fenomenet et bidrag til å belyse perspektivet på menns 

selvoppfattelse og kroppslige erfaringer.  

Bruk av anabole steroider er ofte kombinert med overdreven trening og kostholdsregime, og 

fenomenet kan gi assosiasjoner til Descartes dualistiske tanke der kroppen kun er et objekt 

som må temmes. Merleau-Pontys kroppsfenomenologi er en motpol til dualismen, og viser til 

ideen om den levende kroppen. Denne kroppsfilosofien presenterer kroppen både som et 

subjekt og et objekt – å være og å ha en kropp. Kroppen er sirkulær. Oppgavens formål er å få 

en forståelse av kroppens sirkulære betydning for menn som har erfaringer med bruk anabole 

steroider. Problemstillingen er som følgende: «Hvordan kan kroppens betydning for menn 

som besitter erfaringer med anabole steroider, belyses i et kroppsfenomenologisk 

perspektiv?».  

Oppgavens problemstilling er belyst gjennom kvalitativt forskningsintervju. Utvalget består 

av fire menn med erfaringer med bruk av anabole steroider. Intervjuguiden er utarbeidet fra et 

kroppsfenomenologisk perspektiv med bestemte temaer om bruk av anabole steroider og 

kroppens betydning. Livsverdenintervjuet er utarbeidet ut i fra den fenomenologiske 

metodens formål som er å beskrive funnene fremfor å forklare og analysere. Datamaterialet er 

basert intervju med utvalget, som er transkribert fra tale til tekst. Analysen tar utgangspunkt i 

Giorgis (2009) fenomenologiske analysemodell som viser til spesifikke trinn for å få frem 

meningen mennesker legger i en opplevelse knyttet til en bestemt erfaring. Modellen er 

benyttet som et verktøy til å systematisere den fortolkende tilnærmingen av datamaterialet. 
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Meningsenhetene fra intervjuene  er tematisert ut i fra et kroppsfenomenologisk perspektiv og 

tar utgangspunkt i to hovedtemaer: Presentasjon og prestasjon. 

Funnene er satt i kontekst av den spesialpedagogiske modellen utarbeidet av Duesund (2001) 

som belyser den sirkulære sammenhengen mellom kropp, kontekst, kultur og forholdets 

betydning for selvoppfattelsen. Bruk av anabole steroider er belyst i en sosial og kulturell 

kontekst der brukeren er i interaksjon med omgivelsene.  

Under temaet presentasjon belyser informantene betydningen av å ha en kropp i kontekst av 

bruk av anabole steroider. Samfunnets holdninger til fenomenet belyses gjennom kulturens 

kroppsfokusering, lovgivning og tabuer knyttet til bruk av anabole steroider. I den sosiale 

konteksten påvirkes brukeren av nære relasjoner som familie, kjærester og venner. 

Informantene beskriver bruk av anabole steroider som sosialt akseptert innenfor visse miljø, 

som ofte er blant nære venner. I dette ‘miljøet’ fremstår det som at de opplever anerkjennelse 

for sine handlinger, og det gir dem mening å bruke. Informantene ønsket ikke at andre skal få 

vite om deres bruk da holdninger til fenomenet i samfunnet ofte er relatert til juks. 

Informantene beskriver bruk av anabole steroider som kun en snarvei. Brukeren av anabole 

steroider påvirker omgivelsene med sine holdninger og med sitt bruk. I denne interaksjonen 

skapes det en dobbeltsidighet mellom brukeren og omgivelsene. 

Temaet prestasjon viser til den individuelle meningsdannelsen brukeren skaper med sitt bruk, 

det å være sin kropp. Informantene beskriver effekten den første kuren som gav tydelige 

synlige resultater etter noen få uker. Det fremkommer at de umulig ville blitt så store og 

sterke uten steroidene. Informantene beskriver viktigheten av dietter og tilskudd knyttet til et 

bruk. De beskriver betydningen av å ha kontroll over kroppen, og hvilken rolle anabole 

steroider betyr i forhold til denne kontrollen. Informantene beskriver sterke selvoppfatninger 

som kommer tydelig frem i intervjuene, der kroppens utseende er konstant under vurdering. 

Informantene beskriver at de føler seg bra på kur, og at de merker en nedstemthet ved 

avsluttet kur, men denne vekslingen mellom av og på kur er individuelle erfaringer for hver 

enkel informant. Informantene deler erfaringer der kroppen presterer samt ikke presterer i 

forbindelser med bivirkninger av anabole steroider. 

I et kroppsfenomenologiskperspektiv vil brukerens opplevelse av kroppen aldri kunne 

reduseres til verken objekt eller subjekt – han vil oppleve dobbeltheten. Kroppen vil alltid 

oppleves sirkulært (mer eller mindre ubevisst). 
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bryr meg egentlig ikke så mye om hvordan folk egentlig ser ut, 

men jeg er opptatt av at jeg selv må se bra ut. Og, jeg har ikke 

lyst til å bli tynn, og jeg har ikke lyst til å bli feit. [...] Så da 
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1 Innledning 

Som tittelen indikerer vil denne oppgaven rette seg mot mannskroppen, og en forståelse av 

kroppen som både subjekt og objekt. Reisen i min tittel er en metafor for pubertet og brukets 

reise. Ordet hormon stammer fra det greske hormoain i betydning av ’å sette i gang’. 

Puberteten vekker kroppsbevisstheten og tvinger frem tanker om hvordan individet skal 

fremtre i verden (Duesund, 2001; Nilsen & Binder, 2006). Fra gutt til mann viser til søken 

etter en kjønnsmoden identitet, der samfunn og miljø viser til maskuline idealer. Jakten på 

den perfekte kroppen viser til individet som ønsker noe mer enn å følge den naturlige 

utviklingen. Det å hige etter noe mer enn naturen vil gi. Og for å nå det målet må kroppen 

slippe inn kunstighet. Merleau-Ponty hevder at vi er våre kropper – hvordan det oppleves å ha 

min kropp vet bare jeg. Min nysgjerrighet søker derfor en forståelse av hvordan det oppleves 

å være på jakt etter den perfekte mannskroppen. 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Veien fra å være et barn til å bli en voksen byr på en rekke utfordringer. Dette er et velkjent 

fenomen. I psykoanalytisk sammenheng kategoriseres perioden pubertet som adolescens, og 

denne perioden beskrives med uunngåelig ustabilitet da den unge er utsatt for et driftspress 

den er for uferdig og uklar til å tåle (Nilsen & Binder, 2006). Det å vokse opp i dag kan tenkes 

å by på flere utfordringer enn for 50 år siden. Det å være vakker, ha god fysikk og være 

vellykket på skolen er dyder i dagens samfunn. Om en i dag ikke flink på skolen byr det på en 

rekke ufordringer i arbeidslivet – den unge kan ikke lengre bli ”sjømann” eller gå til nærmeste 

fabrikk og få jobb på dagen (Befring, 2008a; Frønes, 2007). Sveen (1997) forklarer at den 

moderne arbeidskraftsutviklingen er uten kropp. Arbeideren er byttet ut med akademikeren. 

Det å finne sin voksenrolle i samfunnet i dag krever formal kunnskap (Befring 2008a). 

Samtidig som kroppen skal være passiv, skal den ikke se passiv ut. Det skal se ut som om den 

er utsatt for harde kroppslige utfordringer, da kroppsidealene er slanke og veltrente. Det kan 

forstås som at lykke og status måles i skjønnhet, velstand, og en sunn livsstil. Frønes (2007) 

påpeker at prestasjonsjag og ydmykelser kan føre til følelsen av nederlag for mange unge i 

dagens samfunn. Jeg finner denne samfunnsutviklingen som interessant for forståelsen av 

oppgavens tema. 
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Følelsen av å ikke prestere kan føre til lav selvtillit og mangel på kontroll. Som en følge av 

dette vil det for noen gi en følelse av beherskelse ved å kontrollere kroppen. En lidelse, 

hyppigst blant unge kvinner, er nervøs anorexi. Denne lidelsen kan føre til et forstyrret 

kroppsbilde der en føler seg tykk selv om det ikke er slik (Skårderud, 2010). For andre kan 

det være omvendt – de blir ikke store nok (Barland & Tangen, 2009; Pope et al., 2000; 

Skårderud 2008). 

I dagens samfunn er kroppen mere fremtrendene enn tidligere (Pope et al., 2000; Skårderud 

2008). Gjennom de ulike sosialiseringsmiljøene som hjem, venner, skole og media oppfatter 

vi egenskaper og ferdighet som reflekterer maskulinitet (Hauge & Haavind, 2011). Spesielt 

gjennom media blir vi stadig presentert for slanke kvinner og muskuløse menn. De er vakre 

og vellykkede – de er våre idealer. Overdreven trening, kostholdsregime og bruk av anabole 

steroider er midler for å oppnå den perfekte kroppen. Fenomenet gir assosiasjoner til  

dualismen– kroppen blir et objekt som må beherskes og kontrolleres (Duesund, 2001). 

Høsten 2010 viste NRK brennpunkt dokumentaren ”Gutten i speilet”. Dokumentaren handler 

om en ung mann som begynner med anabole steroider for å få den perfekte kroppen. Samtidig 

som musklene blir større kommer også de psykiske lidelsene. Den unge mannen begynner 

med andre rusmidler for å takle hverdagen. Det ender det med at han tar sitt eget liv (NRK, 

2010). Unge menn som bruker anabole steroider og får alvorlige bivirkninger er et økende 

problem, og det er flere fortvilte pårørende der ute som ønsker å få hjelp (Moberg & 

Hermansson, 2006). Denne dokumentaren gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg ble overrasket 

over mine fraværende refleksjoner rundt menns selvoppfattelse og kroppslige erfaringer. 

Skårderud (2008a) bekrefter dette fraværende perspektivet, og påpeker at det ikke kun er 

allmennheten som har unngått dette, men at det også er savnet i fagkretsen. 

Bruk av anabole steroider er et økende samfunnsproblem som involverer en rekke instanser 

innenfor det sosiale, helse og omsorg (Moberg & Hermansson, 2006). Individet vil i dette 

prosjektet sees i sammenheng i den sosiale kontekst, da individet ikke kan løsrives den sosiale 

verden (Thøgersen, 2004). Duesund (2001) påpeker viktigheten av kropp og dens 

livsopplevelse, selvoppfatning og betydningsdannelse i spesialpedagogikken. Norsk forskning 

viser at bruk av anabole steroider er et økende fenomen blant ungdom, og jeg finner det 

interessant å belyse dette gjennom et kroppsfenomenologisk perspektiv (Barland, Tangen & 

Johannesen, 2009, 2010). 
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1.2 Problemstilling  

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i et kroppsfenomen som er relativt nytt i Norge, og jeg 

oppfatter fagkunnskapen om dette temaet for å være mangelfull. Jeg ønsker å få et innblikk i 

brukerens livsverden for å forstå meningsdannelsen med bruket. Jeg søker et perspektiv som 

vil bidra til å belyse kroppens betydning, og belyse helheten fremfor enkeltdelene. På 

bakgrunn av min begrunnelse er problemstillingen min følgende: «Hvordan kan kroppens 

betydning for menn som besitter erfaringer med anabole steroider, belyses i et 

kroppsfenomenologisk perspektiv?». 

Kroppen defineres i denne sammenheng både som å ha og å være sin kropp. Kroppen som et 

objekt og subjekt – en  opplevd dobbelhet. Menn, jeg har eksplisitt valg dette kjønn da jeg 

finner et fraværende perspektiv på menns selvoppfattelse og kroppens betydning. Erfaringer 

viser til brukerens uttrykk for sine kroppslige opplevelser og refleksjoner i konteksten av sitt 

bruk bruk.  

Oppgavens formål er å få en forståelse av kroppens sirkulære betydning for utvalget, og 

utfordre det dualistiske perspektivet på kroppen. 

1.2.1 Avklaring av begreper 

Som den overnevnte problemstillingen lyder er det mannens kropp som skal utdypes i denne 

oppgaven. Det er overveiende menn som buker doping, og representerer en konsekvens av 

dagens kroppskultur som påvirker mannen. (Barland,1996; Pope et al., 2000). Hensikten med 

oppgaven er å sette søkelys på idealkroppens makt over menns selvoppfattelse, og trekke 

likhetstrekk med spiseforstyrrelser som ofte blir assosiert med kvinner, som for eksempel 

nervøs anorexi, da jeg oppfatter dette som et perspektiv som bør utvides til begge kjønn. Jeg 

finner det svært tankevekkende at kvinnekroppen har fått betydelig mer fokus enn 

mannskroppen da jeg oppfatter slike kroppsfenomen som aktuelle for begge kjønn.  

Nyere norsk forskning om bruk av dopingmidler er utført av Barland, Tangen og Johannesen 

(2009, 2010) ved politihøgskolen i Oslo. Deres omfangsundersøkelse
1
 viser at det er 

hovedsakelig anabole steroider som blir brukt som dopingmiddel. Anabole Androgene 

                                                 
1
 Kroppspresentasjon og andre prestasjoner - en omfangsundersøkelse om bruk av doping (2009) og  Doping, muskler, mestring og mening. 

En kvalitativ  studie av unge menns bruk av muskelbyggende medikamenter (2010) . Forskningsrapporter utgitt av Politihøgskolen i Oslo. 
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Steroider [AAS]
2
vil derfor være det gjennomgående begrepet for doping i denne oppgaven. 

Begrepets betydning representerer i denne oppgaven et dopingmiddel som benyttes for å 

forbedre kroppens utseende. Ettersom AAS ofte gir assosiasjoner til juks innfor toppidrett, ser 

jeg det derfor nødvendig å presisere at bruk av steroider i denne oppgaven ikke er rettet mot 

toppidretten, men først og fremst brukeren utenfor toppidrettsmiljøet.  Det vil utvilsomt være 

mange likhetstrekk mellom toppidrettsutøveren og brukeren utenfor toppidretten. 

Overopptatthet av kropp, trening, kosthold og vekt er kjente trekk ved begge brukergruppene. 

Allikevel velger jeg overveiende å avgrense innholdet til miljøet utenfor toppidretten, da jeg 

oppfatter at disse miljøene differensierer seg i brukets formål. Barland, Tangen & Johannsen 

(2010) påpeker at bruk av doping har blitt et samfunnsproblem, og kan ikke lengre forklares 

som et fenomen avgrenset til toppidretten. 

I skyggen av toppidrettens problemfylte og mediefokuserte kamp mot doping har 

problemet fått et feste og blitt en sentral del av helt andre miljøer. Doping defineres i 

dag som et samfunnsproblem og kan ikke lenger beskrives, forklares eller analyseres 

med utgangspunkt i de premissene som legges til grunn for antidopingarbeidet i 

toppidretten. Bruk av doping har festet seg i ulike miljøer og framstår som et resultat 

av en rasjonell og sosial meningsdannelse (s. 18). 

Som sitatet tilsier er doping blitt et samfunnsproblem i nye miljø i Norge. Bruk av AAS kan 

skape mening og sosialatmosfære for brukeren, der forbedring av kroppen blir et felles 

prosjekt. Dermed er doping mer enn kun et muskeloppbyggende stoff – det skaper en 

meningsdannelse. I den tidligere nevnte omfangsundersøkelsen er det påvist høyest forekomst 

av AAS i forhold til inntak av andre dopingmidler på dopinglisten (Barland, Tangen & 

Johannesen, 2009, 2010). Jeg velger derfor å ta utgangspunkt i dette begrepet som inneholder 

både muskeloppbyggende og mannliggjørende hormon. Jeg vil i kapittel 2 utdype og begrepet 

inngående, samt gjøre rede for avgrensinger da fenomenet er omfattende. Jeg vil tilnærme 

meg fenomenet med forskning og litteratur fra dopingfeltet, samt benytte meg av litteratur om 

spiseforstyrrelser for å belyse overføringsverdien. 

1.3 Presentasjon av oppgaven 

Jeg vil i dette avsnittet redegjøre for oppgavens struktur og innhold. 

1.3.1 Kapittel 2: Steroider - «Play with nature» 

                                                 
2
 Jeg bruker i denne oppgaven forkortelsen AAS for Anabole Androgene Steroider. 
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I dette kapittelet vil jeg redegjøre for teori knyttet til fenomenet. Jeg vil blant annet belyse 

norsk lovgivning, omfang av fenomenet i Norge og virkninger og bivirkninger ved bruk av 

AAS. Jeg vil sette fenomenet i et kroppslig historisk perspektiv knyttet opp mot dagens 

kroppskultur. Jeg vil avslutningsvis presentere en spesialpedagogisk modell laget av Duesund 

(2001) som jeg finner relevant for å belyse fenomenet satt i perspektiv av kropp, kultur og 

kontekst. Denne modellen er en introduksjon til det neste kapittelet om 

kroppsfenomenologien. 

1.3.2 Kroppsfenomenologi 

I dette kapittelet vil jeg først introdusere noen grunnideer fra fenomenologien som jeg finner 

relevante for å belyse kroppsfenomenologien. Jeg vil presentere Merleau-Pontys 

kroppsfenomenologi, og jeg vil belyse sentrale temaer som persepsjon, intensjonalitet og Le 

corps proper og eksemplifisere disse med bruk av AAS. Jeg har valgt å benytte meg av den 

danske oversettelsen av Merleau-Pontys hovedverk Phénoménologie de la perception 

[Persepsjonens fenomenologi], da den ikke er oversatt til norsk.Som en motpol til det 

kroppsfenomenologiske perspektivet vil jeg presentere dualismens perspektiv på den 

fraværende sammenhengen mellom kropp og bevissthet, og hvilke utfordringer med et slikt 

perspektiv satt i kontekst av bruk av anabole steroider. Jeg vil avslutningsvis bruke Leders 

(1990) teori om Den fraværende kroppen og knytte dimensjonene opp mot bruk av AAS. 

1.3.3 Å ta kroppen på ordet 

Jeg vil redegjøre for oppgavens metode som er kvalitativt livsverdenintervju. Jeg vil belyse 

metodens relevans for å belyse oppgavens problemstilling, og jeg beskriver metodens 

fremgangmåte og gjennomførelse av datainnsamlingen. Jeg vil presentere funnene fra 

analysen, og tematiseringen som jeg vil drøfte i kapittel 5. 

1.3.4 Kroppen som uttrykk 

I oppgavens siste kapittel vil jeg presentere de meningsbærende elementene fra intervjuene, 

og drøfte funnene tematisk i et kroppsfenomenologisk perspektiv. Dette kapittelet vil belyse 

oppgavens hovedproblemstilling: Hvordan kan kroppens betydning  for menn som besitter 

erfaringer med anabole steroider, belyses i et kroppsfenomenologisk perspektiv? Jeg vil 

benytte meg av teori fra de ulike kapitelene til å drøfte hvordan brukeren skaper mening med 
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erfaringene de gjør seg gjennom bruket. Jeg vil først belyse temaet presentasjon som belyser 

bruk av AAS satt i en sosialkontekst der individet blir påvirket av sine omgivelser, men også 

hvordan individet påvirker omgivelsene med sitt bruk. I det andre temaet prestasjon vil jeg 

drøfte informantenes meningsdannelse med sitt bruk, og betydningen av å beherske kroppen. 

Før jeg avslutter vil jeg eksplisitt drøfte oppgavens problemstilling.  

 

 



7 

 

2 Steroider - «Play with nature» 

Som overskriften indikerer handler bruk av anabole androgene steroider om å overgå den 

naturlige kroppen. Naturlig er et flertydig begrep, og i dagens modernitet kan meningen bli et 

fantom. Helsekost, trenigstudio, kosmetikk og kosmetiske operasjoner skal illustre sunnhet, 

det naturlige. Skårderud (2000) spør om det er sunt å være så opptatt av sunnhet, og hvor 

paradoks det er å kalle helsekost naturlig, da produktene er fabrikkert. I denne sammenheng 

oppfatter jeg begrepet naturlig som motpol til et strengt kroppsregime. Å tilføre kroppen 

dopingmidler, samt å være bunden til et strengt kosthold, ulike kostpreparater og overdreven 

trening for å føle mestring og kontroll, anser jeg som unaturlig. «Play with nature» er 

Proteinfabrikkens motto, som er en ledende kjede innenfor 'helsekitsch' og utstyr for den 

treningsbevisste. Paradoksalt assosierer slagordet med det omvendte av naturlige bidrag, og 

jeg oppfatter det som at det er godtatt å tilføre kroppen noe kunstig. World Anti-Doping 

Agency [WADA]
3
 er kontrasten til proteinfabrikkens motto med sitt budskap «Play true». I 

motsetning til Proteinfabrikken viser WADA til en metafor av den naturlige og rene kroppen. 

Det å innta dopingmidler kan oppfattes som juks og uærlig. I dette kapittelet presenteres AAS 

som et middel for å oppnå den perfekte kroppen. Kroppen betyr mer enn kun det fysiske. 

Merleau-Ponty (2006) forklarer at menneskekroppen er en enhet mellom kropp og bevissthet 

det er umulig å skille. Samtidig er kroppen noe som fremtrer i verden, og erfares både som 

subjekt og objekt (Duesund, 2001). Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke (2010) utdyper 

kroppens kompleksitet: ”Kroppen er flertydig – ikke minst i den forstand at kroppen viser til 

noe konkret og til noe symbolsk” (s. 370). Det er gjennom kroppen vi skaper en 

selvpresentasjon (Skaalvik & Skaalvik, 2005). 

For å forklare bruk av AAS søker jeg en forståelse av individet i en kulturell kontekst, og 

meningsdannelsen som oppstår ved bruk. Samfunnets holdninger til dette fenomenet kan 

oppfattes som forvirrende, da kroppsidealene viser kunstige muskler og samtidig fastslår 

norsk lovgivning at kjøp og salg av det kunstige middelet er forbudt. Hensikten er å skape en 

forståelse av selvkontrollens rolle. Ettersom fenomenet inngår i ulike fagområder vil jeg 

spisse definisjoner og avgrensinger inn mot individets erfaringer som bruker i en kulturell 

kontekst. 

                                                 
3
 World Anti-Doping Agency (WADA) er en internasjonal stiftelse opprettet for å koordinere og overvåke arbeidet mot doping i idretten på 

både nasjonalt og internasjonalt nivå. 
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2.1 Anabole androgene steroider 

Anabole androgene steroider er en felles betegnelse for ulike syntetiske stoffer som 

inneholder mannlige kjønnshormon, tilsvarende testosteron. Testosteron er det viktigste 

hormonet i forhold til utviklingen fra gutt til mann. Den anabole effekten er vevsoppbyggende 

og gir økt muskelmasse kombinert med trening. Den androgene effekten er mannliggjørende. 

Steroider fungerer som hormoner (Aars, 2011). AAS kan inntas ved injeksjon (sprøyte) og 

gjennom medikamenter (tablett). Bruk av AAS forekommer som oftest i sykluser der 

personen utfører 'kurer' over uker – av og på. Det er hurtigvirkende og langtidsvirkende 

preparater på markede (Norsk legemiddelhåndbok, 2012). I gjennomsnitt er den vanligste 

kurlengden mellom 6-12 uker (Moberg & Hermansson, 2006). 

I forhold til bivirkninger er det en rekke negative sykdommer som kan oppstå ved bruk. En av        

bivirkningene er hjerte- og karlidelser. 

Bruk av AAS kan øke kolesterolnivået i betydelig grad, og det er påvist økt forekomst 

av hjerte- og karlidelser, spesielt hjerteinfarkt, blant yngre menn. Hjertet er en muskel, 

og bruk av AAS får hjertet til å vokse. Det gjør at hjertet blir mindre elastisk, og da 

blir pumpeevnen dårligere. Det er også sett direkte skadelige effekter på selve 

hjertemuskelen (Anti-doping Norge, 2012). 

Andre fysiske bivirkninger er leverskade, sene – og muskelskader, uttynning av hår, økt 

forekomst av kviser. I pubertalalder er det også en fare for vekstforstyrrelser. Bruk av AAS i 

pubertetsalder kan føre til skjelettskader som fører til blivende kortvokshet (Hallagan, 

Hallagan & Snyder 1989 ref. i Wichstrom og Pedersen, 2001). Et paradoks er at bruk av AAS 

kan føre til at androgen omskapes til østrogen. Maskuliniteten omdannes til kvinnelighet. 

Dette fører til redusert spermie produksjon og utvikling av kvinnelige bryst (gynekomastia). 

For kvinner er det omvendt, og østrogen omdannes til androgen (Aars, 2011). En annen 

paradoksal bivirkning er nedsatt sexlyst. Det kan forstås som at personen oppsøker et middel 

for å få en tiltrekkende maskulin kropp, en kropp som en håper kvinner finner tiltrekkende. 

Aars (2011) stiller spørsmål ved formål  når en ser på bruk versus bivirkning: ”Menn mister 

ereksjon og får ikke barn, mens kvinner blir som menn. Hvordan kan man forklare det 

paradokset at menn vil skade seg på denne måten for å bli såkalt tilrekkende for en eventuell 

partner?” (s. 150).  

Av psykiske bivirkninger er depresjon en fare ved bruk. Brukeren er spesielt utsatt i perioder 

der personen har opphold fra kuren. Ved bruk av AAS over tid slutter kroppen selv å 
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produsere testosteron (Aars, 2011). Den anabole effekten begynner å gå ut av kroppen, og 

muskelmassen minsker. Brukeren forestiller seg at muskelmassen svinner hen i det kuren tar 

slutt – personen føler seg spe og liten. For å bremse disse bivirkningene forekommer det 

mange sentralstimulerende stoffer på markedet. Muligheten er derfor stor for å bli avhengig 

av ulike stoffer (Aars, 2011; Moberg & Hermansson, 2006). 

Vold som en bivirkning ved bruk av AAS er et omdiskutert tema. Det er oppdaget en mulig 

årsakssammenheng av bruk av AAS  hos personer som har utført kriminelle voldshandlinger. 

Spørsmålet er da om AAS øker aggresjon og voldelig atferd. Dette er et eksempel på å  

tilegne fenomenet karaktertrekk som jeg vil drøfte i kapittelt "Den blottstilte brukeren". 

2.1.1 Doping et begrep under konstruksjon 

Ordet doping er et sammensatt begrep der innholdet stadig er under utvikling. Det er 

legemiddelindustrien i samarbeid med World Anti-Doping Agency (WADA) som bestemmer 

hva som defineres som doping. I den norske staffeloven er den en henvisning til dopinglisten, 

da dette ikke er innskrevet i lovverket. For å forstå doping må det sees i kontekst med 

samfunn og kultur. Holdninger til fenomenet i det offentlige er uklare, og jeg vil derfor 

utdype lovgivningen nærmere. 

2.1.2 Norsk lovgivning 

Doping er et relativt nytt fenomen i Norge, og forbud for kjøp og salg ble ikke innført i det 

norske lovverket før 1992. I Straffeloven § 162 b (1993) blir det fastslått: 

Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff 

som etter regler fastsatt av Kongen er ansett som dopingmiddel, straffes for 

dopingforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. Grov dopingforbrytelse 

straffes med fengsel inntil 6 år […]. 

Ut i fra lovteksten er det ikke forbudt å bruke doping, slik at brukeren er beskyttet om en 

skulle få det tildelt. I proposisjon
4
 (tidligere odelstingsproposisjon) nr. 22 til Stortinget (Justis- 

og beredskapsdepartementet, 2008-2009) står det følgende: 

 

                                                 
4
 Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning) 
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Gjerningsbeskrivelsen er langt på vei parallell med bestemmelsen om 

narkotikaforbrytelser i straffeloven 1902 § 162 første ledd. Forskjellen er at § 162 b 

første ledd ikke rammer erverv av dopingmiddel, mens erverv av narkotika rammes av 

§ 162 første ledd. Videre er besittelse og bruk av narkotika straffbar etter 

legemiddelloven § 24 annet ledd jf. § 31 annet ledd. Besittelse og bruk av 

dopingmidler er derimot ikke straffbart. 

Bakgrunnen for at temaets aktualitet kan forstås ut i fra endringer av holdninger til fenomenet. 

Tidligere var doping relatert til toppidrett, og det ble ansett som et middel som ikke berørte 

allmennheten. Ettersom det i dag er et marked av anabole androgene steroider utenfor 

toppidretten, er det en økt interesse rundt straffespørsmålet. Proposisjonen drøfter videre det 

omdiskuterte spørsmålet om å kriminalisere selve bruket. Departementet avviser da 

lovendringen med hovedargumenter som at bruk av dopingmidler i større grad er idrettens 

problem alene og i mindre grad et samfunnsproblem. Videre blir det argumentert mot 

lovendring ved at kriminalisering vil kreve ressurser på bekostning av andre og viktige 

oppgaver politiet og påtalemyndigheten har. I dag er debatten om å forby bruk av AAS igjen 

dagsaktuelt. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (AP) har gitt ut pressemelding 
5
 om at 

Helse og omsorgsdepartementet går inn for forby bruk anabole steroider. Det ventes nå en 

høring av lovforslaget før det fremmes en ny proposisjon for Stortinget (Risa, 2012). 

Helseministeren lener seg til Barland og Tangens (2009) forklaring av doping som et 

samfunnsproblem som berører vanlig ungdom. Det forstås som det foreligger tvetydige 

oppfatninger av fenomenet. Haug (1990) belyser kompleksiteten ved oppfattelsen av et 

lovbrudd: 

En person kan godt begå en lovstridig handling uten at vedkommende selv eller andre 

opplever dette som et lovbrudd. Og selv om vedkommende selv opplever handlingen 

som et lovbrudd vil dette ha relativt små konsekvenser, dersom den ikke blir stemplet 

som et lovbrudd (s.11). 

Doping kan oppfattes som et skjønnhetsmiddel, og det kan antakelig forstås som tilnærmet 

likt narkotika. Brukeren stiller seg muligens uforståelig og redd til et forbud, da dette vil føre 

til straff. På motsatt side står fortvilte pårørende som trolig ønsker lovendring, da brukeren 

kan argumentere mot at det er lovlig. 

2.1.3 Dopinglisten 

Til forskjell fra lovverket har anti-doping programmene eksitert siden 1976, og har siden 1977 

utført nasjonale kontroller innenfor toppidrett (Store norske leksikon, 2012). I Norge 

                                                 
5
 www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Na-kommer-forbudet-mot-anabole-steroider-2950450.html 

www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Na-kommer-forbudet-mot-anabole-steroider-2950450.html
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samarbeider Anti-doping Norge med WADA, som utgir den norske legemiddellisten. Denne 

listen blir oppdatert hvert år, med jevnlige endringer hele året som WADA oppdaterer, eller 

det skjer forandringer på det norske markedet. Den norske dopinglisten gjelder kun 

legemidler som er i salg i Norge. 

WADA, Internasjonale  lympiske Komit  [    ]
6
 og Anti-doping Norge viser til en 

tilnærmet lik begrepsavklaring av dopingbegrepet. Forklaringen viser ikke til en tydelig 

definisjon av hva doping er, men en liste over hva som er regelbrudd i idrettssammenheng. I 

likhet med de nevnte organisasjonene lener Norges Idrettsforbund [NIF] mot den samme 

forklaringen. Tilbake til 1995 definerer N F doping slik: ”Med doping forstås å tilføre 

medikamenter eller med hjelp av andre metoder å øke en idrettsutøvers konkurransedyktighet 

på en kunstig måte” (Håndbok antidoping, 1995). Definisjoner retter seg direkte mot 

målgruppen idrettsutøvere. Begrepet konkurrere kan også anvendes hos brukere utenfor 

toppidretten da det å sammenligne seg med andre, og sitt kroppslige mål blir en personlig 

konkurranse. 

I en kort presisering av doping opplyser Anti-doping Norge (2012) at i dagligtale er doping 

forstått som medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. De påpeker at 

mange vil også forbinde doping med anabole steroider. Sammenlignet med NIF sin definisjon 

fra 1995 er Anti-doping Norge moderne i sin forklaring. Den er ikke spesifikt rettet mot 

idrettsutøvere og konkurranse. Den er også rettet mot en ny målgruppe som ønsker en 

prestasjonsfremmende effekt. Det handler om mer enn å yte bedre i idrett og konkurranser. 

For noen brukere handler det om en prestasjon i form av å mestre, være sterk, kontrollert, en 

presentasjon av maskulint kroppslig utseende som søker positiv respons fra omgivelsene 

(Barland, Tangen & Johannesen, 2009, 2010). Maskulinitet vil i denne oppgaven defineres 

som ”What it means to be masculine is, quite literally, to embody force, to embody 

competence” ( onell 1983, ref. i Hauge & Haavind, 2011, s. 10). Betydningen omfatter mer 

enn å være sterk, det handler om å virkeliggjøre makt, for å utføre kompetanse. 

Det er denne målgruppen oppgaven belyser. Anti-doping Norges forklaringen er tilpasset 

dagens samfunn der målgruppen ikke lengre er ensformige brukere. På bakgrunn av disse nye 

brukerne viser anti-doping organisasjonene til et skille mellom idrettsutøvere og de andre. 

                                                 
6
 Den internasjonale olympiske komité (IOC) er øverste myndighet i den olympiske bevegelse. 
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Dopingslistens skille 

Dopinglisten viser til en rekke legemidler som er forbudt i Norge. Det er lister som viser til 

ulovlige medikamenter for allmennheten, samt egne lister for toppidrettsutøvere som deltar i 

konkurranser. Blant annet er amfetamin og kokain et forbudt medikament for allmennheten, 

mens for eksempel kosttilskudd kan slå ut under ulovlige stoffer i konkurranser. Som 

idrettsutøver vil personen bli overvåket over en rekke sentralstimulerende stoffer som for 

eksempel koffein. Anabole androgene steroider er på listen over ulovlige medikamenter både i 

og utenfor konkurranse (Norsk legemiddelhåndbok, 2012). Barland (1996) kritiserer disse 

gråsonene med at det er vanskelig å forholde seg til hva som faktisk er forbudt. Samtidig 

handler det om virkning og bivirkning i kontekst. Det er derfor problematisk å angi felles 

forbud da bruk  eller misbruk er begreper som oppfattes varierende avhengig av hvem det 

gjelder. 

2.1.4 Forekomst 

I de senere årene har det vært økt interesse for bruk av doping utenfor toppidretten i de 

vestlige land. I en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet [HOD] ble 

Helsedirektoratet og Politihøgskolen bed om å utføre et oppdrag, der siktemålet var å belyse 

omfanget av bruk av anabole androgene steroider i aldersgruppen 13- 25 år. I denne 

undersøkelsen er det ikke spurt hvor mange ganger eller hvor lenge dopingmisbruket har 

pågått (Barland & Tangen, 2009).Omfangsundersøkelsen bygger på en surveyundersøkelse 

med 5331 respondenter. Kjønnsfordelingen var 4464 menn (83,7 %) og 838 kvinner (15,7%). 

Omfanget på de som hadde brukt eller brukte doping var 2,6 %. Disse tallene kan tolkes som 

at doping er et stort problem for en liten gruppe, da forekomsten er noe lavere sammenlignet 

med andre internasjonale undersøkelser . I forbindelse med en nylig fremstilling
7
 av 

undersøkelsen uttrykket Barland seg kritisk til tallene da han tror det finnes store mørketall. 

Fordelt på kjønn ga en fordeling på 2,9% for menn og 1,0% for kvinner (Barland, Tangen & 

Johannesen, 2009, 2010). Resultatet viser en klarkjønnsforskjell, og verifiserer resultater fra 

utlandsk forskning. Barland og Tangen (2009) klarlegger at dette funnet går igjen i alle 

internasjonale og nasjonale undersøkelser. Da brukerfrekvensen er betydelig høyere hos menn 

enn kvinner karakteriser de dette som et hovedfunn i undersøkelsen. Undersøkelsen finner 

også en høyere forekomst av voldelig atferd hos brukeren av AAS, da det påvises at de er 

                                                 
7
 Legeforeningens videre- og etterutdanningskurs: ”Bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider (AAS) og andre dopingmidler” 

Oslo Universitetssykehus 15.03. 2012 i regi av Legeforeningen. 
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både offer og utøver av vold. Brukeren er også hyppigere i bråk, og utfører ulovlig 

virksomhet uten å bli tatt. Undersøkelsen viser en mulig sammenheng mellom bruk av AAS 

og tilknytning til den Pedagogiske Psykologiske Tjenesten [PPT] og barneverntjenesten 

(Barland & Tangen, 2009).  

Nylig publiserte Uteseksjonen i Stavanger en lokal omfangsundersøkelse av unge menn i 

alderen fra 16-20 år som bruker anabole steroider. Undersøkelsen definerer begrepet bruk til 

kurer med varighet fra 4 uker. Undersøkelsen konkluderer med at mellom 5-10% av gutter og 

menn bruker AAS (Meland, et al., 2012). I Horten kommune er det nylig utført en 

ruskartlegging av 970 elever på 8.-, 9.- og 10.-trinn samt VG 1 elever.  Kartleggingen påviser 

at 1 % av 8. klassingene oppgir å ha brukt AAS. Tallene stiger til 1,3% på 9. trinn, og til 1,4% 

på 10.trinn. På VG 1 er det 2,3 % som oppgir å ha bruk AAS. Kartleggingen redegjør ikke for 

hva som defineres som bruk (Nossum & Solbakk, 2010).   

Omfangsundersøkelsene fremviser at bruk av AAS er et fenomen som eksisterer i norsk 

ungdomskultur. Jeg finner funnet interessant da det fremkommer at også unge kvinner er 

involvert i doping. Dette belyser betydningen av å forstå fenomenet som komplekst, der 

brukeren er uensartet. Jeg velger å bruke undersøkelsen for å forstå mulige trekk ved bruk av 

AAS, og det skal påpekes at det ikke er en beskrivelse av hvem brukeren er. Jeg velger å 

bruke resultatet som en argumentasjon for å avgrense oppgavens målgruppe til det mannlige 

kjønn, da det er et flertall av menn som bruker doping. Samtidig finner jeg bruk av AAS 

vesentlig for å belyse kroppsmisnøye og selvoppfattelse hos menn, og den økende 

forekomsten viser til fenomenets aktualitet innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.  

Formål 

Rapporten påpeker videre at det ikke ble funnet signifikante funn på sammenheng 

mellombruk av doping og andre narkotiske stoffer (utenom cannabis). Fenomenet skiller seg 

dermed mer fra narkotikabruk enn forventet. Det skal påpekes at undersøkelsen påviser en 

høyere forekomst av tobakk, alkohol og det narkotiske stoffet cannabis. I spørsmål rundt 

kropp og selvoppfattelse kunne 57, 7 % fortelle at de skammet seg over kroppen sin. Formålet 

med bruk av doping er gjennomgående ønske om en penere kropp. De som er brukere av 

doping føler også et press på å oppnå en idealkropp i motsetning til de som ikke bruker. 

Ønske om større muskler, tåle mer trening og forsvare seg fysisk er også motivasjonsfaktorer 

hos brukeren. Både brukere og ikke-brukere oppfatter det å ha en flott kropp som noe sunt, og 
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som tiltrekker det motsatte kjønn. Denne omfangsundersøkelsen gir meg et bilde av at 

forekomsten er knyttet til individer med et ønske om å forbedre kroppens presentasjon og 

prestasjon. Undersøkelsen gir ikke et tydelig bilde av hvem brukeren eller brukergruppen er 

(Barland, Tangen & Johannesen, 2009, 2010). Dette belyser at fenomenet er komplekst, og 

jeg oppfatter brukerne som uensartet. 

2.2 Den blottstilte brukeren  

I ethvert samfunn kategoriseres regler, normer, forventninger og avvik. Det er en 

sammensetning for å forstå omverden. Morken (2006) påpeker at i ethvert samfunn vil atferd 

som bryter med det forventede oppfattes som avvikende. Det betyr ikke at en endelig vil bli 

kategorisert som avviker. Det som ansees som avvikende atferd i samfunnet, kan være 

normalt i visse sosiale miljøer. For eksempel slår lovverket fast at kjøp og salg av doping er 

forbudt. Fenomenet er forbundet med juks i idrett, og det kan trekkes en relasjon til det 

avvikende – noe urent. Bruk av anabole androgene steroider kan være akseptert blant venner, 

men ansett som avvikende av for eksempel legen. Den store maskuline kroppen kan oppfattes 

som status i kretsen av venner og bekjente, samtidig kan det forstås som kunstig og forstyrret 

av andre. Innenfor stemplingsteorier sees avvik på som noe kollektivt som er en del av et 

samspill. ”Avvik eksisterer i samfunnet for at vi skal forholde oss til normalitetsbeskrivelser 

og styrke samholdet” (Shultz, 1998). ”Enkeltmennesker karakteriserer og kategoriseres ut i 

fra samfunnets behov” (Morken, 2006, s.55). Som en ettervirkning av slik kategorisering står 

det avvikende individet i fare for å bli stigmatisert. ”Forskere som samler informasjon om 

personers og gruppers egenskaper og atferd, bør være forsiktige med å operere med 

inndelinger eller betegnelser som gir grunnlag for urimelig generalisering og i praksis 

medfører stigmatisering av bestemte samfunnsgrupper” (NESH
8
, 2006, s.22). Samtidig har 

samfunnet et legitimt behov for å kartlegge og undersøke levekår (NESH, 2006). Wichstrøm 

og Pedersen (2001) konkluderer med i en landsomdekkende norsk undersøkelse 

sammenhengen mellom AAS og problematferd. Pedersen (2002) refererer til funnene i 

undersøkelsen, og beskriver den typiske brukeren slik: 

Den mest typiske dopingbrukeren er altså ikke en toppidrettsutøver i styrkeløft, 

sykling eller langrenn. Snarere er det en ung mann i en samfunnsmessig randsone. 

Han er ofte knyttet til et kommersielt helsestudio, han driver ikke sjelden med 

kampsport som karate eller kickboksing, han har gjerne et kriminelt rulleblad, og han 

                                                 
8
 NESH, Den nasjonale forskningsetiske komite for humaniora og samfunnsfag 
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har et høyt forbruk av alle slags rusmidler. Han bygger en kropp som gir status og 

posisjon i et miljø hvor vold ofte hører med (Pedersen, 2002). 

Begrepet problematferd i undersøkelsen bygges på Jessors (1977) teori Problem Behavior 

Theory [PBT], en teori basert på forhold til aldergraderte normer og aldersrelaterte 

forventninger. Atferd assosiert som avvikende blant mindreårige, som overdrevet alkohol- og  

rusbruk, seksuell aktivitet under den seksuelle lavalder og voldelig atferd. Dette er atferd som 

er omtalt som problematferd. Aasen (1987) forklarer at problematferd måles ut ifra frekvens, 

grad av intensitet, varighet og omfang som fører til at noen unge oppfattes som problematiske. 

Samtidig påpeker Jessor (1977) at den unge oppnår voksenstatus ved å vise at kroppen er 

forbredt blant de jevnaldrende, men blir mottatt med negative reaksjoner fra samfunnet 

(Donovan, Jessor & Costa, 1991). 

Denne definisjonen på hvem den typiske brukeren er anser jeg som svært spesifikk. 

Beskrivelsen gir inntrykk av en mann som er kriminell, rusbruker og som utøver vold. Jeg 

tolker denne fremstillingen med et kritisk blikk, da sammenhengen mellom doping og asosial 

atferd er omdiskutert forskning (Barland &Tangen 2009). I den nasjonale 

omfangsundersøkelsen til Barland og Tangen (2009) er konklusjonen at det ikke finnes 

vitenskaplig dokumentasjon for å verifisere sammenhengen mellom AAS og voldelig atferd 

(Haug et, al. 2004, ref. i Barland & Tangen, 2009). Samtidig viser utenlandsk forskning at 

bruk av AAS øker sannsynligheten for voldeligatferd (Moberg & Hermansson, 2006).  I 

denne oppgaven er ikke hensikten å definere brukeren i spesifikke karakteristiske 

beskrivelser, da jeg oppfatter at fenomenet presenterer en større målgruppe – individer som er 

unike. Som Morken (2006) nevner, er behovet for å kategorisere en del av samfunnet, men jeg 

sanser en viss fare for stigma ved å tilegne brukeren en rekke særegenheter, og jeg ønsker 

ikke å lene meg til en slik forklaring da dette kan påvirke forståelsen av brukerens opplevelse. 

Jeg velger derfor å definere brukerbegrepet inngående i det neste kapittelet. 

2.2.1 Bruk eller misbruk 

Testosteron er ansett som et legemiddel som skal brukes i medisinsk behandling, 

hovedsakelig som veksthormon for unge menn som er i forsinket pubertet (Norsk 

legemiddelhåndbok, 2012). Som bruker av anabole androgene steroider, med unntak av i 

medisinsk behandling, inntar personen et ulovlig stoff i kroppen sett i et kriminologisk 

perspektiv.   den konteksten betegnes brukeren som blant annet ”bruker”, eller ”misbruker” 
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av anabole steroider, ”boler” eller ”fusker”. Begreper påvirker våre holdninger til et fenomen. 

Goffman (1963) forklarer alminneligheten ved å bruke dømmende uttrykk i dagligtalen. Vi 

bruker stigmatiserende uttrykk uten å reflektere over hva vi legger i meningen med uttrykket. 

Shultz (1998) redegjør for at begrepet misbruk foreligger i det personen inntar et ulovlig stoff. 

Aars (2011) bruker begrepet misbruk da han påpeker at brukere av AAS inntar 10-15 ganger 

høyere doser enn i medisinske behandlinger. Shultz (1998) argumenterer videre for at 

misbrukere er et belastet begrep assosiert med en stigmatisert gruppe. Jeg har bevisst valgt å 

definere målgruppen som brukere fremfor misbrukere. Ut ifra et fenomenologisk perspektiv 

er jeg ute etter å gripe essensen i et fenomen slik det erfares (Postholm, 2010). Jeg finner det 

derfor problematisk å generalisere målgruppen som misbrukere, og velger derfor å benytte 

begrepet bruker da hvert enkelt individ har ulike oppfatninger av sitt bruk. 

Begrepet innebærer også et spørsmål om hva bruket innebærer. Er det en injeksjon eller en 

kur? Jeg besitter ingen representativ definisjon på dette da begrepet er åpent og vilkårligheten 

er uensartet. Istedenfor å fokusere på omfang ønsker jeg å definere begrepet tilpasset 

oppgavens målgruppe. I lys av dette er det ikke kun dimensjonen av dopingbruket som 

identifiserer bruket, men også selvoppfatning. Det kan forstås som at personen som setter en 

injeksjon med steroider har vansker med å forholde seg til sin egen kropp (Pope et al., 2000). 

Begrepet selvoppfattelse vil bli drøftet ytterligere i kapittelet "Selvoppfattelse". 

I likhet med spiseforstyrrelser forstår jeg brukeren av AAS som å et anstrengt forhold til sin 

kropp: ”Personer med spiseforstyrrelser vil ofte være overopptatt av kropp, vekt og utseende. 

Han eller hun kan kjenne seg som besatt av slike tanker og følelser. Dette kan styre svært mye 

av livet og hemme den daglige fungeringen” (Skårderud, et al., 2010, s. 377). Jeg oppfatter 

det som et bruk når trening, kosthold og bruk av anabole steroider styrer individets 

handlinger, og påvirker selvoppfattelsens misnøye med kroppen. 

2.2.2 Kjent fenomen har mange navn 

Bruk av AAS er et relativt nytt fenomen som har vekket oppmerksomhet både blant 

allmennheten og profesjonelle. Med økt fokus på fenomenet forekommer det ulike begrep for 

å beskrive og betegne bruk av AAS. Megareksi er et ordspill på anoreksi som betegner det 

omvendte – ønske om å bli stor (Skårderud & Vinsrygg, 2003). Skårderud opplyser at 

anoreksi betyr ”uten appetitt”. Han mener dette er et feil navn på lidelsen da personen ikke 

mangler matlyst, men har et usikkert og ustabilt forhold til kroppen. Dermed finner han 
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samtidig Megareksi som et dårlig navn (Skårderud & Vinsrygg, 2003; Skårderud, 2010). 

Samtidig gir begrepet direkte assosiasjoner til spiseforstyrrelsens kjennetegn som har mange 

likhetstrekk til bruk av AAS. Innselset (2005) definerer begrepet slik: 

Megareksi er ikke definert som en diagnose, men kan forstås som at 1) personen har et 

varig og klart urealistisk bilde av seg selv som liten og/eller for svak, til tross for at en 

i realiteten er kraftig og muskulløs. Når personen ser seg selv i speilet, vurderer han 

seg selv som «ute av form», 2) personens oppfatning av seg selv vil påvirke 

hverdagslivets aktiviteter i negativ retning (Barland, Tangen og Johannesen, 2010, s. 

19). 

Jeg finner definisjonen som beskrivende for fenomenet, men jeg velger å ikke benytte meg av 

begrepet da navnet ikke er definert som en diagnose. I definisjonen påpekes det at personen 

har et urealistisk bilde av seg selv. I likhet med den spiseforstyrrede pasienten kan det forstås 

som at brukeren av AAS har et forstyrret kroppsbilde. Også dette begrepet kritiserer 

Skårderud (2010) da han mener at den som lider av anoreksi kan ha et realistisk forhold til sin 

kropp. Personen er bevisst om at den selv er for tynn. Jeg oppfatter det som at brukere av 

AAS også kan innebefatte denne forståelsen: personen vet han er unormalt muskuløs. Det 

handler om hvordan personen opplever – ikke om hva en vet og tror. Hsu & Sobkiewicz 

(1991) argumenterer mot å bruke begrepet kroppsbildeforstyrrelser da betydningen forsterker 

de kognitive og perseptuelle aspektene. De erstatter kroppsbildeforstyrrelser med negative 

kroppsholdninger, da dette begrepet sikter inn mot de emosjonelle kvalitetene som individet 

innehaver (Duesund, 2001). Da filosofien i denne oppgaven har et fenomenologisk perspektiv 

ønsker jeg å belyse erfaringer som individet innehar. Jeg ønsker å unngå begrepsbruk som 

beskriver opplevelsen feilaktig for brukeren. Samtidig vil begrepet være av verdi, men som et 

diagnostisk trekk (Skårderud, 2000). Begrepet kroppsmisnøye viser også til et slikt 

diagnostisk trekk. Begrepet viser til negative affekter mot til sin egen kropp (Skårderud, 

2010). Det kan diskuteres om individet ikke føler et negativt forhold til sin kropp ved bruk av 

AAS. Jeg oppfatter det som et usirkulært forhold til kroppen, da personen velger å innta 

muskeloppbyggende stoffer. Dette vil jeg drøfte i ytterligere kapittelet om 

"Kroppsfenomenologi". 

2.2.3 Fra mann til actionman 

Ordet doping stammer fra det afrikanske ordet dop. Dop var en drikk afrikanere brukte for å 

øke utholdenhet og våkenhet. Ordet ble oppdaget av engelskmenn under borgerkrigen, og ble 

innført i den engelske talen. Helt tilbake til antikken finnes skrifter som omtaler styrkedrikker 
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og magiske eliksirer. Mennesket har igjennom historien oppsøkt mat, urter og drikker for å 

forbedre kroppen (Barland, 1996). Allerede rundt 150 e.kr. utviklet legen Galenos en mikstur 

for å øke prestasjonen hos gladiatorer. Denne miksturen bestod av blant annet opium, zink, 

safran, myrra og rå egg (Swadding, 1999). Inntak av ulike middel ble løsningen på økt energi 

og kraft – en sterkere kropp. Galenos påpekte samtidig viktigheten av diett og trening for å bli 

sterkere (Swadding, 1999). Skårderud (2000) refererer til Galenos som en av de første 

treningsideologene, og en kan trekke likhetstrekk ved Galenos rettledninger og nåtidens råd 

om helsebringende effekter. 

Mot slutten av 1800-tallet begynte eksperimentering av medikamenter på dyr i idrett. På 1900 

– tallet ble testosteron utviklet, og under 2. Verdenskrig ble tyske soldater prøvekaniner for 

anabole androgene steroider. Etter krigen ble AAS et kjent fenomen på toppidrettsnivå, og 

bruken spredte seg raskt til storhetsmaktene russland og USA. Bruk av AAS førte til vinnere i 

idrettsprestasjon, og ble raskt et nødvendig middel for å nå toppen. På 1960 – tallet ble det 

oppdaget dødsfall i forbindelse med bruk av sentralstimulerende stoffer i idrettssammenheng. 

Doping ble forbudt i Frankrike på 1970-tallet, og anti-doping organisasjoner spredte seg 

videre til andre land, inkludert Norge. Men steroidene viste seg å være effektive, og fristelsen 

ble for mange idrettsmenn for stor (Barland, 1996). I løpet av 1980-tallet ble flere kjente 

idrettsmenn tatt i doping, og bruk av doping i idrett ble et fenomen assosiert med juks blant 

allmennheten. Doping ble også utbredt i kroppsbyggermiljøer der AAS fikk en sosial aksept, 

og ble en forbindelse til maskulinitet (Barland, 1996, Pope et al., 2000). Samtidig som 

samfunnets kroppsidealer ble muskulært større, økte også forekomsten av AAS blant 

allmennheten. Pope et al. (2000) forklarer at bruk av AAS har utviklet seg fra å ha et atletisk 

formål til i dag da det brukes for å forbedre kroppens utseende. I USA har fenomenet 

eksplodert blant tenåringsgutter, og en ser også et økt bruk av AAS blant unge menn i Norge 

(Barland & Tangen, 2009). Gjennom denne oppgaven søker jeg en forståelse av individet i en 

kulturell kontekst som kan forklare hvorfor utviklingen av fenomenet øker. 

I dag er informasjon om AAS tilgjengelig via internettforum og nettsteder. Salgssider kjent 

som ”bolerbørsen” bidrar til tilgang av middelet for å bli «den sterke mannen» som den 

vestlige kulturen idealiserer (Barland, 1996, Barland, Tangen & Johannesen, 2009, 2010). 

Barland (1996) viser til en forståelse av kropp satt en i kulturell kontekst, og utviklingen av 

kroppsfikseringen som en negativ virkning. Pope et al. (2010) viser til utvikling av leker fra 

1960 – tallet frem til i dag for å belyse idealmannen. Mannedukkene har gått fra normale 
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menn, til muskuløse menn, til ekstremt muskuløse menn. Dagens dukker fremstiller en mann 

som umulig kan oppnå en slik enorm muskelmasse uten å innta AAS. Star Wars, Hulken og 

Actionman har alle vokst, og de er ikke alene. Skipperen, Asterix & Obelix  og Verdens 

sterkeste bamse er kultfigurer fra barndommen. De er også avhengig av inntak av noe for å bli 

sterke (Pope et al., 2000). Fra historiske tekster til dagens popkultur er dette inntaket 

synonymt med rask forbedring av kropp. Og i dagens samfunn er raskhet en dyd. Hurtigmat, 

helsekost og plastisk kirurgi er eksempler fra denne kulturen som lover å gi deg det du vil ha -

nå! Aars (2011) henviser til «Baywatch -effekten» oppkalt etter tv serien fra 1990-tallet, der 

muskuløse og slanke kropper bidro til en økning av plastisk kirurgi. I dag finnes det 

programmer som ”The biggest L SER” der handlingen dreier seg om overvektige som  raser 

ned i vekt på noen uker. Fascinasjonen over dette skaper seere som sitter hjemme og ser på de 

usikre og mislykkede bli selvsikre og slanke. Dette kan forstås å ha en innvirkning på dem 

som oppfatter det som logisk å oppsøke kunstighet for å raskt forbedre sin kropp – som også 

har å gjøre med ønsket om å bli lykkelig. Det skal påpekes at kulturens reklamering av 

skjønnhetsidealer alene ikke er årsaken til et ustabilt og usikkert forhold til kroppen. I denne 

sammenheng oppfattes det som en påvirkningsfaktor. Jeg vil drøfte utvikling av 

kroppsmisnøye i kulturell kontekst ytterligere i kapittelet "Kropp, kontekst og kultur". 

2.3 Kropp og selvoppfattelse 

I dette kapittelet søker jeg en forståelse av selvoppfattelsens betydning ved bruk av anabole 

androgene steroider. Det benyttes en rekke ulike begreper i lys av selvoppfattelsens kvaliteter. 

Jeg vil benytte meg av Duesunds (2001) kroppsfenomenologiske selvoppfattelsesmodell for å  

belyse forholdet mellom bruk av AAS og selvoppfattelse. Modellen illustrerer individet 

innenfor rammen av kultur og kontekst, og forholdets betydning for selvoppfattelsen. Denne 

modellen er en introduksjon til det kapittelet om Merleau-Pontys kroppsfenomenologi. 

2.3.1 Selvoppfattelse 

Selvoppfattelse er et begrep som benyttes i ulike perspektiver, og brukes i ulike betydninger 

(Duesund, 2001; Skaalvik & Skaalvik, 2005). Selvoppfattelse er et komplekst begrep som kan 

omhandle fysikk, sosial-, intellektuell-, emosjonell- eller moralsk selvoppfattelse. 

Definisjoner av selvoppfattelse som fellesbetegnelse omfatter derfor ulike aspekter: “Med 

selvoppfattelse mener vi enhver oppfatning, vurdering, forventning, tro eller viten som en 
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person har om seg selv” (Skaalvik & Skaalvik, 2005, s. 75). I denne definisjonen handler det 

om individets ulike oppfatninger om seg selv. Duesund (2001) oppfatter konteksten som en 

viktig forståelse av selvoppfattelse: “Selvoppfatning uttrykker vår relasjon til oss selv, og har 

konsekvenser for vårt forhold til andre mennesker og den kulturen vi lever i” (s. 61). Begge 

definisjonene viser til klargjørende forklaringer på hva begrepet omfatter. I denne konteksten 

er ikke hensikten å gi en endelig definisjon, da jeg velger å belyse en forståelse av begrepet 

som jeg finner relevant for å belyse bruk av AAS.   

Skaalvik og Skaalvik (2005) påpeker at personen ikke oppfatter seg selv hele tiden, men det 

kommer tydelig frem i ulike kontekster. Hauge og Haavind (2011) har skrevet en artikkel om 

unge menns oppfattelse av maskulin kropp. I den forbindelse intervjuet de unge menn om 

deres tanker om temaet: 

 ’m the toughest guy.   can lift weights for five to six hours in a row.   start lifting five 

kilos and then I can go on for hours at the same speed the whole time. The others, they 

just do it for five minutes, and then they’re exhausted, you know. That’s the difference 

(s. 10). 

I denne sammenhengen oppfatter den unge mannen seg som den tøffeste og sterkeste i 

konteksten der de løfter vekter. Han viser til en positiv kroppslig selvoppfatning. Det kan 

tenkes at det å være sterk er viktig for personen, og slike prestasjoner styrker selvoppfattelsen 

hans. Videre i intervjuet kommer det fram at den unge mannen stadig kommer i vanskelige 

situasjoner på skolen. Om han oppfatter seg selv som uegnet i skolesituasjonen vil denne 

erkjennelsen prege den latente kunnskapen personen har om seg selv (Skaalvik & Skaalvik, 

2005). Nideffer (1976) forklarer at selvoppfatning er viktig for oss mennesker da vi har behov 

for å ha positive følelser for oss selv (Duesund, 2001). For brukere av AAS kan det oppfattes 

som om brukeren er avhengig av å bygge selvoppfattelsen på kroppslige uttrykk (Skårderud 

& Vinsrygg, 2003). 

Identitet 

Edgar (1969) definerer begrepet identitet som viten om «hvem er jeg?». Dette omfatter en 

sum av elementer som gir individet spesifikke egenheter som navn, kjønn, alder, nasjonalitet, 

biografi, tilhørlighet i bestemte miljø, osv. Identitet er noe grunnleggende tilhørende individet 

(Skaalvik & Skaalvik, 2005). Forandringer i forhold til utseende og miljøskifte er ytringer 

som markerer hvem jeg er, det er en selvpresentasjon. Identitet er derimot noe stabilt til tross 

for ytre endringer. Skårderud et al. (2010) forklarer at identitet handler om å skille meg selv 
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fra deg, det er min kropp, mine erfaringer og opplevelser. Dette skille skapes gjennom 

konkrete tegn som for eksempel gjennom kroppslige ritualer, som for eksempel å bli større. 

Det kan forstås som om brukere av AAS ønsker å bli identifisert med å være store og sterke. 

Det kan forstås som om Skårderud et al. (2010) redegjør identitet som noe mer enn kun det 

individuelle elementer som gir individet en tilhørlighet i samfunnet. Det handler å leve i en 

verden, i en kultur og i en kontekst. Og for å skape denne dialogen og interaksjonen med 

verden må personen ha en kropp. Da kroppen er eksistensiell og et uttrykk for hvem jeg er i 

verden, oppfatter jeg kroppen som unnværlig for å redegjøre for identitetsbegrepet, da jeg i 

denne oppgaven søker etter brukerens forståelse av sin kroppslige identitet 

2.3.2 Kropp, kontekst og kultur 

Som individ preger vi samfunnet med vår eksistensielle kropp (Duesund 2001). Samtidig 

påvirker og former samfunnet individet. Sammen skapes det en helhet (Morken, 2006). 

Modellen til Duesund (2001) forklarer den sirkulære sammenhengen mellom kropp, kontekst, 

kultur og forholdets betydning for selvoppfattelsen. Illustrasjonen viser sirkulære 

sammenhenger der kroppen selv er primær: Som individ er kroppen vår tilgangen til verden. I 

følge kroppsfenomenologien er det gjennom vår kropp vi primært erfarer før analysen av 

erfaringen. Den unike kroppen erfarer verden subjektivt – hvordan det oppleves er unikt for 

hvert enkelt individ. Samtidig er kroppen fysisk og objektivt, og vi kan se oss selv utenifra – 

vi er selvreflekterende individer som både ser og blir sett (Duesund 2001). Med denne 

kroppslige tilstedeværelsen i verden viser Merleau-Ponty (1962) til den levende kroppen 

(Skårderud, et al., 2010). Den levende kroppen uttrykker en sirkularitet mellom subjekt og 

objekt. ”Vi skiller ikke våre fysiske eller psykiske erfaringer fra vårt «jeg»” (Duesund, 1995, 

s. 2). Dette belyses til stadighet gjennom språket. For eksempel kan en forestille seg en person 

speiler seg. Han vil sannsynligvis forklare ”jeg ser på meg selv” fremfor ”øyet mitt observerer 

kroppsoverflaten min” (Duesund, 1995). Duesund (2001) forklarer at utgangspunktet for at 

den unge skal utvikle positiv selvoppfattelse, er at individet lærer å leve med kroppen som 

både et objekt og subjekt. Ikke kun for seg selv men også for omgivelsene. Den levende 

kroppen må ha mulighet til å utfolde seg ved å erfare og oppleve verden (Duesund 2001; 

Skårderud, et al., 2010). Kroppen er en forutsetning for å være i konteksten, kulturen og 

dannelsen av selvoppfatning i følge kroppsfenomenologien. Kroppen som både subjekt og 

objekt er derfor viktig for en persons forståelse av sin identitet, som har betydning for 

personens selvoppfattelse.  
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Konteksten presenterer erfaringsverdenen: Kroppen er fremtredende i verden, og er konstant 

i et samspill og dialog med verden, og vi både opplever og oppleves da vi agerer blant andre 

(Duesund, 2001; Skårderud, et al., 2010). Duesund (2001) påpeker at kroppen alltid er en 

sosial kropp ved å eksistere i omverdens oppmerksomhet. Det er et uunngåelig menneskelig 

fenomen å tre inn i samfunnet og kulturen. Individets følelse og erfaring av opplevelsen av 

konteksten, er av betydning for hvordan personen oppfatter erfaringsverdenen. Kulturen 

handler om normer og verdier i hverdagslivet. Hvordan individet tilpasser seg normer og 

verdier er med på å definere individet (Skårderud et al., 2010). Individet opplevelse av sin 

væren i verden blir påvirker kroppen. Ved å anvende modellen for å belyse bruk av AAS kan 

det oppfattes som om brukeren har et usirkulært forhold mellom det subjektive og objektive.  

Liv Duesund (2001) illustrerer den ytterste sirkelen med kulturens påvirkning av 

selvoppfattelse: Thøgersen (2004) påpeker at den kulturelle verden alltid vil eksistere i 

verden, og jeg som individ aldri vil være avskåret fra den sosiale verden. Vi blir alle påvirket 

til en viss grad. Skårderud et al., (2010) forklarer kulturens sammenheng med kropp og 

identitet: 

Grenser handler om å produsere identitet. Identitet baserer seg på å skille seg fra 

andre. I komplekse kulturer, som vår, vil kroppen kunne få en mer framskutt rolle som 

symbolsk språk, gitt dens konkrete natur. Kroppen blir stadig viktigere som et uttrykk 

for å markere identitet og personlighet. Den som har problemer med å kjenne seg selv 

innenfra, må erfare seg selv utenfra (s. 375). 

For individer rammet av kroppsmisnøye kan kulturens kroppshysteri fremstå som noe 

betydningsfullt i forhold til utvikling av problemet, det kan fortolkes som at den kroppslige 

reaksjonen er et resultat av å regulere følelser, mot noe konkret som bruk av AAS (Skårderud, 

2010; Skårderud et al., 2010). På den annen side vil individet ut ifra et kroppsfenomenologisk 

perspektiv være i en sirkulær sammenheng der en ikke kan løsrive seg fra kulturen og 

konteksten. For Merleau-Ponty uttrykkes 'min eksistens' gjennom kroppen, og kroppen vil 

alltid uttrykke seg i verden (Thøgersen, 2004). Rogers (1965) forklarer at den enkeltes atferd 

gir uttrykk for den oppfatningen den har av seg selv (Befring 2008b). Det kan tenkes at 

brukeren av AAS opplever sin identitet som forvirrende, og oppsøker derfor kontroll og 

tilhørlighet i form av diett, trening og faste inntakk av steroider for å skape en tydelig 

identitet. I det neste kapittelet vil jeg drøfte kroppsfenomenologien nærmere ved å fokusere på 

elementene fra modellen til Duesund (2001). 
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3 Kroppsfenomenologi 

I dette kapittelet vil jeg presentere fenomenologiens perspektiv på kroppen. Jeg vil 

hovedsakelig redegjøre for Merleau-Pontys filosofi om kroppens eksistensielle betydning for 

å være i verden. Jeg vil drøfte kroppsfenomenologien opp mot Descartes dualisme der 

essensen handler om fraværende sammenheng av kropp og tanke. Dualismens filosofi har 

lenge vært sentral i den vestlige kulturen, og dualismens tankegang preger også 

spesialpedagogikken med der tanken om kroppen som lærende subjekt er fraværende . 

Gjennom et kroppsfenomenologisk perspektiv, søker jeg å bryter med det tradisjonelle 

perspektivet der kroppen forklares gjennom en objektiv dimensjon (Duesund, 2001). Jeg vil 

presentere kroppsfenomenologiens oppgjør med dualismen for å belyse utfordringen ved å 

fokusere på kroppen som et substans. Jeg ønsker å belyse kroppens eksistensielle betydning ut 

fra et kroppsfenomenologisk perspektiv. Jeg vil anvende Leders (1990) 

kroppsfenomenologiske teori om Den fraværende kroppen for å forklare kroppens ulike 

dimensjoner. Merleau-Pontys ideer som væren – i –  verden, intensjonalitet, og le corps 

propre vil være sentrale temaer som blir knyttet opp mot Leders kropps dimensjoner. 

Fenomenologien stammer fra Frankrike i 1930-årene, og har influert til en ny tenkning om 

menneskets eksistens. Begrepet fenomen stammer fra det greske ordet fainomai, ’det, der 

viser seg’, og begrepet fenomenologi betyr ’læren om fenomener’ (Duesund & Skårderud, 

2003; Thøgersen, 2004). Denne betydningen kan gi en direkte forbindelse til det objektive, og 

gi assosiasjoner til begrepet presentasjon. Som menneske vil jeg alltid vise meg, men for å 

kunne vise meg må jeg eksistere. Fenomenologien handler om å eksistere som både objekt og 

subjekt - jeg er et individ som erfarer og opplever, og handlingene gir meg mening (Gallagher 

& Zahavi, 2008). ”Fænomenologien vil beskrive de almene menneskelige erfaringsstrukturer, 

der gør, at fænomenerne træder frem for mennesket i en allerede erfaret verden” (Thøgersen, 

2004, s. 22). ’Jeg viser meg selv’ i verden og dette skaper en betydning for både meg selv og 

de andre. Den fenomenologiske forskningstradisjonen er deskriptiv, det handler om å beskrive 

det eksistensielle fremfor å analytisk fremstille fenomenet. Fenomenologien fokuserer på 

individets betydning og erfaringer med å være menneske i verden. Det handler om væren – i –

verden (Gallagher & Zahavi, 2008; Thøgersen, 2004). 
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Førsteperson perspektiv 

Fenomenologien er et overordnet filosofisk perspektiv, og det finnes flere retninger innenfor 

denne tilnærmingen (Postholm, 2010). Thøgersen (2004) påpeker at det vil være en feiltakelse 

å definere Merleau-Pontys filosofi som generell fenomenologi, da hans filosofi er unik 

vedrørende kroppens forutsetning for erkjennelsen. Jeg velger samtidig å begynne å redegjøre 

for fenomenologien som et forståelsesgrunnlag for kroppsfenomenologien. I denne oppgaven 

vil jeg bruke Merleau-Pontys kroppsfenomenologi som fundament, og det vil være innenfor 

denne tilnærmingen jeg vil bruke fenomenologi -begrepet og -metoden. Jeg vil benytte meg 

av Giorgis (2009) fenomenologiske analysemodell i intervju- og metode-tilnærmingen da 

hans modell er bygget på blant andre Merleau-Pontys filosofi, og jeg finner denne modellen 

som et nyttig verktøy til å belyse oppgavens problemstilling.  

Fenomenologien beskriver hvordan fenomener fremtrer for individet og gir individet mening 

fra et førstepersons-perspektiv. Det betyr at forskeren er opptatt av å forstå hvilken mening 

subjektet legger i erfaringen (Gallagher & Zahavi, 2008). I følge Varela og Shear (1991) er 

førstepersons-perspektivet basert på levd erfaring knyttet til kognitive og mentale hendelser. 

Levd erfaring er unikt og kan ikke utledes fra en tredje persons perspektiv, det vil si ut ifra et 

vitenskapelig og empirisk basert standpunkt (Stelter, 2008). Fenomenologien søker derfor 

etter det eksistensielle. Fenomenologien handler om å ikke la forutinntattheter forme vår 

forståelse, men å la våre erfaringer påvirke og influere til ny kunnskap (Gallagher & Zahavi, 

2008). 

I følge Husserl (2002) er det naturlig i et førstepersons-perspektiv å snakke om erfaringer og 

følelser, eller hvordan sansene skapte en opplevelse. Det er dette perspektivet jeg ønsker for 

denne oppgaven. Det skal påpekes at jeg som forsker umulig vil kunne forstå den andres 

situasjon helt og holdent (Nielsen & Kvale, 2003). På den annen side vil jeg gjennom 

førstepersons-perspektivet søke en forståelse av hvordan individet oppfatter en situasjon 

(Gallagher & Zahavi, 2008).  I de neste kapitlene vil jeg gå nærmere inn på Merleau-Pontys 

kroppsfenomenologi. I denne filosofien er forholdet mellom persepsjonen og bevisstheten et 

sentralt tema. I motsetning til dualismen som forklarer kropp og tanke som to helt adskilte 

substanser, belyser kroppsfenomenologen en forenlighet mellom kropp og tanke, der kroppen 

også er bevisstheten (Duesund & Skårderud, 2003). Kropp og bevissthet er i denne 

sammenhengen to sider av samme sak (Kirkeby, 2006). Bruk av AAS kan derfor i denne 

sammenheng ikke belyses som fenomen kun ved å fokusere på den objektive eller den 
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subjektive kroppen. Sirkularitet mellom det objektive og subjektive er utgangspunktet for å 

belyse bruk av AAS i denne oppgaven. 

3.1.1 Maurice Merleau-Ponty 

Maurice Merleau-Pontys (1908-1961) filosofiske forfatterskap om kroppen har plassert ham i 

historien som kroppens filosof (Thøgersen, 2004). Merleau-Ponty tilhørte den samme 

intellektuelle tradisjonen som Edmund Husserl (1859-1939) og Martin Heidegger (1889-

1976). I hans hovedverk Phénoménologie de la perception [Persepsjonens fenomenologi] 

skiller hans tenkning seg fra den vestlige filosofi ved å påstå at vår forståelse av verden 

bygger på kroppens oppfatninger av sine omgivelser og situasjoner (Duesund & Skårderud, 

2003; Thøgersen, 2004). 

Livsverden 

Verden er det som fremtrer perseptuelt for individet, det er den verden som individet 

eksisterer i og erkjenner (Duesund, 2001). Begrepet ’fainomain’ viser til hvordan individet 

opplever verden fra et førstepersons-perspektiv. Heidegger innførte begrepet livsverden 

(Duesund & Skårderud, 2003). ”Livsverden er den konkrete, erfarbare virkelighet som vi tar 

for gitt i alle våre aktiviteter” (Duesund, 2001, s. 34). Det er den verden individet erkjenner. I 

følge Heidegger er livsverden noe vi erfarer gjennom bevisstheten. Merleau-Ponty avviser 

bevissthetens betydning og viser til en forståelse av persepsjon som adgang til verden 

(Duesund & Skårderud, 2003). Våre persepsjonsevner forbinder en essensiell struktur som 

danner en felles livsverden som er intersubjektiv (Leder, 1990). For brukeren av AAS bygger 

derfor ikke sin livsverden på en ren bevissthetsdimensjon - han møter verden gjennom 

persepsjonen.   

3.1.2 Væren i verden 

I følge Gallagher & Zahavi (2008) er persepsjon innenfor den fenomenologiske tradisjonen 

noe mer enn kun en enkel mottakelse av informasjon. Det innebærer en tolkning som endrer 

seg ut ifra konteksten. I fenomenologien generelt studeres ikke persepsjonen som et rent 

subjektivt fenomen, men som levd gjennom en mottaker som er væren-i-verden gjennom en 

objektiv kroppslig mestring, motivasjon og mening. For Merleau-Ponty er persepsjon selve 

manifestet for verdenen ( arman, 2008). ”Vi sanser omverdenen gjennom kroppen ved 
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berøring, lukt, smak, syn og hørsel. Uten denne evnen til sansning og persepsjon kan vi ikke 

eksistere som reflekterende mennesker med språk og identitet” (Duesund, 2001, s. 31). Vi 

lever i en verden der vi har intellektuelle, sosiale, personlige, kulturelle og historiske 

perspektiver. Alle disse perspektivene har et menneske skapt i motsetning til sansene, som er 

iboende i individet. Persepsjon er skapt i kroppen og er roten til forståelsen av verden. 

Persepsjon i kontekst av de ulike perspektivene i verden omkring, gir individet mening 

(Carman, 2008). 

Carman (2008) viser til synet som metafor for alle sansene. Særlig teorier om persepsjonen 

fra antikken trekker ofte frem synet som den mest verdifulle sansen. Selv Merleau-Ponty 

(1999) benytter seg av begrepet synet for å påpeke persepsjonens betydning: ”Alt hvad jeg 

ved om verden, også min videnskabelige viden, ved jeg i kraft af et syn, som er mit, en 

erfaring om verden, uden hvilken videnskabens symboler intet ville sige mig ” (Thøgersen, 

2004, s. 22). Det skal påpekes at Merleau-Ponty ikke foretrekker synet fremfor de andre 

sanser, da synet er et symbol for alle våre sanser. Med inspirasjon fra gestaltpsykologien 

oppfatter Merleau-Ponty at helhetens sammenbindene kraft betyr mer enn enkeltdelene 

(Carman, 2008; Gallagher & Zahavi, 2008). I kroppsfenomenologien handler persepsjon om 

alle våre sanser helhetlig som tilgang til verden (Carman, 2008; Thøgersen, 2004). Duesund 

(2001) belyser denne kroppslige helhetsforståelsen: 

Slik et maleri formidler sitt innhold gjennom farger og et musikkverk sitt gjennom 

toner, slik formidler kroppen seg gjennom sitt eget kroppslige språk: gester mimikk, 

bevegelser og holdning. En roman kan ikke forstås gjennom analyse av hvert enkelt 

ord den er satt sammen av. Det samme gjelder kroppen. Den formidler seg som en 

helhet og oppfattes som en helhet (S. 30-31). 

I det blikket ser et objekt kan individet motta uendelige assosiasjoner knyttet til objektet. Mat 

er noe en spiser for å nyte og tilfredsstille et kroppslig behov. Samtidig kan det være en fiende 

som ofte skaper fristelser kroppen ikke har godt av (Gallagher & Zahavi, 2008). Hva personen 

tenker om mat er avhengig av betrakterens tidligere opplevelser og erfaringer gjennom 

sansene (Postholm, 2010). Det kan være noe jeg elsker, hater, eller noe som er motstridende i 

forhold til personlige verdier. Den spesifikke kontekstuelle bakgrunnen er avhengig av 

hvordan individet oppfatter. I det en erfarer det å spise, erfarer en også matens konsistens, 

temperatur og smak. Jeg ser fruktens røde farge, jeg lukter den unike sødmen, jeg føler den 

kalde isen og jeg smaker en eksplosjon av ulike smaker på engang, og jeg hører meg selv 

svelge. Det er min erfaring og min opplevelse – den er unik (Leder, 1990). Denne handlingen 
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innebærer en bokstavelig inkorporering av kroppen og et utenforliggende perspektiv. 

Individets kroppslighet blir informert av hvilke muligheter og egenskaper kroppen besitter 

(Gallagher & Zahavi, 2008). Like individuelt som vår personlige subjektivitet gjeldene mat, 

er opplevelser og erfaringer som brukere av AAS besitter – det er unikt for hver enkelte 

bruker. 

Samtidig som persepsjonen er tilgangen til min eksistens setter også persepsjonen 

begrensinger. For eksempel kan jeg ikke helhetlig se ryggen min uten å speile meg, det er 

utenfor mitt synsfelt. Samtidig ser jeg ryggen min for meg ved å reflektere over tidligere 

erfaringer der ryggen var innenfor mitt synsfelt. Individet ville bli overrasket om den ikke er 

slik vanen forteller at den er. Forestillingsevnen som individet innehar fører til en viss 

forventning om hvordan verden rundt oss er (Duesund, 2001; Gallagher & Zahavi, 2008). 

Merleau-Ponty forklarer: ”To be situated within a certain point of view necessarily involves 

not seeing that point of view” (Leder, 1990, s. 12). 

3.1.3 Intensjonalitet 

I fenomenologien er intensjonalitet et sentralt tema. Ut ifra et semantisk perspektiv handler 

begrepet om hvordan individet erfarer og opplever noe utenfor selvet, og hvordan dette blir 

omdannet til språket. En slik forståelse har preget den deskriptive psykologien, og 

fenomenologien (Carman, 2008). Gallagher og Zahavi (2008) definerer begrepet slik: 

Intentionality is a generic term for the pointing-beyond-itself proper to consciousness 

(from the Latin intendere, which means to aim in a particular direction, similar to 

drawing and aiming a bow at a target). Intentionality has to do with the directedness or 

of-ness or aboutness of consciousness, with that fact that when one perceives or judges 

or feels or thinks, one’s mental state is about or of something (S. 109). 

I samsvar med denne definisjonen, betegner Husserl intensjonalitet vårt forhold mellom 

bevisstheten og verden, og uttrykker den indre erfaringen av at bevisstheten, alle sanser, 

minner, forestillinger og bedømmelser alltid er rettet mot noe (Carman, 2008; Kirkeby, 2006). 

Gjennom denne erfaringen oppstår det alltid en mening. Han forklarer at intensjonalitet aldri 

er en isolert eller elementær prosess – individer reflekterer alltid over verden. Det skapes en 

interaksjon mellom individet og verden, som skaper mening og forståelse. Derfor vil 

bevisstheten aldri være blank (Thøgersen, 2004). Kirkeby (2006) hevder i motsetning til 

Husserl at det ikke vil være mulig å helhetlig forklare denne meningen. Men selviakttakelsens 

opplevelse kan skape et ideelt perspektiv til den gjenstanden forståelsen er rettet mot. Dette 
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gjelder ikke kun den fysiske verden, men også den sosiale, kulturelle og abstrakte verden. Det 

vil også bety ting som ikke eksisterer fysisk, som klassisk musikk eller Hamlet av 

Shakespeare (Gallagher & Zahavi, 2008). 

Inspirert av Husserls tanker om intensjonalitet benytter Merleau-Ponty seg av begrepet. I 

følge Merleau-Ponty er kroppen vår meningssøkende, det er kroppen som er intensjonal 

(Carman, 2008). Han definerer intensjonalitet som: ”en kropslig rettethed mod fænomenerne i 

verden og fremhæver, at erfaringerne af verden er baseret på bevidsthedens enhed med 

kroppen” (Thøgersen, 2004, s. 29). Merleau-Ponty påpeker at intensjonalitet ikke er en bevisst 

beslutning, da det gir uttrykk for at bevissthetens vilje er rettet mot verden. Han benytter seg 

av begrepet kroppslig intensjonalitet da han velger å bruke begrepet som et før-refleksivt 

cogito [jeg tenker]. ”Det er summen af vort levende liv, og dermed indeholder det konkret og 

symbolsk forholdet til verden og til andre mennesker” (Kirkeby, 2006, s.  X). – Vi reflekterer 

før vi erfarer (Duesund, 2001). I motsetning til Husserl påpeker Merleau-Ponty at 

intensjonalitet ikke er en bevisst handling. Kroppen vil alltid vite mer enn bevisstheten, da 

denne evnen til  å velge perspektiv ikke kan styres av tanken. Verden vil oss noe via kroppen, 

og individet i konteksten må motta den meningen som kroppen blir grepet av. Denne 

meningen vil individet ikke kunne begrunne, til tross for selviakttakelsen – den kan kun 

beskrives (Kirkeby, 2006). Denne beskrivelsen oppfatter jeg som viktig for å forstå bruk av 

AAS, da brukeren selv vil reflektere over skildringene han besitter ved sitt bruk. 

Kroppsfenomenologien gir sådan et unikt bilde av brukeren når han beskriver sitt forhold til 

omverden. 

Merleau-Pontys forståelse av intensjonalitet frembringer en ny erkjennelse av 

intensjonalitetsbegrepet. Han viser til fornuftens rolle som mindre betydningsfull enn fra 

tidligere odontologiske teorier, og belyser kroppens betydning. Thøgersen (2004) hevder at 

både Husserl og Merleau-Ponty har et sentral likhetstrekk ved at forståelsen av intensjonalitet 

er en kroppslig handling. I følge Merleau-Ponty oppfatter intensjonalitet basert på 

menneskelig eksistens i verden som et «jeg kan» fordi jeg har en kropp (Skårderud, et al., 

2010). Han avviser dermed den klassiske dualistiske tradisjonen der intensjonalitet er basert 

på fornuften, og Descartes erkjennelsessitat:«jeg tenker, derfor er jeg» (Kirkeby, 2006). 

Merleau-Ponty forsterker at gjennom intensjonaliteten er mennesket uløselig forbundet med 

en opplevd verden (Thøgersen, 2004). 
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Det er gjennom persepsjonen at språket skapes - den kroppslige opplevelsen i den sosiale og 

kulturelle konteksten som skaper en mening. Språkets betydning er iboende objektet, 

arrangementet og hendelsene individet befinner seg i. 

Kroppsbilde og kroppsskjema 

Kroppsbilde handler om individets oppfattelse av kroppens fremtredelse. Denne oppfattelsen 

er relatert til emosjonelle, kognitive og sanslige erfaringer og er foranderlig satt i det sosiale 

konteksten (Duesund, 2001). Overdreven kroppsfokusering kan forstås som en kulturbundet 

lidelse i nåtidens samfunn (Skårderud, et al., 2010). Om en person har negative tanker om sin 

kropp omtales dette ofte som dårlig kroppsbilde. Begrepet viser til det visuelle og objektive – 

speiling av kroppen som skaper et bilde. For at individet skal få observere et helhetlig bilde av 

seg selv er det avhengig av for eksempel et speil eller et kamera. Vi kan selvsagt observere 

deler av kroppsoverflaten, men det vil kun være deler, ikke en helhet. Merleau-Ponty mener at 

for å kunne observere kroppen helhetlig trenger individet en annen kropp, som er et umulig 

fenomen (Carman, 2008). Merleau-Ponty viser til begrepet kroppsskjema. Dette 

kroppsfenomenologiske begrepet beveger seg vekk fra det objektive og visuelle, og det 

omfavner en viten i kroppen (Duesund, 2001). Kroppsskjema er vår generelle evne til å 

organisere en stabil perseptuell verden (Duesund, 2008). Meningen er gitt i kroppen som et 

ferdighetssentrum (Kirkeby, 2006). Kroppsskjema er en intensjonal bevegelse, og vår før-

refleksive oppmerksomhet rettet mot kroppen (Carman, 2008). Kroppsskjema kan forstås som 

det ordfattige, kroppslige repertoar som utfoldes i samspill med verden (Langagegaard, 2003). 

Gjennom erfaringer og opplevelser danner individet en forståelse av seg selv, og hva som 

skiller meg fra deg. Kroppsskjemaet betegner individets kroppslige evne til interaksjon med 

verden. Denne interaksjonen skaper en mening som påvirker individet og konteksten rundt 

(Duesund, 2001). Fra et kroppsfenomenologisk perspektiv erkjennes bruk av AAS som noe 

mer enn kun et fenomen relatert til ytre påvirkning, der individet kun er en mottaker. Individet 

er deltagende og i gjensidig interaksjon med verden. Brukere av AAS skaper en mening med 

sine handlinger, og gjennom handling og interaksjon berører individet samfunnet med 

handlingens mening. 
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3.2 Fra den splittede til den fenomenale kroppen 

Historiens kroppslige fremstilling av mennesket er ofte todelt: kropp og tanke. I følge 

Wacherhausen (1999) er denne splittelsen ikke nøytral, men bygger på en hierarkisk 

forståelse. Tanken troner opphevet over kroppen. Tanken er tilegnet alle verdifulle egenskaper 

og kvaliteter – tanken er det gode. Kroppen er tankens unngåelige fiende som sjenerer tankens 

utfoldelse. Betydningsfulle filosofer som Platon (428-348 f.kr.) og Sokrates (470-399 f.kr.) 

definerer kroppen som sjelens fengsel som hemmer den filosofiske tanken (Skårderud, 2007). 

Den hellige Theresa av Avilia (1515-1582) beveget seg så ekstremt som å påstå at kroppen er 

hovedfienden i livet. Kroppen er noe som må kontrolleres og temmes fra synd 

(Wackerhausen, 1999). 

Denne fremstillingen av kropp kan i dag fremstå som overdrevent og umoderne. Allikevel er 

det en viss aktualitet ved tankegangen. I dagens vestlige kultur fremstår kropp ofte som noe 

objektivt og kommersielt. Hver dag blir de fleste av oss presentert for avbildede kropper, som 

skal fremstå som ”perfekte” i følge enkelte. Mentaliteten i samfunnet har forandret seg vekk 

fra kropp som noe beskjemmet, da kroppen nå skal vises (Duesund, 2001). Duesund (2001) 

forklarer at denne tilsløringen ofte skader integriteten hos det blottstilte individet. Vi kan stå i 

fare for å oppleve en tomhet ved å beskue kropper kun som en substans. Denne 

overopptattheten og tingliggjøringen av kropp bidrar til en fare for å glemme den levde 

kroppen. Kroppen skal temmes og presenteres som vellykket. Kroppen er og blir en gjenstand 

som er krevende. Denne tankegangen er ikke moderne da det fortsatt eksisterer en idé om 

oppsplitting av kropp og bevissthet – dualismen. 

3.2.1 Dualismen 

Renè Descartes (1596-1650) er kjent som far til dualismen, da han satte den filosofiske 

fraværende sammenhengen mellom kropp og bevissthet i system (Skårderud, et al., 2010). 

Hans filosofi  forklarer menneskets eksistens som tenkende substans [res cogitans] og fysisk 

substans [res extensa]. Descartes eksistensbevis er gjennom tanken: «jeg tenker, derfor er jeg» 

(Duesund, 2001).  

I motsetning til Merleau-Ponty som forklarer vår tilgang til verden gjennom sansene, tviler 

Descartes på sansene. Han hevder at synet kan bedra virkeligheten, og viser til 

illusjonsargumentet. Jeg kan se en gjenstand på avstand, og i det jeg nærmer meg forandrer 



31 

 

gjenstanden seg. Så nært som kroppen kan sansene og forlede, da vi kanskje drømmer at vi 

har en kropp. Sansene evner ikke å skille mellom drøm og virkelighet, dette kaller han 

drømmeargumentet. Kroppen er ut i fra disse argumentene ikke til å stole på (Thøgersen, 

2004). I motsetning til kroppen som er tvilsom viser Descartes til Cogitoet. Descartes 

resonnerte seg til at for å kunne tvile, må en tenke, og for å kunne tenke så må en eksistere. 

Denne ideen er fundamentet i hans eksistensfilosofi (Leder, 1990). 

Descartes påstår at alle legemlige substanser kan betviles. Han henviser så til Cogitoet, og 

viser til tankes utvilsomhet. Resonnementet til Descartes er at som individ er en ikke 

legemlig. Kroppen er kun en utstrakt ting som skiller seg fra bevissthetens tanke (Leder, 

1990). Han avviser at individet kun er et tenkende jeg, og i hans argument om gudsbevis 

forklarer han hvorfor. Ettersom Gud er fullkommen og god vil ikke Gud bedra menneskene. 

Han henviser seg tilbake til drømmeargumentet, og konkluderer med at det ikke er Gud som 

bidrar til bedrag av bevisstheten – det er det legitime. Descartes bekrefter dermed at tanken, 

kroppen og Gud er eksistensielle substanser (Thøgersen, 2004). I dualismens filosofi er det 

tanken og fornuften som er vesentlig for viten. Descartes påstår at det er intellektet som 

begriper verden da sansene verken kan forestille eller erkjenne (Carman 2008). Kroppen er 

kun en sekundær dimensjon (Duesund, 2001).  

Ved bruk av AAS i et dualistisk perspektiv vil kroppen ha en passiv funksjon, den blir 

kontrollert og temmet av den disiplinerte tanken. Det vil si at kroppen aldri handler spontant, 

da aktiviteten ikke er innarbeidet i kroppen, men i tanken. Det kroppslige er eksplisitt – 

kroppen kan forklares (Sveen, 1997).  

Descartes erkjenner også kroppen i verden i møte med andre. Det er iøynefallende at 

bevisstheten ikke kan eksistere alene, da vi alle ville vært usynlige. Descartes klarlegger at 

andre fremtrer som objekter, hylster (Thøgersen, 2004). Sansene kan kun oppfatte den andre 

som objekt, da det er bevisstheten som  erkjenner objektets subjektivitet. Han resonnerer seg 

til at hvis han selv har en kropp og har en bevissthet, vil også andre kropper inneholde en 

bevissthet (Carman, 2008). Dette kaller han sitt analogiargument, dualismens kontekst og 

kultur eksisterer da individets bevissthet skaper en relasjon til den andres bevissthet 

(Thøgersen, 2004).  

Da Merleau-Ponty viser at til det helhetlige individet er 'væren-i-verden', mener Descartes at 

bevisstheten er den egentlige væren. Samtidig avviser han ikke et fullstendig skille, da han 
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forklarer hvorfor vi kjenner smerte. Descartes (2002) henviser seg til en liten kjertel i hjernen 

for å forklare sammenhengen: 

Dernæst bemærker jeg, at sindet ikke påvirkes umiddelbart af alle kroppens dele, men 

kun af hjernen eller måske endda bare en lille del af den, nemlig den hvori ’den fælles 

sans’ siges at befinde sig. For hver gang det forholder sig med den på en bestemt 

måde, viser den sindet dette, og det selv om de øvrige dele af kroppen da kan have det 

på en anden måde… (Thøgersen, 2004, s. 50). 

Bevisstheten er den styrende substans over kroppen. Descartes begrenser den legitime 

kroppen til en maskin da han sammenligner kroppens elementer med et ur. Delene har en 

funksjon som får uret/kroppen til å fungere (Thøgersen, 2004). Ved sykdom vil en slik tanke 

forstås som at en del er i stykker (Duesund, 2001). For brukeren av AAS blir kroppen kun en 

maskin som skal produsere muskler. Det kan forstås som at Descartes erkjenner kroppen i sitt 

argument om gudsbevis der kroppen er utstrakt i verden. Samtidig underkjenner han kroppen 

ved å trekke likhetstegn mellom en maskin og kroppen (Thøgersen, 2004).  

3.2.2 Den kroppslige vending 

Descartes dualisme forklarer menneskets kropp og tanke som en fraværende sammenheng 

(Duesund, 2001). Merleau-Ponty beveger seg vekk fra dualismen, og beveger seg mot den 

fenomenale kroppen (Thøgersen, 2004). Han kritiserer denne dualistiske fraværende 

sammenhengen, og introduserer et nytt begrep: den fenomenale kroppen. Dette begrepet 

innebærer at kroppen opplever, handler og søker mening. Kroppen er ikke et mekanisk objekt 

som responderer til stimuli fra omgivelsene, slik Descartes hevder. Kroppen er i en aktiv 

interaksjon, og i en konstant dialog med verden (Duesund & Skårderud, 2003). Merleau-

Ponty (2006) forklarer at den kroppslige bevegelsen ikke er objektiv, den erfarer og blir erfart 

forankret i aktiviteten. Vi beveger vår fenomenale kropp. Da den fenomenale kroppen alltid 

vil oppleve, vil en aldri kunne bli et objekt ovenfor seg selv (Merleau-Ponty, 2006). For 

brukere av AAS vil kroppen alltid oppleve, og kroppen vil alltid være mere enn kun et objekt 

fra et kroppsfenomenologisk perspektiv.. 

Merleau-Ponty viser til tanken om den levde kroppen [corps propre]. Kroppen er både 

opplevd og opplevende. Kroppen oppleves både som objekt og subjekt (Duesund, 2001). 

Begrepet er en kritikk til dualismen, som beskriver kroppen som et determinert system. I følge 

Descartes er kroppen forutsatt, og om det er noe galt med den finnes det en årsak, i likhet med 

ting. Den subjektive siden er fraværende. Ved å trekke assosiasjoner til bruk av AAS kan en 
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forstå åpenheten for medisinske eksperimenter ved å forstå kroppen som en ting. Utprøvingen 

av steroider på tyske soldater under 2. Verdenskrig er et eksempel på en slik tankegang  

(Barland, 1996; Duesund, 2001). Både Merleau-Ponty og Leder avviser et slikt skille, og 

refererer til den fysiske kroppen [Korper] og den levde kroppen [Leib]. I samsvar med 

Merleau-Ponty forklarer Leder en forenlighet mellom Kroper og Leib. Han konstaterer at den 

levde kroppen også er en fysisk kropp med bein og sener og nerver, det som kan 

karakteriseres vitenskapelig (Leder, 1990). Vi kan anskue kroppen med blikket, og det vil 

således oppleves som et objektforhold: 

Vi tenker, men vi kjenner ikke uten videre tenkning som en somatisk erfaring. Og vi 

har en kropp som vi kan forsøke, og overskue deler av den med blikket, og vi kan 

bruke den ene hånden til å gripe om den andre. Vi er alltid kroppen, men vi erfarer 

således også et objeksforhold til våre egne kropper. (Skårderud, et al., 2010, s. 82). 

Det vil si å ha en kropp. Men det betyr ikke at kroppen kun er en substans, slik dualismen 

hevder. Korper er selv en del av Leib,  på en slik måte at den levde kroppen viser seg. 

Argumentet til både Merleau-Ponty og Leder er at den levde kroppen er en fenomenal 

psykofysisk enhet  - å være en kropp (Duesund, 2001, Duesund & Skårderud, 2003).  

Den levde og fenomenale kroppen viser til evnen til kommunikasjon med omverden, og 

kroppens evne til å formidle. Denne subjektive kommunikasjonsevnen til å påvirke omtaler 

Merleau-Ponty (2006) som egenkroppen. Fra å være-i-verden viderefører Merleau-Ponty 

ideen til væren-til-verden. Som individ er vi interaktive, og vi er i dialog med verden 

(Duesund & Skårderud, 2003) 

Hvis den klassiske psykologi havde analyseret egenkroppen, kunne dennes permanens 

således føre den frem til kroppen ikke som genstand i verden, men som middel til vor 

kommunikation med den og til verden ikke som en sum af bestemte genstande, men 

som vor erfarings latente horisont, der ligeledes uophørligt er til stede forud for enhver 

determinerende tanke. (Merleau-Ponty, 2006, s. 34-35). 

I motsetning til Descartes, som hevder at bevisstheten er det egentlige mennesket, viser 

Merleau-Ponty til en enhet mellom kropp og bevissthet. Det er egenkroppen som skaper vår 

eksistensielle tilværelse i inngåelsen med den sosiale verden (Thøgersen, 2004).  

I kroppsfenomenologien er det grunnleggende å forstå kroppen både som subjekt og objekt. 

Som subjekt ser vi og som objekt blir vi sett. Det er et gjensidig og samtidig forhold mellom 

disse erkjennelsene. Kroppen er sirkulær mellom det objektive og det subjektive, både i 

relasjon til andre og individet selv (Duesund & Skårderud, 2003). ”Sjælen og kroppens enhed 
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besegles ikke ved et vilkårlig dekret mellem to ydre led, objekt og subjekt. Den fuldbyrdes 

hvert eneste øjeblik i eksistensens bevægelse” (Merleau-Ponty, 2006, s. 30). Den sirkulære 

interaksjonen skjer mellom individets kropp og livsverden. Egenkroppens objektivitet og 

subjektivitet er alltid parallell, og en kan aldri oppleve og erfare et skille mellom det objektive 

og det subjektive (Merleau-Ponty, 2006). Samtidig hevder Duesund og Skårderud (2003) at 

denne sirkulariteten kan komme i ubalanse. Om kroppen trer fram for individet som 

tingliggjort kan det forstås som kroppens objektivitet går på bekostning av den subjektive 

opplevelsen. Det tenkes at den objektive opplevelsen er så sterk at sirkulariteten hemmes. 

Kroppens objektivitet lammer individet i den sosiale omverdenen (Duesund & Skårderud, 

2003). Det kan forstås som at brukere av AAS kjemper mot psykologiske problemer, men 

også fysiske da en rekke bivirkninger kan være en del av bruket (Aars, 2010; Norsk 

legemiddelhåndbok, 2012). Selve kroppsfokuseringen skader kroppen i et sirkulært perspektiv 

(Duesund & Skårderud, 2003). 

Den negative oppfattelsen av kropp har en klar påvirkning fra teologien. Jesus Kristus, en av 

kulturens største ikoner, ofret sin kropp for menneskeheten. Religiøse tekster redegjør for 

kroppens synder og lyster som må bekjempes. Bibelen tydeliggjør at en skal unngå å gi etter 

kroppens lyster. Wacherhausen (1999) hevder at i fenomenologien ’det som viser seg’ vil det 

også være en viss brytning av kroppsforståelsen. Som nevnt redegjør Leder (1990) for et 

forhold mellom den levde kroppen og den fysiske kroppen – og beveger seg derfor vekk fra 

kropp og bevissthet. Som et eksempel på en slikt skille er den dys-fremtredende kroppen. Den 

syke kroppen vil konstant gi individet en kroppslig bevissthet, og kroppen vil derfor 

synliggjøres. Motsatt vil den sunne og friske kroppen glemmes – kroppen er fraværende 

(Duesund, 2001). Det neste kapittelet er en introduksjon til Leders (1990) 

kroppsfenomenologiske forklaring av ulike kroppsdimensjoner av kroppslig fravær. 

3.3 Den fraværende kroppen 

Leder (1990) forklarer at det er noe ved dualismen som er overbevisende for oss mennesker. 

Ettersom denne doktrinen står sterkt i vår kultur søker Leder en fenomenologisk forklaring på 

dette. Tilstedeværelsen i handlingen bidrar til at vi kan glemme kroppen. Denne 

forglemmelsen fører til et kroppslig fravær samtidig som kroppen er tilstede (Duesund, 2001). 

Leder (1990) forsvarer ikke dualismen, han ønsker å motbevise dualismen med å forklare 

hvorfor kroppen kan oppfattes som fraværende for individet. Han viser til ulike dimensjoner 
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der kroppen kan være tilstede på en fraværende måte. Den ekstatiske kroppen viser til en 

fraværende kropp da individet er i ett med verden – vi glemmer kroppen i den kroppslige 

handlingen. Den tilbaketrukne kroppen er kroppens funksjon, som ikke er tilgjengelig for oss. 

Kroppens indre er stille levende - hjertet banker og lungene puster uten at vi konstant tenker 

over dette. Kroppen kan også være fraværende ved at den er fremmedgjort. Ved for eksempel 

sykdom kan kroppen kjennes fremmed, samtidig som den er ubehagelig nær. Kroppen er dys-

fremtredende (Duesund, 2001). 

3.3.1 Den eks-statiske kroppen 

Merleau-Ponty viser til bevegelsen som en personlig kurs som retter en holdning til verden. 

Det er gjennom bevegelsen vi plasseres i en aktiv relasjon  til verden, og kan glemme oss selv 

ved å være oppmerksom tilstedeværende (Duesund & Skårderud, 2003). Det dannes en flyt og 

helhet mellom individet og omgivelsene. ”Gjennom sansningen sluses kroppen ut i verden, og 

verden inn i kroppen” (Duesund, 2001, s. 41).   likhet med Merleau-Ponty viser Leder (1990) 

til sansenes betydning. Sansene er ikke direkte synlige overfor meg, men sansene er 

gjennomgripende tilstedeværende da jeg kjenner til mine sansers makt. For eksempel hevder 

han at det å smake fører til en sammenvevd opplevelse av verden og kroppen. Men det å 

smake iverksetter også de andre sansene. Det vil si at sansene ikke kan utelukkende skilles 

hver for seg, og tolkes som enkelte mekanismer i motsetning til dualismen (Leder, 1990). Da 

ville verden fremtre som uforståelig. Sansene skaper en helhetlig forståelse av å være i 

verden, og i handlingen glemmes kroppen. Det er i en forenlighet mellom persepsjonen og 

bevegelsen - handlingen springer ut av kroppen (Duesund, 2001). For eksempel, en kan ikke 

høre øret sitt eller smake smaksløkene da kroppen ikke kan gripe seg selv fullstendig. 

Handlingen opptar vår oppmerksomhet fremfor kroppen.  

Polanyi (1966) viser til kroppslig erfaring som et ’fra - til’. Det betyr en struktur som 

karakteriserer erfaring fra kroppen til noe utenfor kroppen (Leder, 1990). ”Det skjer en 

gjensidig utveksling mellom subjekt og objekt” (Duesund, 2001, s.42). Denne gjensidigheten 

er en dialog mellom kroppen og verden som kroppen uoppfordret deltar i. Kroppen besitter en 

taus kunnskap som ikke formidles gjennom språket, men gjennom kroppen. En kan forstå en 

slik kunnskap for å være i kroppen. Da jeg har lært meg å svømme, kan jeg det – jeg bare gjør 

det uten å tenke på hvordan jeg svømmer. En slik form for kunnskap kan forsøkes å skulle 

forklares, men forklaringen vil aldri bli fullkommen, da denne form for kunnskap er i kroppen 
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(Sigurjonsson, 2003). – Kroppens «know how» om hvordan aktiviteten utføres (Duesund, 

2001). Leder (1990) utdyper: ” This tacit structure lies at the heart of corporeal ability. As that 

which operates via self-effacement  the lived body can never be a fully explicit thing” (s.17).   

I følge dualismen er det tankens makt som utfører handlingen. Leder (1990) avviser en slik 

forklaring og hevder at uten kroppens tause intuisjon ville aldri handlingen gjennomføres. I 

det kroppen utfører en handling er det umulig å tenke parallelt hvor handlingens mulighet 

kommer fra. Merleau-Ponty (2006) forklarer dette som kroppens magiske kraft: ”Forholdet 

mellem min beslutning og min krop under bevægelsen er magiske” (s. 37). Denne magiske 

kvaliteten er lett å glemme da vi tar den som en selvfølge (Leder, 1990). Kroppen er tilstede 

på en fraværende måte i handlingens «jeg kan» (Duesund, 2001). Leder (1990) utdyper et 

slikt fravær. Et fravær er å være borte fra noe. Den levde kroppen, som væren-til-verden, er 

borte fra seg selv. Men dette fraværet tilsvarer ikke et rent fravær fra å være. Ideen om å være 

er tross alt til stede i selve ordet fravær. Kroppen kunne ikke være borte, stå utenfor, med 

mindre det er et vesen og en holdning som følger med. 

Tilegnelse av ulike aktiviteter er kroppslig innlært. Taus kunnskap antyder at handlingen ikke 

kan forklares uttømmende. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig med kun et teoretisk grunnlag 

for å kunne utføre handlingen. Duesund (2001) forklarer at for å lære seg å svømme vil det 

ikke være forsvarlig å kun lese om teknikker for så å kunne det. En må ut i vannet, kjenne på 

bevegelsene og la kroppen utfolde seg. Til å begynne med vil en ofte føle seg klønete og 

kroppen merkes svært godt. Leder (1990) beskriver denne mestringen som inkorporert. Det 

vil si i det handlingen er fylt i ens egen kroppslighet. I det svømmetakene svever ut av mine 

armer og ben har ferdigheten blitt inkorporert i mitt kroppslige «jeg kan». Den inkorporerte 

handlingen forblir i kroppen, slik at jeg ikke glemmer å svømme, det har blitt en del av meg. I 

hverdagen utøver individet en rekke handlingsmønstre som kroppen automatisk utvikler en 

tendens til å repetere. Disse ureflekterte vanene kan for eksempel være å pusse tenner, gå til 

jobben, kjøre bil, fra et «jeg kan» blir vanen «jeg gjør». Kroppens iboende vaner blir tatt for 

gitt, og forsvinner fra bevisstheten (Duesund, 2001; Leder, 1990). Ved bruk av AAS kan 

trening, kosthold og kosttilskudd bli en vane. En gjør det, og det former hverdagen. 

3.3.2 Den tilbaketrukne kroppen 

Leder (1990) viser til en annen form for fraværende kropp ved den tilbaketrukne kroppen. Vår 

kroppslighet innebærer også en utilgjengelighet. Som kroppens indre organer og psykologiske 
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funksjon. Som for eksempel hjertet som slår uten at vi tenker det skal det – det slår i sin egen 

rytme, det er utenfor tankens makt (Duesund & Skårderud, 2003). I motsetning til 

kroppsoverflaten som har evnen til å uttrykke seg, er kroppens indre passivt, samtidig som 

den er i interaksjon med kroppen. En merker ikke sine organer og innvoller når alt er 

velfungerende. Da er oppmerksomheten rettet mot verden. Men kroppens indre kan uttrykke 

seg om noe er galt (Duesund, 2001). Ricoeur (1966) viser til et eksempel, om kroppens vilje 

til å si ifra (Leder, 1990). Følelsen av sult og slapphet vil være kroppens bemerkelse på at noe 

er galt. Som problemløser vet jeg at «jeg kan» innta et måltid for å få kroppen passiv igjen, da 

vil jeg igjen unngå å legge merke til den. Men idet jeg svelger vil den kroppslige aktiviteten 

være utenfor min kroppslige kontroll. Da er det tarmen som tar over fordi «den kan» 

(Duesund, 2001; Leder, 1990).  

Leder (1990) forklarer videre at kroppens indre har en kontroll over individet. For eksempel 

når jeg sover. Søvnen fører til at individet ankommer noe dypere. Lyder utelukkes, øynene er 

lukket for omverden. Kroppen er utenfor min vilje. Denne modus fører individet vekk fra den 

eks-statiske kroppen, da jeg er fratatt min bevissthet og kontroll. Å sove er et kroppslig behov 

og søvnen er et indre uttrykk for når behovet må dekkes. Kroppen er avhengig av å få behov 

tilfredsstilt. Om individet ikke inntar mat eller søvn vil kroppen etter hvert bli syk. Kroppen 

forteller at «jeg må». Ved bruk av AAS kan virkningen prege indre organer som hjerte og 

lever.  Som en konsekvens kan brukeren bli alvorlig syk, og brukeren får melding om at «du 

må» slutte. Den tilbaketrukne kroppen overvelder Merleau-Pontys magiske kraft, kroppens 

indre liv er utenfor vår makt (Duesund, 2001). 

3.3.3 Den dys-fremtredende kroppen 

I motsetning til den friske kroppen der oppmerksomheten er rettet mot verden, vil den syke 

kroppens intensjonalitet være rettet mot individet selv. Begrepet dys-fremtredende viser til 

kroppslig dysfunksjon og en problematisk tilstand. For et individ med dårlig hjerte er det 

ingen selvfølge at hjertet vil slå. Kroppen  forsvinner i treningen, men blir synelig i det en 

skade inntrer – kroppen fremtrer som dys-fremtredende. Kroppen er smertelig tilstede, og den 

eks-statiske kroppens mulighet til å glemme kroppen blir hemmet (Duesund & Skårderud, 

2003). Leder (1990) viser til en dualistisk forståelse da han forklarer at den dys-fremtredende 

kroppen oppleves som noe fremmed. Kroppen er ikke en del av selvet, men oppleves som noe 

objektivt, som for eksempel noe smertefullt. Men han beveger seg videre fra dualismen da 
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han påpeker at kroppen kan oppleves som en fremmed substans, samtidig kan den være 

besværlig nærme. Sykdom og smerte manifesterer kroppen i et ubehag. Tematisering av 

kroppen kan også føre til en dysfunksjon. Puberteten er en periode som fører til store 

kroppslige forandringer, og dette skaper en opptatthet av sin egen kropp (Duesund, 2001). I 

likhet med puberteten vil bruk av AAS skape store kroppslige forandringer, og brukeren vil 

lete etter forandringer i speilet. Individet tematiserer kroppen.  

Som nevnt skaper fysisk dysfunksjon som sykdom og smerte en dys-fremtredende kropp. Den 

dys-fremtredende kroppen kan også skapes fra et kulturelt og psykologisk perspektiv da 

kroppen er i en sosial kontekst. Individets bevissthet om sin kropp er knyttet til det sosiale, da 

det oppstår en kroppslig opplevelse av at andre beskuer ens kropp. I usikkerheten oppstår det 

en indre utspørring der en retter et kritisk blikk på seg selv. 'Jeg undrer over hva andre ser i 

meg?' Hvordan vi blir oppfattet av andre og hvordan vi oppfatter oss selv internaliseres i 

individet. En kan aldri skille disse forestillingene da kroppen og verden er i en 

sammenhengende forenlighet (Leder, 1990). En kan aldri løsrive seg fra den sosiale 

konteksten (Thøgersen, 2004). Individet kan føle den andres smerte, samtidig vil en aldri 

uttømmende forstå den andres sinn. Som individ søker en denne forståelsen, og en prøver å 

sette seg inn i den andres perspektiv. I situasjoner der en søker den andres perspektiv om en 

selv vil selvbevisstheten fremtre. Man blir klar over seg selv, og dette kan skape en følelse av 

fremmedgjøring av seg selv. Selvbevissthet er kontekstavhengig, og visse sosiale situasjoner 

skaper en større usikkerhet enn andre. Sartre (1966) illustrerer en mann som kikker igjennom 

et nøkkelhull. I det mannen blir oppdaget blir han flau og skammer seg, han føler seg utilpass. 

Om en venn som også ville kikke hadde ankommet ville mannen kanskje ikke følt seg 

upasselig, men sammen hadde de rettet oppmerksomheten på handlingen (Duesund, 2001).  

Leder (1990) forklarer at den dys-fremtredende kroppen også kan fremkomme i en estetisk 

modus. I dagens kultur fremkommer denne dys-fremtreden som aktuell med tanke på 

kroppshysteriet. Kroppen blir et interiør der feil og mangler opptar ens oppmerksomhet i en så 

omfattende grad at det blir et problem. Selvbevisstheten kjennes på kroppen i det individet 

merker at den andre beskuer den som et objekt. Individet kan bli ekstremt selvbevist og 

fokusere på kroppsoverflatens feil og mangler. Om en er iøynefallende stor og sterk kan en 

føle seg vel blant venner. Men i det en ankommer treningsrommet der alle er enda større og 

sterkere kan en føle seg utilstrekkelig og usikker: 'Er jeg for liten?' Leder forklarer videre at 

denne følelsen av uattraktivitet kan føre til sosial isolasjon og unngåelse av refleksjon av sitt 
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speilbilde. Det kan også føre til en fremmedgjøring av kroppen, som må temmes og holdes 

under kontroll - speilet blir ens bekreftelse på hva som må bekjempes (Skårderud, 2007). 

Leder (1990) forklarer at det stilles annerledes forventninger til kvinners fysiske fremtreden. 

Kroppen skal dekoreres med sminke, brunfarge og håret frisert. Kroppen skal være tilpasset 

dagens kroppsidealer. Jeg finner denne forventningen å være likestilt. Det forventes også at 

mannen skal fremtre som visse idealer. Duesund og Skårderud (2003) finner den dys-

fremtredende kroppen svært relevant for personer som lider av spiseforstyrrelser. En 

distraherer seg sterkt fra kroppen, og den fenomenale kroppen forsvinner (Leder, 1990). Det 

kan tenkes at også brukere av AAS står i fare for å miste den fenomenale kroppen fra Leders 

(1990) perspektiv. Kroppen oppleves i større grad via vektskalaer, i speilet og via fantasier 

om å bli sett på av andre, enn  den oppleves gjennom å leve og føle ens egen kropp (Duesund 

& Skårderud, 2003). Jeg finner det derfor interessant å belyse bruk av AAS i dette 

perspektivet. 

 



40 

 

4 Å ta kroppen på ordet 

Overskriftens tittel «å ta kroppen på ordet» viser til kroppens meningsbærende eksistens. 

Kroppen er avgjørende for vår væren og identitet, og det kroppslige uttrykket gir individet en 

eksistensiell betydning (Skårderud, 2008b; Skårderud, et al., 2010). Kroppen innehar en taus 

kunnskap der språket ikke strekker til (Jensen, 1999). Nerheim (1996) påpeker kroppens 

betydning for individets formidling: ”Kroppens gestus kan si deg langt mer enn et utsagn 

(Jensen, 1999, s. 9)”. Merleau-Ponty plasserer språket i samme kategori som gestus da både 

kroppsspråket og det talte språket er kroppslige uttrykk for å utrykke seg (Thøgersen, 2004).  

I motsetning til dualismen som hevder kroppen kun er et fysisk objekt, argumenterer Merleau-

Ponty for at kroppen er meningsfullt involvert i verden (Thøgersen, 2004). Han forklarer at 

det er kroppen vår, som er betydningsredskapet, som gjør både tale og gestus spontant 

meningsfulle (Kirkeby, 2006). Bruk av anabole-androgene steroider er et relativt nytt 

samfunnsfenomen, og jeg søker i denne oppgaven å skape en forståelse av hvilken mening 

bruk av anabole-androgene steroider gir brukerne, og hvilke kroppslige erfaringer og 

opplevelser brukerne innehar. Gjennom intervju med brukere og tidligere brukere søker jeg å 

få et innblikk i deres virkelighet, da jeg ønsker at forskningsdeltagerne skal forsøke å sette ord 

på sin kropp. Jeg vil i dette kapittelet redegjøre for oppgavens metodiske  perspektiv, og bruk 

av intervjuene jeg har foretatt. 

4.1 En kvalitativ fenomenologisk studie 

Det betyr at forskeren er opptatt av å forstå hvilken mening subjektet legger i erfaringen 

(Gallagher & Zahavi, 2008). Merleau-Pontys kroppsfenomenologi skiller seg fra den 

generelle fenomenologien ved å ta hensyn til kroppen (Kvale & Brinkmann, 2009). Jeg vil i 

min metode benytte meg av en fenomenologisk teori påvirket av Merleau-Pontys 

kroppsfenomenologi. Merleau-Pontys idé om egenkroppen, kroppen som erfarende subjekt og 

objekt er en grunnleggende tanke jeg ønsker å videreføre i metoden. Jeg opplever denne 

kroppslige forståelsen som essensiell da bruk av AAS er en kroppslig handlig, og selve 

fenomenet omhandler kroppen. Beskrivelse av kroppslig bevissthet, og hvordan informantene 

opplever fenomenet i sin livsverden er grunnleggende i fenomenologisk metode (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Postholm, 2010).  
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Merleau-Ponty redegjør for at egenkroppen er min egen kropp, og opplevelser og erfaringer 

jeg besitter er det kun jeg som eier (Thøgersen , 2004). Selv gjennom brukerens ord vil jeg 

som forsker aldri fullstendig kunne begripe brukerens levde erfaring, men som forsker søker 

jeg en tilgang til å forsøke å forstå brukerens livsverden. For å innhente denne forståelsen 

finner jeg et kvalitativt intervju som metode å være et nyttig verktøy for å få belyse utvalgets 

opplevelse og forståelse ved sitt bruk.  

Det kvalitative forskningsintervjuet gir en enestående mulighet til å få tilgang til og å 

kunne beskrive den daglige livsverden. Forsøket på å innhente fordomsfrie 

beskrivelser, innebærer en rehabilitering av Lebenswelt – livsverden – i forhold til 

vitenskapens verden. Livsverden er verden slik vi møter den i dagliglivet, og slik den 

fremtrer i den umiddelbare og middelbare opplevelse, er uavhengig og forut for alle 

forklaringer. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 48). 

Merleau-Ponty (2006) forklarer at alt hva jeg vet om verden, selv vitenskapen, er fra mitt 

egne synspunkt eller ståsted. Det er gjennom persepsjonen, opplevelser og erfaringer jeg kan 

forstå vitenskapen (Merleau-Ponty, 2006). Kvale og Brinkmann (2009) bruker Merleau-

Pontys betydning av den primære opplevelse i verden som et argument for å påpeke den 

kvalitative metodens betydning for vitenskapen. For å forstå et sosialfenomen i et helhetlig 

perspektiv er det grunnleggende å få innsikt personers opplevde perspektiv av fenomenet. 

Flere hevder at den fenomenologiske metoden gir et grunnlag til å konstruere vitenskaplige 

teorier om den sosiale verden (Gallagher & Zahavi, 2008; Giorgi 2009). Med utgangspunkt i 

Merleau-Pontys tanker om den primære forståelsen av verden viser Kvale og Brinkmann 

(2009) til intervju som et hensiktsmessig verktøy til å få tak i denne forståelsen. 

4.1.1 Livsverdenintervju 

Kvalitativt intervju som datainnsamlingsstrategi er et fordelaktig verktøy til å få innblikk i 

informantens egne erfaringer, tanker og følelser (Dalen, 2011). Postholm (2010) hevder det 

vanligvis er den eneste metoden for å gjennomføre fenomenologiske studier. Jeg har valgt å 

benytte meg av et livsverdenintervju som bygges på å forstå med dagliglivets verden ut fra 

intervjupersonens perspektiv (Kvale og Brinkmann, 2009). Kvalitativt intervju er en spesielt 

godt egnet metode for å få tak i opplevelsesdimensjonene til utvalget (Dalen, 2011). Fra et 

fenomenologiskperspektiv er livsverden slik verden fremtrer for individet ut fra et 

førsteperson-perspektiv (Duesund & Skårderud, 2003). Dette medfører at intervjuene må være 

med personen selv og ikke personene rundt, som for eksempel foreldre og venner. Spradley 

(1979) beskriver forskerens holdning i et livsverdenintervju: 
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Jeg ønsker å forstå verden ut fra ditt synspunkt. Jeg ønsker å vite hva du vet, på den 

måten du vet det. Jeg ønsker å forstå betydningen av dine opplevelser, være i dine sko, 

føle ting slik du føler dem, forklare ting slik du forklarer dem. Vil du være min lærer 

og hjelpe meg med å forstå. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 138). 

Jeg finner denne holdningen som betydningsfull da jeg ønsket en datainnsamlingsmetode som 

ville gi meg innblikk i individets refleksjoner om dagliglivets vaner er knyttet til AAS. I følge 

Duesund (2001) er livsverden den erfarbare virkelighet der de daglige aktivitetene blir tatt for 

gitt. Et overordnet mål for kvalitativt fenomenologisk forskning er å undersøke den naturlige 

holdning som er i dagliglivet, den holdningen som vi ofte glemmer da handlingene er 

selvfølgelige (Giorgi, 2009). Merleau-Ponty (2006) viser til vanen som er gitt i kroppen som 

en del av egenkroppen. De handlingene som individet sedvanlig utfører, og som fornyer  

kroppsskjemaet til å bli en vane (Merleau-Ponty, 2006). Ved å ta utgangspunkt i et 

livsverdensintervju søker jeg et innblikk i informantenes erfaringsverden - konteksten brukere 

av AAS befinner seg i ved sitt bruk. 

4.1.2 Utvalg 

I utarbeidelsen av prosjektplanen planla jeg å intervjue to til fire menn. Dukes (1984) 

anbefaler tre til ti forskningsdeltagere, da intervju med tre informanter kan gi en felles essens 

eller den sentrale opplevelsen som er kjernen til informantenes opplevelse. Det er studiens 

omfang og tidsramme som bør avgjøre hvor mange informanter det er tjenlig å ha (Postholm, 

2010).  Opprinnelig ønsket jeg at informantene var menn under videregående opplæring, som 

er brukere av AAS. Kjøp og salg av AAS er i dag en ulovlig handling, og et bruk vil antakelig 

innebære kriminelle handlinger utført av brukeren ved kjøp av AAS (Straffeloven § 162 b, 

1993). Et bruk vil også kunne forstås som et misbruk av medikamenter (Aars,2011), slik at 

fenomenet er svært komplekst, og det er mange hensyn å ta stilling til.
 
NESH

9
 krever at 

forskeren unngår å påføre deltakeren skade og alvorlige belastninger i samtale om sensitive 

temaer (NESH, 2006). Min konklusjon ble etter nøye vurderinger å søke etter et utvalg 

bestående av menn i alderen 16-40 år, som har erfaringer med bruk av AAS. Denne 

målgruppen inkluderer både brukere og tidligere brukere. 

 

 

                                                 
9
 NESH, Den nasjonale forskningsetiske komite for humaniora og samfunnsfag 
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4.1.3 Inklusjonskriterier 

Mine utvalgskriterier var at informanten selv har opplevd erfaringen med bruk av AAS 

(Postholm, 2010). Jeg ønsket at informanten skulle være over 16 år, da jeg ville unngå å 

inkludere barn i denne sensitive og kompliserte tematikken. I samsvar med NSD
8
 ble jeg enig 

om å heve alderen til 18 år, da NSD ikke fant den yngre gruppen som nødvendig for 

prosjektets formål (Vedlegg 3). Jeg satte også en øvre aldersgrense på 40 år, da jeg søker en 

forståelse av fenomenet knyttet opp mot reisen fra gutt til mann. Jeg oppfatter det som en 

fordel at utvalget opplever denne reisen nær tidsperspektivmessig. Som nevnt tidligere er 

utvalget kun bestående av menn, da bruk av AAS er hovedsakelig et fenomen utført av menn 

(Barland, Tangen & Johannesen, 2009, 2010). Samtidig søkte jeg et fenomen som belyser 

maskuline versjoner av kroppsmisnøye og overopptatthet av kropp, da jeg finner et fravær av 

en slik tematikk hos menn (Skårderud, 2008a).   

4.1.4 Etablering av førstegangskontakt med det endelige utvalget 

Jeg benyttet meg av internett som rekrutteringsmetode av forskningsdeltakere. Ved å legge ut 

en forespørsel via et forum på internett, vil personene selv velge om de vil stille opp eller ikke 

da personen vil kontakte meg. Den første henvendelsen vil være anonym via e-post, slik at det 

ikke vil oppstå en følelse av forpliktelse ved kontakt. Jeg oppfatter bruk av AAS som et 

sensitivt tema, og målgruppen som en liten gruppe (Barland, Tangen & Johannesen, 2009, 

2010). Jeg ønsket derfor at forskningsdeltageren selv tok kontakt da handlingen i seg selv 

ytrer et ønske om å delta. Jeg finner internett som en god arena å skape kontakt da det finnes 

uttalige nettsteder for brukere av AAS (Barland, Tangen & Johannesen, 2009, 2010). 

Forumet
9
 jeg hadde planlagt å benytte meg av som rekrutteringsarena var i midlertidig ute av 

drift da jeg startet søket etter informanter. Jeg fikk så lagt ut en forespørsel med et 

informasjonsskriv (Vedlegg 1) på nettstedet til Reform- Resurssenter for menn
10

. Denne 

metoden resulterte i at jeg fikk én informant. 

Jeg la også ut forespørselen min ut på et lukket forum ved å anskaffe meg en brukerprofil. 

Dette resulterte i at 245 profilbrukere leste forespørselen min, men jeg fikk kun èn 

henvendelse:  

                                                 
8
 NSD, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste  

9
  www.Steroider.Net   

10 
 http://www.reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=139:forskning-student-soker-informanter-til-oppgave-om-

menn-og-anabole-steroider&catid=3:aktuelt 

http://www.steroider.net/
http://www.reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=139:forskning-student-soker-informanter-til-oppgave-om-menn-og-anabole-steroider&catid=3:aktuelt
http://www.reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=139:forskning-student-soker-informanter-til-oppgave-om-menn-og-anabole-steroider&catid=3:aktuelt
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Kanskje en ide å ikke bruke ordet "informant"? Er selv masterstudent ved UiO, og er 

godt kjent med uttrykket - men "informant" er et faguttrykk i akademia, og vil 

sannsynligvis ha svært negative assosiasjoner i et forum som dette. 

Det er mulig personen har rett, og at min ordlegging skremmer potensielle 

forskningsdeltakere. Allikevel valgte jeg å ikke forandre informasjonsskrivet, da jeg tror det 

er selve samtalen med en fremmed som er mer avskrekkende enn ordet ”informant”, da det 

står tydelig i informasjonsskrivet hva hensikten er. Jeg oppfatter erfaringen fra det lukkede 

forumet som en bekreftelse på at bruk av AAS er et sensitivt tema, som kan oppfattes som 

tabubelagt for noen brukere å snakke om. Da jeg ikke fikk flere enn én henvendelse via 

forespørselen på internett, benyttet jeg meg av «snøball»-metoden (Dalen, 2011). Ved å 

henvende meg til en fagperson som kjente brukere/eks-brukere sendte personen en forespørsel 

til aktuelle personer om de ønsket at skulle delta i undersøkelsen. Via denne metoden 

rekrutterte jeg to informanter. 

Jeg  valgte også å oppsøkte en informant direkte via et åpent forum for brukere av AAS. Jeg 

fikk inntrykk av personens ytringer på forumet at han var villig til å snakke om sine erfaringer 

som tidligere bruker. Utfordringen med denne metoden er å unngå stigmatisering. Jeg ønsket 

ikke at personen ville oppleve situasjonen som en krenkelse eller fornærmelse ved en direkte  

forespørsel, og dette skapte grundige overveielser før jeg henvendte meg til personen (Dalen, 

2011). Jeg innledet derfor samtalen med hvem jeg er, og hva jeg forsker på og om det var i 

orden at jeg kontaktet ham. Jeg fikk tilbakemelding på at det var i orden, og jeg sendte ham 

linken som innholdt min forespørsel. Jeg fikk positiv respons tilbake, og han ønsket å delta i 

undersøkelsen.  

Sensitiv informasjon 

Av etiske hensyn var det et viktig kriterium at informantene var frivillige deltakere. 

Informasjon om seksuelle forhold, kriminelle handlinger og helseforhold beskriver NSD som 

sensitive opplysninger. I dette prosjektet vurderer NSD at det behandles sensitive 

personidentifiserende opplysninger om helseforhold, og at det kreves at prosjektet 

gjennomføres i samsvar med NSDs tiltrådning (Vedlegg 3).  

Et etisk dilemma jeg tydelig ville unngå, var at mine informanter skulle få alvorlige psykiske 

belastninger av å gå dypt inn på temaet. Dette er også nevnt i retningslinjene til NESH (2006). 

Jeg informerte derfor informantene om at dersom det er ønskelig, hadde de mulighet til å 



45 

 

avbryte undersøkelsen når de måtte ønske uten å begrunne dette. Jeg tydeliggjorde også 

informasjonsskrivet ved å forklare dem muntlig at de kan trekke seg frem til 1. juni 2012 

(Postholm, 2010). Det å tilbakeføre forskningsresultatene til informantene er et krav fra 

NESH (2006). Det kan opplagt komme frem funn som mine informanter finner ubehagelige. 

Etter gjennomføringen av intervjuene hadde jeg en debrifing med informantene om hvordan 

de opplevde samtalen, og muligheten for å kontakte meg om de følte behov for å snakke om 

intervjuet (Kvale og Brinkmann, 2009). Målet mitt er at informantene skal sitte igjen med en 

følelse av å ha bidratt, og følelsen av å ha blitt tolket verdig og rettferdig i min oppgave. 

4.1.5 Intervjuguide og gjennomføring av intervjuene 

Intervjuguidene (vedlegg 2) er basert på et semistrukturert intervju, som er et fenomenologisk 

inspirert intervju der bestemte temaer er valgt ut på forhånd (Dalen, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jeg utarbeidet intervjuguiden fra et kroppsfenomenologisk perspektiv med 

bestemte temaer om bruk av AAS. Intervjuguiden inneholder også forslag til spørsmål som 

benyttes som et redskap for å belyse spesifikke temaer som jeg finner relevante for oppgaven 

(Dalen, 2011). Jeg opplevde denne tematiseringen som en fordel i arbeidet med analysen. 

Utførelsen av intervjuet var preget av en åpenhet, der jeg ikke forfulgte spørsmålene regelrett. 

Den åpne dialogen ledet ofte til at informantene selv fortalte om spørsmålets innhold uten at 

det ble spesifikt spurt om det. Jeg forsøkte å tilpasse spørsmålene til samtalen og historien 

som intervjupersonen fortalte (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Jeg gjennomførte et prøveintervju for å teste ut intervjuguiden. Intervjupersonen er en bekjent 

som ikke har erfaringer med AAS, slik at resultatene ikke er gyldige og vil ikke være en del 

av analysen. Allikevel fant jeg dette prøveintervjuet som nyttig da jeg fikk bekreftelse på 

hvilke temaer og spørsmål som var klare, og hvilke som krevde en omformulering. Jeg fikk 

også testet ut båndopptakeren, og det å sette seg inn i rollen som intervjuer og forsker. Jeg 

opplevde også at jeg snakket fort, og gav intervjupersonen få muligheter til refleksjonstid 

(Dalen, 2011). Prøveintervjuet førte til en dypere gjennomtenkning av intervjuguiden og 

’huskelapper’ som jeg fant nyttige da jeg utførte intervjuene.  

Intervjuene foregikk på ulike arenaer, og jeg opplevde settingen som viktig i 

intervjusituasjonen. Jeg fant intervjuene som svært lærerike og interessante, og jeg opplevde 

at samtalene som positive. Det første intervjuet ble utført hjemme hos informanten, da gav 

han uttrykk for at han ønsket et diskret og anonymt sted. Han foreslo at vi kunne møtes 
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hjemme hos ham, da han var ikke var interessert i å sitte på et offentlig møtested da det er en 

viss sannsynlighet for å treffe bekjente. Da informantens bosted er et stykke unna Oslo, ble 

det uaktuelt å treffes på Universitetet. Da jeg ble engstelig for å miste informanten, ble vi 

enige om å treffes hjemme hos ham. Det er visse fordeler med å intervjue informanter 

hjemme, da dette ofte er et sted personer føler seg trygge, de er på sitt «eget territorium» 

(Dalen, 2011). Problemet i denne situasjonen var at jeg som forsker ikke følte meg 

komfortabel, da jeg ikke kjente personen. Dette førte til en nervøsitet som preger de første 

minuttene i intervjuet. Etter hvert som vi snakket, følte jeg meg tryggere i omgivelsene og 

samtalen fikk en stabil flyt.    

Det andre intervjuet fant sted på en kafé i nærheten av informantens bosted. Det var 

informanten selv som foreslo stedet, da han mente dette ville være et lokale der vi ville være 

skjermet for forstyrrelser. Utenom en ansatt i kafeen, var det ingen andre enn oss to i lokalet, 

og intervjuet ble gjennomført i rolige omgivelser. Samtidig satt vi på et offentlig møtested i 

nærheten av informantens bosted, slik at informanten var oppmerksom på omgivelsene og 

dette opplevde jeg som noe forstyrrende for samtalen.  

De siste to intervjuene ble gjennomført på et møterom hos fagpersonen som hadde introdusert 

informantene for oppgaven min. Vi fikk sitte uforstyrret, og jeg opplevde at begge 

informantene fant omgivelsene som et trygt sted å snakke om sitt bruk. Alle intervjuene ble 

gjennomført innenfor en tidsramme på ca. 1 time. Under intervjuene benyttet jeg meg av 

båndopptaker som teknisk hjelpemiddel. Jeg skrev ned feltnotater underveis i intervjuene, da 

jeg forsøkte og få tak i den non-verbale kommunkasjonen. Jeg førte loggbok og memos 

underveis i prosessen (Dalen, 2011). Etter gjennomføringen av intervjuene transkriberte jeg 

samtalene fra tale til tekst (Kvale og Brinkmann, 2009). Til å organisere og bearbeide 

materialet har jeg benyttet meg av NVivo9, som er et analyseprogram for kvalitative data. 

4.2 Analyse 

Merleau-Ponty redegjør for at den fenomenologiske metodens formål er å beskrive funnene 

fremfor å forklare og analysere (Kvale og Brinkmann, 2009). ”Det semistrukturerte 

livsverdenintervjuet søker å innhente beskrivelser av den intervjuedes livsverden med 

henblikk på å fortolke betydningen av de beskrevne fenomenene (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 137)”. Giorgis (1985) fenomenologiske analysemodell viser til spesifikke trinn som skal få 
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frem meningen mennesker legger i en opplevelse knyttet til en bestemt erfaring (Postholm, 

2010). Jeg har valgt å ta utgangspunkt i denne analytiske tilnærmingen da jeg finner modellen 

relevant for å belyse det kroppsfenomenologiske perspektivet, og fordi modellen er et verktøy 

for å systematisere den fortolkende tilnærmingen av datamaterialet. Jeg vil gjennom analysen 

forsøke å bringe frem informantenes beskrivelser av konteksten og meningsdannelser knyttet 

til bruk av AAS. Jeg vil redegjøre for begrepet reduksjon ved Giorgis (2009) analyse, for 

deretter å gi en presentasjon av min bruk av trinnene i analysemodellen. 

Reduksjon 

Reduksjon er et sentralt begrep i Giorgis (2009) fenomenologiske metode. Reduksjon betyr å 

beskrive fenomenet slik det oppleves i situasjonen, uten å påstå at fenomenet eksiterer eksakt 

slik det fremstår. Det handler om individuelle opplevelser og erfaringer, og forståelsen av at 

fenomenet kan oppfattes ulikt. Egenkroppen er et kroppsfenomenologisk eksempel på at 

individets kroppslige erfaringer og opplevelser er unike. Det handler om å ha en åpen 

forståelse og intuisjon for fenomenet det forskes på. For forskeren handler reduksjon også om 

å forsøke å sette sine meninger og oppfattelser av fenomenet på pause (Giorgi, 2009). 

Reduksjonen fungerer som en omstilling eller en innstillingsendring i vår forhold til verden, 

for eksempel ved å forsøke å gå tilbake fra en vanehandling, og se en handling på ny 

(Thøgersen, 2004). Merleau-Ponty (1962) forklarer at den viktigste kunnskapen om 

reduksjon, er at en komplett reduksjon er ugjennomførlig (Giorgi, 2009; Thøgersen, 2004). 

Goffman (1963) forklarer “We lean on these anticipations that we have, transforming them 

into normative expectations, into righteously presented demands (Goffman 1963, s.12)”. Med 

dette sitatet viser Goffman til forventninger vi har til en visse grupper mennesker og 

fenomener. Merleau-Ponty og Husserl forklarer at forventninger til et fenomen er en av 

vitenskapenes fallgruve, fordi vitenskapens utfordring er å unngå fordommer og naturlige 

vaneforestillinger (Thøgersen, 2004). Monica Dalen (2011) påpeker fare for stigmatisering av 

de menneskene en forsker på. Det kan være at kilden føler seg stigmatisert, og det kan være 

forskeren selv som besitter fordommer. Postholm (2010) forklarer at forskeren skal utforske 

fenomenet på en åpen og naiv måte. Giorgi (2009) forklarer at reduksjon handler om å innta 

en åpenhet til fenomenet, det betyr ikke at en skal glemme sin førforståelse da dette også er 

umulig. Reduksjon innebærer å deaktivere sin førforståelse i møtet med fenomenet det forskes 

på. Han påpeker at dette kan være en omstendelig holdning å innta, men det er ikke umulig 

(Giorgi, 2009). I møte med mine informante ble jeg grepet av deres evne til å beskrive sine 
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bruk, og jeg opplevde at min førforståelse ble satt på pause. Samtidig ble det tatt opp temaer 

som bekreftet/avbekreftet min førforståelse slik at jeg ble påminnet av mine antagelser. 

4.2.1 Analysesystemet 

Det helhetlige inntrykk: En forutsetning for å begynne analysearbeidet er at alle intervjuene 

er gjennomført og transkribert fra tale til tekst (Giorgi, 2009). De transkriberte intervjuene 

inneholder alle de spesifikke beskrivelsene av informantenes opplevelse og erfaring  

(Postholm, 2010). Første del av analysen går ut på å lese alle intervjuene grundig for å få et 

inntrykk av helheten av informantenes beskrivelse av fenomenet (Giorgi, 2009). Ved å 

studere denne spesifikke beskrivelsen grundig, vil man komme frem til kjernen som 

representerer landskapet i fenomenet (Postholm, 2010). I likhet med Giorgi (2009) er 

Merleau-Ponty opptatt av å se helheten fremfor enkeltdelene (Carman, 2008; Gallagher & 

Zahavi, 2008). I denne fasen søkte jeg etter et generelt innblikk i informantenes livsverden og 

konteksten knyttet til bruk av AAS.  

Å finne meningsenhetene: Den andre delen består i å finne elementer i informantenes 

meningslandskap. En skal få frem en struktur i disse spesifikke beskrivelsene, samtidig som 

denne strukturen bærer en tydelig essens fra opphavsteksten (Postholm, 2010). I denne fasen 

leser forskeren igjen nøye intervjuene, og markerer meningsenheter knyttet til fenomenet. 

Forskerens teoretiske forståelse vil påvirke hva som oppfattes som viktige meningsenheter, og 

vil derfor ikke være objektive meningsenheter. Men i denne fasen benyttes det ikke teoretisk 

kunnskap (Giorgi, 2009). Jeg benyttet meg av NVivo9 i denne fasen for å trekke frem 

meningsbærende elementer jeg ønsket fra intervjuene. I søket etter meningsenhetene valgte 

jeg å tematisere ut i fra et kroppsfenomenologisk perspektiv, og jeg har valgt å anvende to 

hovedtemaer: Prestasjon og Prestasjon. Jeg opplevde denne tematiseringen som fordelaktig i 

organiseringen og bearbeidelsen av materialet, og for å belyse oppgavens problemstilling. 

Transformering av informantenes naturlige uttrykk til fenomenologisk sensitive 

uttrykk: I det siste trinnet skal man transformere informantenes uttrykk til et faglig 

perspektiv. Forskerens teori og holdninger vil belyse fenomenet. Igjen går forskeren tilbake til 

det opprinnelige intervjuet å ser på hver enkeltes besvarelse, og overfører dette til en faglig 

helhetsforståelse (Postholm 2010). Informantenes meningsenheter skal nå omskrives til et 

faglig perspektiv som belyser deres livsverden. I praksis deles informantenes meningsenheter 

og forskerens teoretiske perspektiv inn i kolonner. Slik kan forskeren oppdage, trekke ut og 
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utdype funnene fra meningsenhetene. Forskeren må vurdere ut fra et faglig perspektiv hvilke 

teoretiske forståelser som er relevante for resultatet (Giorgi, 2009). Ved å sammenligne 

informantenes opplevelser og erfaringer vil forskeren trekke frem essensen av informantenes 

generelle beskrivelse av fenomenet (Postholm, 2010).    

4.2.2 Validitet og reliabilitet 

Jeg vil i dette kapittelet redegjøre for begrepene validitet og reliabilitet. Reliabilitet refererer 

til resultatenes pålitelighet og troverdighet. Begrepet kan anvendes til å belyse hvorvidt det 

kan reproduseres og gjentas. Validitet defineres som sannhet  og riktighet, og hvorvidt 

slutningen er korrekt (Kvale & Brinkmann, 2009). Dalen (2011) påpeker behovet for egen 

terminologi i kvalitativ forskning da metoden er betraktelig ulik et naturvitenskaplig 

perspektiv som måler gyldigheten i tall. I en bredere definisjon kan validitet betegne om 

metoden undersøker dens intensjoner det er ment å undersøke (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Postholm, 2010).  

Reliabilitets spørsmålets er et dilemma innenfor fenomenologiske studier i forhold til at 

resultatene kan reproduseres og gjentas. I fenomenologiske studier er fenomenet det forskes 

på et unikt tilfelle, og er forbundet til tid og stedsbundet fenomen. Det vil derfor være 

problematisk for informanten å reprodusere intervjuet ved å repetere alt som ble sagt. I 

kvalitative fenomenologiske studier er det derfor hensiktsmessig å referere til reliabilitet som 

et pålitelighetsbegrep (Postholm, 2010). Reliabiliteten i den kvalitative studien belyses 

gjennom nøyaktige beskrivelser i oppgavens forskningsprosess. Disse beskrivelsene omfatter 

forberedelsen, gjennomføringen og analysen ved intervjuet (Dalen, 2011). I utarbeidelsen og 

under gjennomføring av intervjuene er ledende spørsmål en trussel på reliabiliteten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I fenomenologiske studier styrkes reliabiliteten gjennom en autentisk 

forståelse der informantene får utfolde sine erfaringer og opplevelser. Det er derfor viktig at 

forskeren reflekterer over sin førforståelse, og unngår ledende spørsmål (Postholm, 2010). Jeg  

forberedte denne prosessen gjennom reduksjon der jeg forsøkte å sette min førforståelse på 

pause for å beskrive fenomenet slik det oppleves i situasjonen for informanten (Giorgi, 2009). 

Spørsmålet om reliabilitet vil også fremkomme i transkriberingen fra tale til tekst. 

Transkriberingen vil alltid innebære en viss fortolkning. Jeg benyttet meg av båndopptaker for 

å transkribere de verbale utsagnene så ordrett som mulig til tekst. I fortolkningen benyttet jeg 

meg av tegnsetting, og oversettelse til bokmål slik det innebærer en fortolkning av materialet 
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som kan påvirke setningens mening. I analysen belyses reliabiliteten med utgangspunkt i hvor 

godt analysen forsvarer fortolkninger. Dette krever grundig refleksjon og tolkning av 

materialet (Postholm, 2010).  

Validitet gjengir styrken og gyldigheten til det som formidles (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kriteriet er om fortolkningen av utsagnet er grundig dokumentert og logisk konsekvent 

(Postholm, 2010). Pervin (1984) definerer validitet som: ”  hvilken grad våre observasjoner 

faktisk reflekterer de fenomenene eller variablene som vi ønsker å vite noe om” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 251). Validitet er ikke et spørsmål om en fase, men skal gjennomsyre 

hele oppgaven (Kvale & Brinkmann, 2009). Dalen (2011) påpeker forhold som belyser 

validitet i kvalitative intervjustudier: forskerollen, forskningsopplegget, metodetilnærming og 

tolkninger og analytiske tilnærminger. 

Validitet knyttet til forskerrollen vil i første ledd være at forskeren redegjør for sitt forhold til 

fenomenet som studeres. Slik kan utenforstående få en mulighet til å vurdere forholdets  

betydning for tolkningen av resultatene. I vurderingen av validitet viser Dalen (2011) til selve 

forskningsopplegget. Forskeren skal redegjøre for utvalget, og utvalgsprosedyren. I denne 

sammenheng fremkommer det også et spørsmål om ytre validitet, generalisering. 

Generaliserbarhet handler om at resultater i en situasjon kan overføres til andre situasjoner 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Generalisering innen for kvalitative forskning er forholdsvis 

basert på små og hensiktsmessige utvalg. Andenæs (2001) forklarer at generalisering innenfor 

kvalitativ forskning er avgrenset til utsagn fra utvalget, og at dette skaper mangfold og 

variasjon i populasjonen fremfor gjennomsnitt. Det krever at forskeren beskriver og 

frembringer tilstrekkelig med informasjon, og fortolker det fenomenet som beskrives (Dalen, 

2011). ”Generaliseringens gyldighet avhenger av hvilken grad trekkene som sammenlignes, er 

relevante, noe som igjen er avhengig av en innholdsrik og dyptgripende beskrivelse av saken 

[…] det vi betegner som «tykk beskrivelse»” (Kvale & Brinkmann, s. 267). Dette innebærer å 

overføre informantenes naturlige uttrykk til et faglig perspektiv (Giorgi, 2009). forklarer at 

intervjuer som fanger opp informantenes meninger og forståelser i forhold til spesifikke 

hendelser og handlinger vil styrke datamaterialets tykke beskrivelser. Tolkningen av 

datamaterialet bør gå utover enkelthendelsene for å valideres til en helhetsforståelse (Dalen 

(2011). For å sikre oppgavens validitet har jeg blant annet anvendt Giorgis (2009) 

analysemodell og NVivo9 som et verktøy for å styrke oppgavens validitet. Oppgavens 
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validitet skal gjennomsyre hele oppgaven og gi grunnlag til den som mottar informasjonen 

som kan avgjøre hvor anvendelig resultatet er for andre situasjoner (Dalen, 2011).  

4.3 Presentasjon av informantenes erfaringer 

Jeg vil presentere innholdet fra de fire intervjuene jeg har foretatt med tre brukere av AAS og 

èn tidligere bruker. Denne fremstillingen presenterer de fire forskningsdeltakernes opplevelser 

og erfaringer av fenomenet. Jeg søker å trekke frem essensen fra disse intervjuene. For å 

beskytte informantenes anonymitet, velger jeg å unngå navn, spesifikt bosted og alder. 

Informanter bor i Norge, og de er fra ulike geografiske områder. 

4.3.1 Forskningsdeltagerne 

Det endelige utvalget av forskningsdeltagerne som jeg intervjuet er ikke en homogen gruppe. 

Ifølge Merleau-Ponty vil det alltid være en forskjell fra meg selv og den andre. Vi kan 

oppleve hverandre som nesten konsentriske sirkler, men det vil alltid være en forskjellighet 

mellom oss (Thøgersen, 2004). Egenkroppen er unik, og i forståelsen av fenomenet AAS 

finner jeg denne tanken som grunnlegende. Samtidig har informantene et fellestrekk da de har 

erfaringer og opplevelser ved bruk av AAS. Da intervjuene ble gjennomført befant 

informantene seg på ulike steder på reisen ved sitt bruk. Jeg ble møtt med ulike opplevelser 

og erfaringer der brukerne befant seg i spennet fra å være nybegynner til tidligere bruker. Jeg 

velger å beskrive informantene ut ifra hvor de er på reisen ved sitt bruk, og jeg velger å gi kun 

en kort introduksjon av informantene for å sikre deres anonymitet.  

Den tidligere brukeren: Informanten begynte sitt bruk med AAS da han var mellom 18 og 19 

år, og var aktiv bruker frem til 27 år. Informanten forklarer at det langsiktige bruket forårsaket 

en dramatisk helsemessig hendelse som førte til at han ble tvunget til å avslutte sitt bruk. 

Informanten var i midten av 30-årene da intervjuet fant sted, og han var singel på daværende 

tidspunkt. I dette intervjuet valgte jeg å omgjøre intervjuguiden til fortid da det er flere år 

siden informanten avsluttet sitt bruk.  

Den erfarne brukeren: Informanten tok sin første kur med AAS da han var 19 år, og han var 

en aktiv bruker av AAS da intervjuet ble gjennomført. Informanten var i midten av 20-årene 

da intervjuet fant sted, og hadde på daværende tidspunkt samboer.  
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Den avanserte nybegynneren: Informanten prøvde AAS for første gang da han var 14 år. Han 

tror han var 17 år første gang han gjennomførte en kur, og han var aktiv bruker da intervjuet 

fant sted. Han var i slutten av tenårene da intervjuet fant sted, og hadde på daværende 

tidspunkt en kjæreste.  

Nybegynneren: Informanten tok sin første kur med AAS da han var 19 år. Han var ikke aktiv 

bruker da intervjuet ble gjennomført, og han var usikker på om han vil begynne igjen. 

Informanten var i begynnelsen av 20-årene da intervjuet fant sted, og han var på daværende 

tidspunkt singel. Da bruket nylig ble avsluttet valgte jeg å intervjue han i nåtid, da bruket lå 

nær hans virkelighet. 

4.3.2 Bruk av anabole-androgene steroider 

I møtet med mine informanter møtte jeg fire menn med hver sin unike historie. Informantene 

beskriver hvordan de startet sitt bruk og hvordan bruket påvirket hverdagen. Informantene 

beskriver vurderingsprosessen de befant seg i før de besluttet å prøve AAS, og at internett var 

et viktig informasjonsforum. Informantene begynte sitt bruk i slutten av tenårene, og bruket 

befant seg innenfor en sosial kontekst. Informantene beskriver at AAS var lett tilgjengelig, og 

at ingen av dem hadde problemer med å få tak i stoffet. En av informantene fikk sin første kur 

ved å bestille på internett, men det var kun den første kuren da det er en viss risiko knyttet til 

kjøp over ’bolebørsen’ (internett). En annen informant beskriver at han fikk kjøpt sin første 

kur på skolen av noen medelever. Informantene som er nåværende brukere av AAS beskriver 

at de får tak i AAS gjennom faste selgere som er bekjente. Informantene opplevde god effekt 

etter å ha gjennomført en kur. De oppfatter ikke dette som en kriminell handling. De beskriver 

at de er forsiktige med hvem de kjøper av da det er høy forekomst av farlige stoffer på 

markedet. De er bevisste på hjemmelaboratorier som produserer ukjente konsentrasjoner som 

kan være giftige. En av brukerne beskriver at han bruker produkter som kun er testet ut i Oslo 

da han oppfatter at disse produktene er apotekervarer. Informantene opplever at de innehar 

mye kunnskap om bruk av AAS. 

Informantenes inntak av kurer varierer, og det skilles mellom kortidsvirkende og 

langtidsvirkende kurer. En av informantene er nøye med å ha opphold uten kur, og har faste 

sykluser han er av og på. De andre informantene gir inntrykk av et mere tilfeldig bruk. 

Informantene beskriver at ved et bruk følger det også med et hardt treningsregime og tilpasset 

kosthold for å oppnå resultater. Informantene beskriver at de foretrekker å injisere AAS 
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fremfor å svelge det i tablettform da tabletter er mere skadelig for leveren. Ved inntak av AAS 

er de nåværende brukerne hjemme når de injiserer stoffet.    

4.3.3 Erfaringer med å være bruker 

Informantene beskriver om både positive og negative erfaringer og opplevelser med sitt bruk. 

De nåværende brukerne opplever det som tabu å være åpen om sitt bruk, men de opplever det 

som sosialt akseptert innenfor visse miljøer. Noen av informantene benytter seg av internett 

der de kan være åpne om sitt bruk og samtidig være anonyme. En av informantene beskriver 

at det kan være problematisk å være stor og muskløs da han opplever at kroppen avslører 

bruket. Den tidligere brukeren er åpen om sitt tidligere bruk, han opplever at han ikke trenger 

å skjule dette. Informantene uttrykker at det er komplisert å være aktiv bruker av AAS i 

kjæresteforhold. En informant lyver om sitt bruk til kjæresten, og beskriver at han har sluttet. 

Informanten som har samboer er åpen om sitt bruk med henne, men de snakker ikke om det, 

for da oppstår det uenighet. To av informantene beskriver at de kom i konflikt med foreldrene 

sine da bruk av AAS ble oppdaget 

På reisen med sitt bruk befinner informantene seg på ulike steder. Den tidligere brukeren 

beskriver at han ble tvunget til å avslutte sitt bruk da det langvarige inntaket av AAS har 

skadet kroppen. Han beskriver at han ville ha fortsatt med sitt bruk om denne hendelsen ikke 

hadde inntruffet ham. På grunn av den kroppslige skaden kan han ikke trene hardt fysisk. To 

av informantene uttrykker at de er veldig fornøyde med kroppen sin. Samtidig påpeker de 

mange detaljerte kroppslige forandringer som de ønsker. De to andre informantene beskriver 

at de er svært  misfornøyde med kroppen sin. De hadde problemer med å nevne noe positivt 

om kroppen sin, og ønsket store kroppslige forandringer.  

Informantene gir inntrykk av at det er vanskelig å slutte med AAS da det gir en snarvei til 

kroppslige fordeler, som for eksempel det å være sterk og å ha en muskuløskropp. Men på 

reisen forekommer det også hindringer ved bruk AAS, som for eksempel bivirkninger. To av 

informantene har fått gynekomastia som informantene omtaler som ’bitch-titts’. Andre 

bivirkninger informantene nevner er høye leververdier, forekomst av kroppshår og kviser, 

nedsatt sexlyst og psykiske belastninger. Og en av informantene mener bruk av AAS har ført 

til kronisk alvorlig skade på kroppen. Informantene viser til ulike oppfatninger og forskjellige 

aspekter ved sitt bruk, samtidig opplever jeg at de uttrykker meningsbærende elementer som 

fører dem sammen ved sitt bruk. 
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4.4 Temaer 

I arbeidet med dataene jeg samlet inn fant jeg to sentrale temaer som jeg finner vesentlige for 

erfaringer ved bruk av AAS (Postholm, 2010): Presentasjon og Prestasjon. Jeg vil presentere 

de sentrale funnene fra dataene, og jeg vil referere til de som har stilt med informasjon til 

oppgaven. Jeg vil bruke disse temaene til å belyse oppgavens problemstilling. Jeg vil benytte 

meg av fellesbetegnelsen informantene, og benytte meg av presentasjonen av brukerne fra 

kapittelet "Forskningsdeltakerne" der jeg finner det hensiktsmessig. Jeg vil bruke begrepet 

bruker i enkelttilfeller. Jeg finner disse beskrivelsene som eksplisitte for å presentere 

informantenes meningslandskap. 

4.4.1 Presentasjon 

Temaet om Presentasjon handler om bruk av AAS satt i den sosiale konteksten informantene 

befinner seg i. Informantene beskriver sosiale relasjoner, og kroppens rolle satt i denne 

konteksten. Informantene beskriver at de opplever bruk av AAS som et hinder i visse sosiale 

sammenhenger. Særlig i forhold til foreldre og kjærester har bruken ført til kompliserte 

situasjoner. Det fremstår som at informantene ikke opplever at de har forandret seg etter de 

startet sitt bruk. Det beskrives likevel at de har blitt konfrontert av nære relasjoner som mener 

de har økt sitt temperament etter de startet sitt bruk. Informantene beskriver om spesifikke 

situasjoner der kjærestene deres har blitt redde på grunn av ukontrollert sinne. Informantene 

med nåværende kjærester velger å bruke AAS, selv om kjærestene deres ikke ønsker at de 

forsetter bruken. Det fremstår som at informantene gir uttrykk for at bruken påvirker 

omgivelsene deres, samtidig påpeker de at det er dem selv som bestemmer – det er deres valg. 

Det beskrives som at de opplever bruk av AAS som sosialt akseptert innenfor visse miljø, 

som ofte består av nære venner de trener sammen med, som de omtaler som ‘miljøet’. 

Informantene ønsket ikke at andre skal få vite om deres bruk da dette ofte er relatert til juks. 

Det fremkommer at bruken forutsetter mye tid til trening, slik at de prioriterer sine relasjoner. 

Informantene beskriver sin utvikling fra vurderingsfasen, til sin første injeksjon og til 

nåværende status som bruker/ex-bruker. Denne utviklingen vil jeg betegne som reisen. 

Informantene beskriver at de husker sin første injeksjon, og at de alle stod lenge og vurderte 

selve handlingen, men at de hadde mot til å gjennomføre. Det beskrives at deres bruk startet i 

et sosialt fellesskap der de hadde bekjente å snakke med om sitt bruk, og andre nybegynnere å 
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relatere seg til. Informantene beskriver at det kreves mye, og at folk misforstår om de tror at 

en blir stor og sterk kun ved bruk av AAS.  

Informantene beskriver at de mester det å være bruker av AAS, og at det blir en del av deres 

hverdag. Informantene forteller at de tror ikke de ville oppnådd de samme kroppslige 

resultatene uten et bruk, men de oppfatter bruket kun som en snarvei.  

4.4.2 Prestasjon 

Informantene beskriver effekten den første kuren som gav tydelige synlige resultater etter 

noen få uker. Det fremkommer at de umulig ville blitt så stor og sterk uten steroidene. 

Informantene beskriver viktigheten av dietter og tilskudd knyttet til et bruk, og de har 

gjennomført dietter for å få bedre kroppslige resultater av bruket. Informantene beskriver det 

å bruke kroppen i læringslandskapet og i arbeidslandskapet som positivt, da de opplever det å 

mestre gjennom kroppslig praksis. De beskriver betydningen av å ha kontroll over kroppen, 

og hvilken rolle AAS betyr i forhold til denne kontrollen. Informantene beskriver sterke 

selvoppfatninger som kommer tydelig frem i intervjuene, der kroppens utseende er konstant 

under vurdering. Informantene beskriver at de føler seg bra på kur, og at de merker en 

nedstemthet ved avsluttet kur, men denne vekslingen mellom av og på kur er individuelle 

erfaringer for hver enkel informant. Informantene deler deres erfaringer der kroppen presterer 

samt ikke presterer i forbindelser med bivirkninger av AAS. 
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5 Kroppen som uttrykk 

Overskriftens tittel «Kroppen som uttrykk» viser til Merleau-Pontys forståelse av å eksistere i 

relasjon til en sosial verden. Individet ser og blir sett, og det kroppslige uttrykket er 

fremtredene i verden. Kroppen vil alltid henvende seg til omverden, selv når individet ikke 

har som formål å uttrykke seg. Den kroppslige bevegelsen oppfattes som et uttrykk 

(Thøgersen, 2004). Dette kapittelet vil belyse oppgavens hovedproblemstilling: Hvordan kan 

kroppens betydning  for menn som besitter erfaringer med anabole steroider, belyses i et 

kroppsfenomenologisk perspektiv? Jeg vil drøfte informantenes beskrivelser av deres 

livsverden knyttet til anabole-androgene steroider. Modellen til Duesund (2001) vil være 

utgangspunkt for forståelsen som forklarer den sirkulære sammenhengen mellom kropp, 

kontekst, kultur og forholdets betydning for selvoppfattelsen. Jeg vil trekke frem 

meningsbærende elementer fra analysen for å belyse funnene i et faglig og 

kroppsfenomenologisk perspektiv. Jeg vil bruke sitater fra intervjuene for å skape en nærhet 

til materialet. Det er valgt ut sitater jeg finner illustrerende for informantenes synspunkt. Dette 

opplever jeg representerer felles meningsbærende elementer fra utvalget. Hensikten er ikke å 

generalisere utvalget, men å bringe frem essensen fra intervjuene. Sitatene er ordrette for å 

representere informantenes naturlige uttrykk, men de er omarbeidet til bokmålsform for å 

lette leserforståelsen (Giorgi, 2009; Kvale & Brikmann, 2009). Sitater fra intervjuene vil jeg 

markere i kursiv. Jeg vil benytte meg av begrepet bruker i enkelttilfeller, og fellesbetegnelsen 

informanter for å belyse felles meningsenheter knyttet til bruk av AAS. Jeg vil benytte meg 

av presentasjonsnavnene jeg presenterte i forrige kapittel der jeg finner det hensiktsmessig. 

Avslutningsvis vil jeg gi en oppsummering av menningsbærende elementer som belyser 

kroppens betydning for utvalget. 

Jeg vil begynne med å drøfte temaet Presentasjon. Jeg vil belyse brukeren i den sosiale 

konteksten, som i dette tilfellet vil være situasjoner eller  sosiale sammenhenger. Kontekst vil 

i denne sammenheng omfatte hendelser eller holdninger og verdier som er rådene i 

personenes miljø (Skaalvik & Skaalvik, 2005). Videre vil jeg belyse individets interaksjon 

med verden, og den gjensidige påvirkning mellom individ og omverden som skaper en helhet. 

Jeg vil beskrive konteksten av det å presentere, hva det betyr for informantene å fremstå som 

individ i verden. De innledende avsnittene vil ta utgangspunkt i et sitat, og utifra det drøftes 

sitatets meningsinnhold og informantenes beskrivelser rundt denne konteksten. Jeg vil 

deretter drøfte de meningsbærende beskrivelsene i et kroppsfenomenlogisk perspektiv, samt 
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belyse utfordringer ved det dualistiske perspektivet knyttet til fenomenet AAS. Jeg vil bruke 

teori fra oppgaven til å drøfte hvordan de skaper mening med erfaringene de gjør seg gjennom 

bruket. 

I det andre temaet Prestasjon ønsker jeg å belyse informantenes meningsdannelse med sitt 

bruk. Jeg ønsker å trekke frem meningsbærende beskrivelser fra intervjuene som belyser 

bruket som en del av deres livsverden, og betydningen av å beherske kroppen. Samtidig vil 

jeg drøfte bivirkninger ved bruket der informantene beskriver kroppslige hinder som stanser 

dem i jakten på å prestere. Jeg vil benytte meg av samme struktur i drøftingen av dette temaet 

som fra forrige tema. 

5.1 Presentasjon 

Hvis jeg skal ha en dame, så må hun bare akseptere at jeg driver med det [AAS]. Det 

har liksom blitt en så stor del av livet mitt – det er ikke bare bare å slutte. 

Sitatet belyser brukets betydning for individets livsverden. Brukeren beskriver at det er viktig 

for han å få aksept av sin kjæreste, en tillatelse til å bruke. Informantene beskriver at bruk av 

AAS er tidskrevende da trening og kostholdsregime er en del av bruket. Det kan forstås som 

at det kan virke som at å skjule et bruk er krevende, spesielt da bruket forutsetter inntak av 

injeksjoner og/eller tabletter. En bruker forteller om behovet for å bruke AAS til tross for 

kjærestens innvendinger mot bruket: 

For det meste er jeg bare med dama, og jeg får ikke lov å drive med noe steroider når 

jeg er sammen med dama liksom. Hun nektet meg det etter at jeg ble så jævlig sur en 

gang. Men jeg gjør det jo fortsatt da. Jeg har ikke giddet å stoppet det, selv om jeg 

sier til hun at jeg ikke gjør det. Hun sier selv at hun ikke tror jeg gjør det. Hun har 

ikke vært like sur lenger, men det er jeg selv som styrer det liksom. 

Gjennom å fortelle at bruket er hans beslutning, og at det er han bestemmer over sitt bruk. 

Han ønsker ikke å bryte med sin kjæreste, og velger derfor å skjule sitt bruk. Det kan tenkes at 

brukeren må spille en dobbel rolle, og blir tilegnet egenskaper (Duesund, 2001). ” ngen 

personer kan spille hele tiden. Derfor vil vi velge å presentere oss selv på en måte som ikke 

bare er funksjonell, men også i overensstemmelse med hvordan vi vurderer oss selv” 

(Skaalvik & Skaalvik, 2005). Det kan forstås som at brukeren vurderer seg selv som både en 

bruker og en ikke-bruker avhengig av konteksten. Dette belyser at bruk av AAS er basert på 

handling, ikke en egenskap. Informantene beskriver at bruk av AAS påvirker deres sosiale 

verden, og at bruket kan skape innvirkninger på forholdet til relasjonene rundt dem. Duesund 
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(2001) beskriver at individets selvoppfattelse har konsekvenser for vårt forhold til andre 

mennesker. For brukeren av AAS kan det tenkes at den fysiske selvoppfattelsen vil prege 

relasjonene rundt. Merleau-Ponty forklarer at begjæret motiverer en bevegelse mot det 

verdifulle, og får betydning for individets handlinger (Thøgersen, 2004). Informantene 

beskriver at begjæret etter den perfekte kroppen kan kompliserer den sosiale konteksten, som 

for eksempel i kjærlighetsrelasjoner. Informantene beskriver også samfunnets holdninger til 

fenomenet som kompliserende. 

5.1.1 Min kropp, mitt liv? 

Det kommer bare til å bli mer og mer av det [AAS]. Det er bedre å bruke penger på 

forebygging enn å løpe rundt på helsestudioer å jage bolere. Ja, det er noe av det 

dummeste jeg har hørt om. 

I den aktuelle
5
 debatten om å forby selve bruket av AAS (Reina, 2012), stiller en av brukerne 

seg kritisk til en slik lovendring. Norsk lovgivning påpeker at kjøp og salg av AAS er en 

kriminell handling (Straffeloven § 162 b, 1993). Informanter beskriver at de er eller har vært 

kjøpere av AAS, og har derfor begått lovbrudd i følge norsk lovgivning. Selv om 

informantene begår et lovbrudd ved kjøp, beskrives det at verken de eller andre i ’miljøet’ 

oppfatter det som et lovbrudd. De beskriver at de heller ikke opplever seg stemplet som en 

lovbryter. Derfor beskriver de det som et paradoks om de skal bli jaget av politiet for sitt 

bruk. Hauge (1990) forklarer at holdinger til lovbrudd har større betydning enn selve 

lovbruddet. I dag er det lov å bruke AAS i Norge, slik at samfunnets holdning kan fremstå 

uklart. Informantene beskriver at de er i et miljø der bruk av AAS er sosialt akseptert.  

Det å bruke er et valg som de selv ønsker å velge, og en juridisk lovendring vil dermed frata 

brukeren dette lovlige valget. Kroppen er derfor ikke rettslig fri til å utføre handlingen, men 

alikevel velger de å bruke. Den fenomenale kroppen skaper evnen til å formidle (Duesund & 

Skårderud, 2003). Informantene påvirker den sosiale verden ved å bruke, de formidler sin 

mening ved å være lovstridige gjennom sin kroppslighet (Duesund, 2001). Brukeren står i 

interaksjon med verden – det skapes en gjensidig påvirkning. Det fremstår som at de ikke  tror 

et forbud vil stoppe fremtidig bruk, og beskiver en økning av bruk av AAS blant unge menn 

som samsvarer med den nasjonale 
1
omfangsundersøkelsen. Informantene beskriver 

samfunnet, foreldre og kjærester som ikke forsoner seg med deres bruk av AAS. Samtidig 

fremstår det som at ’miljøet’ anerkjenner bruket, der de beskriver å være i et 

handlingsfellesskap. Merleau-Ponty forklarer at individet kan finne seg selv i verden gjennom 
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de kulturelle objekter som skaper nærvær til andre (Thøgersen, 2004). Bruk av AAS kan 

oppfattes som et slikt kulturelt objekt i denne sammenheng, og skape en meningsdannelse i 

felles holdninger, handlinger og mål. Deres livsverden kan forstås å være preget av en 

tvetydighet i forhold til deres bruk. Fra et rettslig perspektiv vil ikke den kroppslige 

handlingen ha frihet til å slippe kunstigheten inn da bruket kan få juridiske konsekvenser, og 

de nære relasjonene misliker bruket. Merleau-Ponty redegjør for at stor avstand mellom den 

andres stil og min egen stil kan føre til uoverensstemmelse, det skapes en konflikt (Thøgersen, 

2004). Det kan forstås som at informantene velger å ikke være åpen for den andres stil, som i 

dette tilfellet er lovverket, foreldre og kjærester.   ’miljøet’ fremstår det som at de opplever 

aksept for sine handlinger, og det gir mening å velge dette perspektivet fremfor de andres. De 

velger å følge sitt eget perspektiv, ’miljøet’. 

Den avslørte kroppen 

Ehh, ja det er, jeg ønsker ikke å fremstå som så veldig stor – ikke det at det er noe 

negativt, men boler og det greiene der. Så hvis jeg er på jobbintervju, og sånne ting. 

Første dagen på jobb da har jeg ganske lav profil, og tar ikke på meg den tighteste t-

skjorta liksom. Så, nei, jeg prøver å holde en lav profil i starten. 

Informantene beskriver at de befinner seg i et miljø der bruk av AAS er sosialt akseptert, og 

det er en felles åpenhet om det å være bruker. Samtidig fremstår det som at de ikke ønsker at 

andre utenfor dette ’miljøet’ skal få kjennskap om deres bruk.   sitatet kommer det frem at 

brukeren er engstelig for at hans kroppslighet skal avsløre hans bruk. Det gir mening for 

brukeren å være kunstig, uten å se kunstig ut. Det kan forstås som om den dys-fremtredene 

kroppen blir ubehagelig nærværende da brukeren blir bevisst på sin overdrevne kropp. 

Kroppen blir fremmedgjort (Duesund, 2001). Den objektive tanken omgjør kroppen til et 

hylster (Thøgersen, 2004). Det kan forstås som at engstelighet er kontekstavhengig. Kroppens 

fremtredenhet kan være ubehagelig under jobbintervjuet med den fremmedes blikk, og 

engsteligheten for å avsløre seg som boler. I det kroppen skal holde en lav profil, vil kroppen 

uttrykke seg – kroppens lave profil viser frykten for å avsløre jakten. En form for 

kommunikasjon, selv om det ikke er individets hensikt (Thøgersen, 2004). Samtidig beskriver 

informantene at kroppen kan oppleves som for eksempel status i ’miljøet’.   denne konteksten 

fremstår det som at de ønsker å uttrykke kroppen – presentere kroppens kunstighet. I 

treningsstudioet er veggene bestående av speil som brukeren ikke kan unngå å reflekterer seg 

i (Skårderud, 2000). Det kan tenkes at det å glemme kroppen er problematisk da 
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overfokusering på kroppen er en del av fenomenet (Duesund & Skårderud, 2003; Leder, 

1990; Pope et al., 2000).  

Kroppens fremtreden blir presentert gjennom iøynefallende muskelmasse, og informantene 

har flere bekymringer for avsløring av sitt bruk: 

Om det kommer noen bort å spør om jeg gjør det, som ikke er i miljøet så sier jeg 

selvfølgelig at jeg ikke gjør det. Men det er mange som vet at jeg gjør det, og jeg 

tenker sånn at jeg ikke bare har puttet i meg en sprøyte og vokst. Jeg har jo jobbet for 

det liksom. Bare at det har gått litt fortere, men ikke mye fortere. 

I sitatet fremkommer det at brukeren ikke ønsker å bli stemplet. Det kan forstås som at det 

ikke er bekymringen for å bli stemplet som lovbryter, men det å bli merket som en jukser. 

Informantene beskriver at utenforstående misforstår bruk av AAS om de tror det kun er til å 

sette injeksjoner så bli en stort og sterk.  

Det er mange som spør, men jeg angrer litte gran på at jeg gjør det for de som får vite 

det de tror jo at du trekker det inn og så kommer musklene. Det er jo ikke sånn det 

fungerer! All den jobben jeg gjør da blir jo ikke sett på. Det blir litt sånn ”Ja, men du 

boler da”. Det er ikke noe vits det, hvis du boler og ikke trener blir du bare feit da. Og 

bivirkninger å. 

Informantene beskriver at det krever mye hard trening og planlegging. Det fremstår som at 

bruk av AAS tar fra dem denne anerkjennelsen fra utenforstående. En bruker beskriver 

anerkjennelsen en fortjener med en stor og muskuløs kropp som metafor: 

Det er jo på en måte… Sånn som en som jeg snakka med sa det at for han så var 

kroppens utseende som distinksjoner på når du er i militæret og har stjerne på 

skulderen liksom, det blir omtrent det samme. Folk ser deg, og skjønner at når de ser 

en sånn kropp, så skjønner de det at det ligger mye disiplin bak, og at du er en hard 

type som klarer å få en sånn kropp da. Det er veldig få som klarer det. Så ja. Det er 

det jeg ville sagt også. 

I sitatet beskrives det en viss forventning om anerkjennelse fra andre. Det kan tenkes at det er 

en slik bekreftelse informantene ønsker og forventer. Det kan forstås om at det ligger en 

dualistisk tanke bak denne metaforen, kroppen blir presentert som en uniform. Samtidig 

fremkommer det også en subjektiv selvvurdering der brukeren vurderer sine egenskaper, som 

å klare det. Det kan forstås som at denne hardheten er både fysisk og psykisk, den 

representerer viljen. Kroppen blir fortolket både som et objekt og et subjekt (Duesund, 2001). 

Et ønske om hvordan han ønsker å være - en ideell selvoppfattelse (Skaalvik & Skaalvik, 

2005). Det fremkommer at utseende er av betydning for selvpresentasjonen:  
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Jeg er veldig opptatt av hvordan jeg ser ut. Jeg drar ikke på café med arbeidsklær 

liksom. Det skjer ikke! Hehehe, jeg er veldig opptatt av utseende. For meg er det 

veldig viktig å se bra ut, egentlig. Pro bygg, og kroppsbygning, klesstil, hår og alt. Det 

er en presentasjon da egentlig. 

Brukeren belyser viktigheten av presentasjonen - helhetsinntrykket. Fenomenet doping blir 

assosiert med  juks i idrett (Barland, 1996, Pope, et al., 2000), og informanten gir inntrykk av 

det også er gjeldene ved bruk av AAS utenfor idrettssammenheng. Det beskrives som om 

utenforstående oppfatter at deres kropper pumpes opp passivt, noe informantene avviser. 

Informantene referer til bruk av AAS som kun en snarvei. På sin jakt etter den perfekte 

kroppen fremstår det som at informantene har valgt å benytte seg av denne snarveien. De 

skaper således mening med sitt bruk, og dermed omgår de jukseforståelsen og begrepet. 

5.1.2 Begynnelsen 

Ja, jeg tror jeg bestemte meg ganske tidlig for det. Jeg bestemte meg ganske tidlig for 

å prøve det hvertfall, men…. Jeg valgte å utsette det noen år. For å få noe mer 

kunnskap også prøve å la kroppen utvikle seg mest mulig da – naturlig. For det er ikke 

noe lurt å gjøre det når man er tenåring, det er da, liksom man kan havne i trøbbel. 

Da er du litt mer, eh,[peker mot hodet] mer oppi hodet da. Så det kan jo da, gå litt feil 

veier da. Så, så jeg prøvde å utsette det lenge som mulig, hehe, men akkurat når jeg 

bestemte meg for det tror jeg, vet a faen jeg ,jeg tror det var den sommeren jeg fikk 

vite at jeg skulle i militæret da. Njæ, siste sommeren min hjemme da, hehehe. 

Den militære alderen nærmer seg. Informantene forteller at det er i denne aldersepoken de 

starter sine reiser som brukere. 13 års skolegang skal avsluttes, og pubertetens kraftigste 

kroppslige forandringer er over. Denne ekstreme kroppslige forandringen fører til en 

forsterket opptatthet av kropp, og oppfatninger om hvordan individet skal fremtre i verden 

(Duesund, 2001; Nilsen & Binder, 2006). I sitatet kommer det frem at brukeren ville vente på 

det riktige tidspunktet til å starte sin reise. Han ønsket å la kroppen utvikle seg mest mulig 

naturlig. Men det kan fremstå som at han hadde bestemt seg for lenge siden. Informantene 

beskriver vurderingsfasen som å sette seg godt inn i hva bruket går ut på, og å sette tydelige 

mål: 

Jeg var veldig tynn og er det enda. Jeg er ikke fornøyd enda, og hadde lyst til å bli 

større. Jeg klarte ikke å spise meg feit. Så jeg begynte å trene og så litt resultater, men 

det var ikke så veldig mye. Det tok lang tid så jeg tenkte å ta en snarvei. 

I sitatet fremkommer det at brukeren ønsker å bli større. Informantene beskriver et felles mål, 

ønsket om en større anabol forandring – å bygge. Det kan forstås som at den naturlige 

utviklingen gir dem ikke det de ønsker. Den aktuelle kroppen står i veien for den ideelle 
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kroppen (Skårderud, 2007). De beskriver et ønske om å bli mer androgen – å bli mer mann. 

Informantene beskriver ulike formål ved å starte et bruk som: å bli stor og sterk, prestere 

bedre i sport, å ta 200 i benkpress, å markere kroppen. Slike kroppsidealer er en del av den 

vestlige kulturen, og det er et kjent fenomen at idealene påvirker de fleste i samfunnet (Pope 

et al., 2000). På bakgrunn av beskrivelsene kan jakten sees som en beslutning om å overskride 

naturen - under jakten velges det å slippe kunstigheten inn. Fra et dualistisk perspektiv kan det 

forstås som at den naturlige kroppen er brukerens største fiende, samtidig er kroppen 

nøkkelen til den ideelle kroppen (Skårderud, 2007). Bruk av AAS er en snarvei til å oppnå 

den ideelle presentasjon .  

Informantene beskriver at de ble brukere av AAS under sin videregående opplæring, og Den 

avanserte nybegynneren prøvde allerede da han var 14 år. Barland (1997) forklarer at doping 

kan forstås som et middel i gruppeprosesser: ”Misbruket og kunnskapen og rasjonaliteten 

rundt misbruket peker mot tilhørighet gjennom å dyrke og foredle esoterisk kunnskap rundt 

doping” (Barland & Tangen, 2009). Brukeren beskriver at han da ikke var i en 

sosialatmosfære der bruk av AAS var aktuelt. Det kan tenkes at bruket ikke fikk den samme 

sosiale meningsdannelsen som i den konteksten han befinner seg i nå. Det fremstår som at 

informantene kom inn et sosialt fellesskap ved sitt bruk, der det å forbedre kroppen er et felles 

prosjekt. Informantene beskriver at de husker sin første injeksjon, og at de alle stod lenge å 

vurderte selve handlingen, men at de hadde mot til å gjennomføre. 

5.1.3 Å slippe kunstigheten inn 

Som jeg presenterte tidligere er informantene på ulike steder i sin reise som bruker av AAS. 

Nybegynneren og Den tidligere brukeren har valgt å avslutte sitt bruk av AAS på grunn av 

kroppslige bivirkninger. Den avanserte nybegynneren og Den erfarne brukeren bruker AAS, 

og de er usikre på sin fremtid i forhold til bruk av AAS. De beskriver at de ”ønsker å gå på det 

for alltid”, men de er klar over at bivirkninger kan tvinge dem til å avslutte. Den erfarne 

brukeren beskriver at bruket ”har blitt en del av livet”. Det kan forstås som at bruk av AAS 

blir en livsstil da det omfatter inntak, trening og riktig kosthold. Informantene beskriver at 

denne livsstilen er preget av rutiner: 

Ja, nei, du vet sånn første gangs opplevelse. Hvis jeg har hatt pause da. Og skal 

liksom ta den første sprøyta igjen, da blir det samme igjen. Man skjelver og … jævelig, 

men det blir jo en vane. Man blir så vant med det. Så tenker nesten ikke noe over det. 
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Brukeren beskriver at det å sette injeksjoner er en ubehagelig opplevelse, samtidig fremstår 

det som at de forsøker å tilvenne seg injeksjonene. Det kan tenkes den spesifikke handlingen 

blir en del av deres daglige erfaringer, en del av deres livsverden. Den kroppslige vanen 

produserer og stabiliserer den sosiale verden. Vanen kan forstås som en skjematisk kroppslig 

intelligens, en praktisk sans som er inkorporert i kroppen (Duesund, 2001; Carman, 2008). 

Vanen er de handlinger som individet dagligdags utfører, og som fornyer kroppsskjemaet til å 

bli en vane (Merleau-Ponty, 2006). Det kan tenkes at informantene ønsker å tilegne seg 

injeksjonen som en vane, og at de nesten ikke tenker over det. Samtidig fremtrer den 

tilbaketrukne kroppen i form av smerte, og forårsaker at det blir en del av vanen.   

Jeg har egentlig ikke hatt noe sprøyteskrekk, men hadde jeg kunnet sluppet det hadde 

det vært fint det. Det er ikke noe deilig i det hele tatt. Kanskje om jeg tar pause en 

måned så er det litt deilig. Det er ikke noe godt. Noen ganger når jeg setter en sprøyte 

i rumpa, så kjenner jeg det liksom litt oppover ryggen. Men det er ikke hver gang. 

¨ 

Eh, sånn som Trenbolone kjenner man bli spredt rundt i kroppen. Man kjenner det 

strammer i bicepsen. Eller, jeg husker ikke helt hva jeg putta inn, men hele blodåra 

ble helt feit! Også sjekka jeg den andre og den var ikke sånn i det hele tatt. Også har 

jeg opplevd å få kramper her[peker på høyre skulder], den ble liksom helt stram. Så 

det er litt morsomt, men man får helt noia også. 

Det fremstår i intervjuene som at informantene er usikre på hva som skjer med kroppen i det 

de inntar AAS. I følge Merleau-Ponty er kroppen før-refleksiv, vi erfarer gjennom kroppen 

før vi reflekterer over hendelsen (Duesund, 2001; Kirkeby, 2006). Informantene beskriver 

kroppslige reaksjoner som er fremmede for dem. Det kan tenkes at smerten av injeksjonen 

tvinger oppmerksomhet rettet mot kroppen, kroppens helhet blir tematisert. Den tilbaketrukne 

kroppen er utenfor vår makt (Duesund, 2001). I beskrivelsene kan det forstås som at den 

tilbaketrukne kroppen kommer frem i det kunstigheten slipper inn i kroppen og erstatter det 

naturlige - kroppen som både objekt og subjekt uttrykker seg. 

5.2 Prestasjon 

Informantene beskriver at et bruk krever å prestere - å oppnå. De beskriver at de er svært 

kunnskapsrike, og at de har mye kompetanse i forhold til AAS. Det fremstår som at de 

opplever seg selvstendige da det påpekes at de har tilegnet seg kunnskap på egenhånd. Det gir 

mening for dem å fremstå som selvstendige og kunnskapsrike i det sosiale konteksten. 

Informantene beskriver at andre har henvendt seg til dem for å få veiledning og råd. Det kan 
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forstås som at deres kroppslige prestasjoner gir dem anerkjennelse fra andre. I 

jobbsammenheng blir de spesifikt valgt ut til de fysisk tyngste arbeidsoppgavene da de 

oppfattes som sterke. Informantene beskriver at de mottar bekreftelser på deres kroppslige 

mestringer. Det kan forstås som at kroppen er et redskap for å søke suksess og mestring 

(Skårderud, 2010). 

Maskulinitet 

På sin reise fra gutt til mann søkte jeg etter en forståelse av hva informantene legger i 

begrepet maskulinitet: 

Nei, en som står opp om morgen og går på jobben og forsørger familien sin. Og og og 

ja. Beskytter og tar seg av  familien sin. Det er en mann for min del. 

I sitatet fremkommer det at brukeren forstår begrepet maskulinitet som ikke en egenskap eller 

utseende, men en type atferd. Denne beskrivelsen kan gi assosiasjoner til kjernefamilien,  – en 

tradisjonell familiefar (Frønes, 2007). Connell (1999) redegjør for begrepet maskulinitet:  

Masculinity understood as a configuration of gender practice in terms just discussed, 

is necessarily a social construction. Masculinity refers to male bodies (sometimes 

directly, sometimes symbolically and indirectly), but is not determined by male 

biology. Masculinities are configurations of practice within gender relations, a 

structure that includes large-scale institutions and economic relations as well as face to 

face relations and sexuality. (Barland, Tangen & Johannesen, 2010, s. 93) 

I samsvar med definisjonen til Connell (1999) beskriver informantene maskulinitets begrepet 

for å inneholde ulike typer atferd og relasjoner, det påpeker at å være maskulin ikke er en 

fysisk egenskap. Det handler ikke om kroppen som presentasjon, det fremkommer at det å 

oppføre seg bra, og stå for den du er belyser maskulinitetsbegrepets betydning for 

informantene. For informantene kan det tenkes at det å være maskulin er kontekstavhengig da 

de beskriver at det å bruke innebærer å skjule bruket. 

5.2.1 Kroppen i læringslandskapet  

Det betyr veldig mye, egentlig. Jeg er jo som sagt en person som ikke klarer å sitte 

stille. Og utdannelse er jo noe du må ha, for å kunne drive med et eller annet. Så, 

akkurat nå så holder jeg på å [utdanner seg i et praktisk fag]. Eh, og det er noe jeg 

trives veldig godt med. Jeg bruker kroppen mye, og får ut masse energi.Og det er jo 

veldig viktig egentlig. Jeg har noe å drive med hele tiden. 
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Informantene beskriver at kroppen er viktig for dem både i læringslandskapet og i 

arbeidslandskapet. Det fremkommer at informantene beskriver den kroppslige bevegelse som 

vesentlig for å tilegne seg kunnskap. Informantene forteller at de mestrer godt de praktiske 

fagene, og at de alltid har vært naturlig sterke og flinke i disse fagene. Informantene beskriver 

at deres sterke kropper er fordelsaktig i arbeidssammenheng. I sitatet fremkommer det at 

brukeren bruker kroppen mye,og at det er veldig viktig – kroppen oppleves subjektivt, den er 

eks-statisk. Hansen og Hansen (2002) beskriver den levende kroppen i læringslandskapet . De 

kritiserer den vestlige kunnskapstradisjonen for å være logosentrisk, og påpeker at det er 

behov for ulike læringsstiler. De beskriver at det forventes at kroppen skal være passiv og 

behersket i læringslandskapet. Kroppen får kun utfolde seg i noen få praktiske fag. De belyser 

at «vi kan ikke slå av våre kropper», og brukeren belyser at han kan ikke sitte stille. Det 

fremkommer at informantene finner mening i den kroppslige mestringen i det praktiske 

landskapet -  det kan tenkes at kroppen utfolder seg fritt uten å forholde seg til manualer og 

benkpress. 

5.2.2 Å være herre over egen kropp 

Det fremstår som at de nåværende brukerne opplever å være på riktig vei for å oppnå sin 

idealkropp. Informantene beskriver positive og gode resultater ved bruk av AAS: 

Nei, jeg hadde jo ikke blitt like stor og sterk som jeg er nå. Uten er det hadde jeg 

sikkert ikke giddet å trent heller. For du får jo større muskler av det, det er jo derfor 

folk bruker det. Det funker jo, det er ikke noe tvil om det. 

Informantene beskriver at bruk av AAS har økt deres kroppslige prestasjon som den naturlige 

veien ikke ville gitt dem. ”Atferden har som regel en funksjon av å være løsningen på noe” 

(Skårderud, 2010, s. 9). Det kan forstås som at snarveien gir dem det de søker etter, en 

løsning på målet de jakter etter. Ut i fra et dualistisk perspektiv kan det forstås som at 

informantene utsetter kroppen for et medisinsk eksperiment ved å innføre kroppen kjemisk 

teknologi – steroider. Kroppen er fratatt sin subjektive dimensjon til fordel for å øke den 

kroppslige prestasjonen.  

Effekten, det funker som faen det ass. Det kommer litt an på da. Jeg har vært veldig 

nøye med mat og trening og sånne ting, og det er jo mange som ikke er det, så jeg fikk 

veldig god effekt av steroidene. 

Sitatet kan forstås som at selve bruket handler det om å prestere, det å være nøye med mat og 

trening. Det kan forstås som at et bruk forutsetter å prestere, det å beherske seg selv.  Det kan 
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forstås som at musklene blir et ikon for viljen. Det vitner om mangfoldige timer med disiplin 

og måtehold (Skårderud, 2007). Det kan tenkes at bruk av AAS skaper orden i 

livssituasjonen. Å ha kontroll er en forutsetning for å lykkes som bruker. En bruker belyser 

betydningen av å ha kontroll over kroppen: 

Det betyr veldig mye. Det betyr egentlig veldig mye for meg. Jeg tror egentlig det 

betyr mer for meg enn for andre folk, liksom. Jeg må … Jeg må vite hva som skjer. Så 

det, skrekken er å bli skada eller syk eller noe sånt. Å bare forfalle uten at du kan 

gjøre noe med det. Så hadde jeg bestemt meg for å slutte å trene og sånn, så hadde jeg 

på en måte gjort det av egen vilje. Men hvis jeg blir lam for eksempel da skyter jeg 

meg selv! Det … det hadde ikke vært aktuelt. Hvis jeg hadde mista kontrollen, da 

hadde det vært krise. 

I sitatet fremkommer det at brukeren opplever at det å ha subjektiv kontroll betyr mye, han 

må vite hva som skjer – det må være hans valg. Det fremkommer at informantene har en 

forutsigbar hverdag. Den tidligere brukeren beskriver at denne disiplinen fratok friheten hans: 

Jeg visste hva jeg skulle til en hver tid. Jeg hadde… Jeg var sånn som når jeg gikk på 

idrettslinja, så stod jeg opp klokka 5 om morgningen og jogga med blyvest før jeg dro 

på skolen. Så trente jeg på skolen, så trente jeg når jeg kom hjem fra skolen, og spiste 

mellom dette her, så da dette hadde jeg ikke klart hvis ikke jeg hadde vært disiplinert. 

En av de nåværende brukerne beskriver om en tilsvarende hverdag bestående av trening og 

diett: 

Jeg spiser egentlig sunt rett etter nytt år og sånn. Før det så spiste jeg som jeg ville. 

Men nå er det jo rett før sommeren, så nå må jeg være litt forsiktig, hehe. Jeg spiser 

ofte og smått, så god middag og ikke så mye saus. Mye fisk og kylling. Jeg trener jo 

egentlig 12 ganger i uka, siden jeg trener 2 ganger om dagen. 4-5 timer. 

Det fremkommer beskrivelser som viser til kontrollerte hverdager der kroppen temmes. 

Skårderud (2010) forklarer at overopptattheten av å styre blir viktigere enn det som skal 

styres. Regler, ritualer, lover, tabuer ved bruk av AAS kan oppleves som noe konkret 

(Skårderud et al., 2010). – En manual på en konkret erfaringsverdenen. Sett fra et 

kroppsfenomenologisk perspektiv kan sirkulariteten mellom kroppens subjekt og objekt 

forstås som å ha kommet i ubalanse. Det kan forstås som at bruk av AAS er søken etter en 

bedre selvfølelse: ”Lav selvfølelse utgjør et grunnlag for at personen er misfornøyd med seg 

selv og vil forandre seg. Endring av kroppen blir et konkret uttrykk for en slik forandring” 

(Skårderud, 2004, s. 1939). Kroppens objektivitet får en fremtredende rolle, og nærmer seg en 

dualistisk tankegang. Det kan forstås som at brukeren får en selvfølelse av å ikke leve opp til 

idealet som det jaktes på. 
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Heisføreren   

Den [kroppen] betyr ganske mye – den betyr veldig mye. Jeg bryr meg egentlig ikke så 

mye om hvordan folk egentlig ser ut, men jeg er opptatt av at jeg selv må se bra ut. 

Og, jeg har ikke lyst til å bli tynn, og jeg har ikke lyst til å bli feit. Hehe, så da gjør jeg 

det jeg må for å ikke bli det. 

Informantene beskriver at de oppfatter det som at de må prestere for å beholde utseende sitt. 

De jobber hard for det, og det skaper mening og resultater. Informantene beskriver oppturer 

og nedturer ved sitt bruk.  

Ja, selvfølgelig føler man seg bra. Du får en bra kropp, og du ser at den blir bare 

bedre og bedre. 

Ut i fra sitatet kan det forstås som at brukeren skiller sine fysiske eller psykiske erfaringer fra 

sitt «jeg». Dette belyses gjennom språket, og i den dualistiske beskrivelsen av kroppen som 

den. Det kan tenkes at brukeren ikke reflekter over erfaringen som en helhet. Det kan forstås 

som at sirkulariteten mellom det objektive og subjektive er i ubalanse, og at dette bekreftes 

gjennom språket. Objektiviteten råder. 

Samtidig beskriver informantene at de får bedre selvtillitt og selvfølelse perioden de er på kur, 

det fremstår som at informantene føler seg levende. Det kan forstås som at de i denne 

perioden oftere glemmer sine kropper, de nærmer seg opplevelsen av den eks-statiske 

kroppen. Aars (2011) forklarer at bruk av AAS stimulerer seksualdriften, men at denne driften 

er kortvarig. Det fremkommer beskrivelser som at informantene presterer godt på trening, på 

soverommet og øker sin popularitet hos kvinner. Det forstås som at de opplever seg 

fenomenale - kroppen opplever, handler og finner mening. De beskriver det å være og ha sin 

kropp. Samtidig kan en undre om denne følelsen er legitim? Nyberg (1996) viser til forskning 

som påviser at bruk av AAS gir effekter på hjernens belønningssystem. Steroidene øker 

dopaminaktiviteten, og den naturlige belønningen som vi får av bevegelsen, for eksempel 

jogging, god mat, søtsaker og seksuelle opplevelser medieres via dette systemet (Moberg & 

Hermansson, 2006). En av informantene sammenligner denne perioden med ruslignede 

opplevelser med kokain, og beskriver det som en kongefølelse. Det kan forstås som at 

oppturen har en tidsbegrensning –  i det de går av kuren forsvinner også følelsen av det å 

glemme kroppen: 

Jeg har mange som har spurt om å få testosteron, så sier jeg greit jeg kan gjøre det 

liksom men jeg kan garantere de at det ikke blir den siste. Jeg har jo vært i gjennom 

det selv hvor man fullfører en kur og selvtilliten er på topp og alt er bra. Men når man 
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går av kuren er det jo litt kjedelig fordi man begynner å ”bade” litt og sånn, og da 

sier det jo seg selv at man fort vil begynne på en ny kur. 

I det brukeren av AAS går av kuren, vil testosteronet minske betraktelig i kroppen (Moberg & 

Hermansson, 2006). Det fremstår som at perioden da informantene går av kuren forsvinner 

den gode selvtilliten med testosteronet ut av kroppen. Skårderud (2000) beskriver oppholds 

perioden: ”Veldefinerte og med fyldig muskelmasse er de på topp. Med mer fett og slappere 

muskler kommer det depressive. Det blir som heisførerens verden. Han tar raske turer mellom 

den lyse og luftige toppen og den mørke kjelleren” (s. 157). Det kan forstås som at det å 

kjenne seg selv vil bli problematisk. Edgars (1969) identitetsspørsmål «Hvem er jeg»? kan bli 

ustabilt å forholde seg til (Skaalvik & Skaalvik, 2005). Det kan forstås som at «Hvem jeg er» 

blir satt i konteksten av kuren. 

5.2.3 Fenomenets paradoks 

Nei, asså det verste er at man blir så tynn. Også er det det at man mister sexlysten da. 

Det er jo – det er jo kjedelig. For hvis du er alene så spiller det ikke noe rolle, da er 

det jo sikkert bare deilig haha. Men eh, man får så dårlig samvittighet ovenfor dama, 

og … Jeg gidder jo nesten ikke å røre hun, og jeg skjønner jo at hun syns det er 

kjedelig. Så det blir liksom sånn avvisende på en måte da, kanskje, og det tror jeg … 

det tror jeg er mange som syns er litt kjedelig. Inkludert meg selv. 

Sitatet belyser brukeren som er av kur. Sitatet kan forstås som at brukeren opplever seg tynn, 

mister sexlysten og dette påvirker den sosiale konteksten og for han som individ – en 

dobbelthet.  Det fremkommer at spesielt  kjærestene blir berørt av disse bivirkningene, og 

informantene beskriver at dette påvirker kjærestenes selvoppfattelse da også de opplever å 

ikke prestere. Duesund (2001) forklarer at den dys-fremtredende kroppen skaper problemer 

og ubehag. Informantene møter et hinder i jakten på den perfekte kroppen, og de beskriver 

spesifikt bivirkning av nedsatt sexlyst. Det kan forstås som et paradoks at personen oppsøker 

et middel for å få en tiltrekkende maskulin kropp, en kropp som en håper kvinner finner 

tiltrekkende. I seksuelle forhold vil kroppen kunne fremtre som dys-funksjonell - den 

maskuline kroppen som skal forføre kvinner mister sitt store formål. En informant beskriver 

en løsning på problemet: 

Merker ingen særlig forskjell om jeg er av eller på en kur. Jeg bare hiver i meg en 

Viagra jeg så går det bra. 

Det fremkommer at Viagra benyttes for å prestere. Viagra er et legemiddel som har til hensikt 

å øke potensen hos menn (Aars, 2011). Det fremkommer at informantene beskriver høy 
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forekomst av Viagra i ‘miljøet’. Det er en omfattende illegal handel av Viagra på markede, da 

Viagra er reseptbelagt (Moberg & Hermansson, 2006). Moberg og Hermansson (2006) 

forklarer at brukere av AAS ofte får potensproblemer, og Viagra blir benyttet som en del av 

bruket – dette kan oppfattes som en selvmedisinering. Viagra forutsetter lyst (Aars, 2011). En 

av informantene beskriver at han syns det er ubehagelig å måtte prestere seksuelt når han er 

av kur – han har ikke lyst, og kroppen uttrykker dette. 

¨ 

Det er sant at man får små testikler med bruk av AAS, men tissen forblir den samme. 

Man får ikke noe mindre tiss, men testiklene blir mindre, men det er fordi jeg har blitt 

steril på grunn av kuren. Men det er en ting jeg er redd for, og det er om jeg fortsatt 

vil være steril etter jeg er ferdig med kuren. 

Bruk av AAS kan oppfattes som en selvkastrering. Men for brukeren gir det mening å forsette 

å bruke AAS fordi han ser muligheten for å kunne skape barn når han slutter. Det gir derfor 

ikke mening for han å slutte å bruke på grunn av denne type bivirkning i den pågjeldende 

konteksten han befinner seg i. Informantene beskriver at dette er en bivirkning som de frykter 

– det å ikke kunne få barn. En annen informant beskriver sine refleksjoner rundt muligheten 

for å bli steril: 

Eh, ja, he, dama har spurt om det da, når jeg har tenkt å slutte. Men, eh, jeg kan 

liksom ikke gi noe fast svar på det heller. Men, eh, nei, asså hadde det vært sånn at det 

ikke at man ikke blir steril da, for man kan jo bli steril når man bruker det. Og om 

sånne ting hadde gått greit, så hadde jeg villet brukt det hele tiden - da ville jeg brukt 

det resten av livet! Heheh, men det sier seg selv at man ikke kan gjøre det. Og jeg skal 

sikkert ha unger en gang i tiden å. Så, nei … hadde jeg kunnet velge selv, så hadde jeg 

brukt det hele tiden! Men, eh, jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å bruke det. Hvis 

jeg får unger kanskje jeg slutter … kanskje. 

I sitatet fremkommer det at det hadde gitt brukeren mening å bruke AAS hele tiden – resten 

av livet om det ikke hadde vært for mulige bivirkninger som er viktige for personen på sikt. 

Samtidig fremkommer det som at informantene opplever selvkasteringen som det største 

hinderet for å forsette et bruk. Samtidig påpeker brukeren at det å få barn kan også være en 

årsak til å slutte – kanskje. Det kan forstås som at bruk av AAS er prioritert hos brukeren, det 

er et valg. Et annet paradoks ved bruk av AAS er at androgen omskapes til østrogen. 

Maskuliniteten omdannes til kvinnelighet. Dette fører til utvikling av kvinnelige bryst 

(gynekomastia), såkalte ’bitch-titts’ (Aars, 2011). To av informantene beskriver denne 

bivirkningen som svært smertefull og pinlig da det er synlig. Den dys-fremtredende kroppen 

fremtrer som absurd – den store sterke mannen har kvinnebryster. Nybegynneren beskriver 
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dette  som hovedårsaken til at han besluttet å avslutte sitt bruk. Informantene beskriver både 

de psykiske og fysiske bivirkningene som omfattende og alvorlig, det må tas hensyn til – det 

vet de. Samtidig som det fremstår at informantene er svært oppmerksomme på bivirkningene 

kan det forstås for at de nåværende brukerne finner flere fordeler ved bruket enn ulemper. 

Skårderud (2000) illustrerer selvkontrollen som selv kan komme ut av kontroll ”Risikoen er at 

muskelfibrene blir zombieaktig vev som begynner å leve sitt eget liv. Du er dets vert, men 

ikke dets herre” (s.150-151). Den tidligere brukeren  beskriver hvordan hans tidligere bruk 

påvirker han i dag. Han beskriver hva kroppen betyr for han nå etter det han beskriver som 

den dramatiskehelsemessige hendelsen: 

Slit. Slit og smerter og faenskap. Det er det det egentlig er. 

Ut i fra Leders (1990) teori om Den fraværende kroppen kan det tolkes som at kroppen er 

dys-fremtredene, kroppen er ubehagelig nær. Kroppen kan ikke prestere. Han beskriver at sitt 

tidligere bruk av AAS har forårsaket denne smerten. Den tilbaketrukne kroppen gav han en 

beskjed om at han måtte slutte. Det fremstår som at det ikke var hans beslutning, det var en 

kroppslig beslutning. 

5.3 Jeg er sterk, derfor er jeg 

Også nå har det jo vært sånn vanskelig å se selv hvor stor man er, for veldig mange 

som sier at jeg er drit stor og sånn, men det  sånn selv så syns ikke jeg at jeg er sånn 

mega stor. Jeg er litt over middels trent. Så … men det er jo liksom blitt en del av 

identiteten min å da. Det er det som er skrekken med å slutte. At du blir tynn og liksom 

mister hele identiteten din.  Det er en del av deg – han [sitt navn] er stor. Han er  

liksom den – han er sterk. Også kanskje er jeg ikke det lengre – hva er det som skjer 

da? 

Overskriften er et ordspill basert på Descartes erkjennelses sitat: «jeg tenker, derfor er jeg» og 

Merleau-Pontys intensjonalitets forståelse «jeg kan, derfor er jeg». Det å være sterk innebærer 

i denne konteksten å ha og være en kropp. Begrepet er belyser kroppen som subjekt og 

objekt. På sine reiser opplever jeg at dette begrepet er sentralt for å belyse kroppens 

betydning.  

I sitatet fremkommer betydningen av å ha en kroppen tydelig frem. Det fremkommer at 

kroppens ytre betyr mye for informantene. På sine reiser beskriver informantene veien fra 

vurderingsprosessen til nå, der de er på ulike steder ved sitt bruk. Informantene beskriver 

betydningen av å ha en kropp – å se sterk ut. Informantene beskriver en opplevd dobbelthet 
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av å ha sin kropp i den sosiale verden. De opplever å ha en kropp som kan avsløre deres bruk, 

noe de ikke ønsker da samfunnets holdninger betrakter bruk av AAS som ulovlig og assosiert 

med juks. Samtidig ønsker de å vise sine kropper da de presenterer sin sterke vilje gjennom 

sine muskuløse kropper. I den sosialekonteksten opplever de aksept i ‘miljøet’, der kroppen 

blir verdsatt og sosialtakseptert. Familie og kjærester stiller seg negative til bruket, og dette 

skaper utfordringer for informantene. I et kroppsfenomenologisk perspektiv belyses 

interaksjonen mellom brukeren og omgivelsene. Det å ha en kropp betyr mer enn å bli sett i 

verden, det belyser en presentasjon der brukeren er i interaksjon med verden. Han kan, han 

påvirker og blir påvirket med sin kroppslighet.   

Informantene beskriver det å være en kropp – å være sterk. Ut i fra dette perspektivet kan det 

forstås som at informantene kontrollere kroppen gjennom trening og inntak av steroider. 

Informantene streber etter å forholde seg til kroppen objektivt da det skaper et konkret forhold 

til sin kropp. Ved å forholde seg til kroppen objektivt er ‘den’ åpen for å eksperimenteres 

med. Samtidig avslører de at det er umulig. Kroppens subjektivitet belyses gjennom det som 

er fremtredende – kroppen uttrykker seg gjennom blant annet den tilbaketrukne kroppen som 

frigjør skillet og bevisstgjør informantene på kroppens subjektivitet. I arbeidslandskapet 

beskriver informantene den fenomenale kroppen  ved å tilegne seg kunnskap gjennom 

kroppen – han kan! 

Egenkroppens objektivitet og subjektivitet er alltid parallell, og en kan aldri oppleve og erfare 

et skille mellom det objektive og det subjektive (Merleau-Ponty, 2006). I et 

kroppsfenomenologiskperspektiv vil brukerens opplevelse aldri kunne reduseres til verken det 

ene eller det andre – han vil oppleve sirkulariteten (mer eller mindre ubevisst).  

5.3.1 Avsluttende kommentar 

I denne oppgaven har jeg søkt etter å få et innblikk i kroppens betydning for menn som 

besitter erfaringer med anabole steroider. Da det er manglende kunnskap om fenomenet 

ønsket jeg først og fremst å forstå brukeren fra et førsteperson perspektiv. Jeg opplevde det 

kroppsfenomenologiske perspektivet som svært interessant for å belyse kroppens betydning, 

og at perspektivet utfordret det tradisjonelle synet på kropp og sinn. Informantene belyser en 

dobbelthet i sine opplevelser, og jeg finner disse beskrivelsene som betydningsfulle for å 

kunne forstå fenomenet og meningsdannelsen bak et bruk.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykke 

erklæring 

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med masteroppgave 

Mitt navn er Ida Marie Engen, og jeg er masterstudent på Universitetet i Oslo. Jeg holder nå 

på med avsluttende masteroppgave, og temaet for oppgaven min er erfaringer med bruk av 

anabole steroider. Formålet med oppgaven er å få et innblikk i personlige tanker rundt bruk av 

anabole steroider. Jeg ønsker å undersøke hvordan unge menn som har brukt/bruker anabole 

steroider opplever sin virkelighet, og jeg er interessert i å studere kroppens betydning i denne 

sammenhengen.  

For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue to til fire menn i alderen fra 18 til 40 år som har 

erfaring med bruk av anabole steroider.  

Spørsmålene vil være tematiserte, og vil hovedsaklig dreie seg om opplevelse av egen kropp 

og personlige refleksjoner rundt bruk av anabole steroider. I oppgaven vil jeg bruke denne 

informasjonen til å eksemplifisere kroppen både som subjekt og objekt. 

Jeg vil benytte en digitalopptaker å ta notater mens vi snakker sammen. Intervjuet vil ta cirka 

en til to timer, og vi blir sammen enig om tid og sted.  

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke deg 

fra å delta i studien. Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli anonymisert. 

Jeg er underlagt taushetsplikt og opplysningene vil bli behandlet strengt konfidensielt. 

Opptakene oppbevares innelåst, og slettes når oppgaven er ferdig. Det vil ikke være mulig å 

identifisere deg i resultatene av studien. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes 

når oppgaven er ferdig, innen september 2012. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 

samtykkeerklæringen på neste side. 

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte meg på 

+47 97013904 eller sende en e-post til mailto:idamarieengen@gmail.com. Du kan også 

kontakte min fagansvarlig Peer Møller Sørensen ved Institutt for Spesialpedagogikk på 

mailto:p.m.sorensen@isp.uio.no. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste A/S. 

Med vennlig hilsen,  

Ida Marie Engen 
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Samtykkeerklæring: 

Jeg har mottatt informasjon om studien av menn som har erfaringer med anabole steroider å 

ønsker å stille til intervju. 

 

Dato:  

 

Signatur................................................. 
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Vedlegg 2: Intervjuguide No. 1 & 2 

Intervjuguide (No. 1) 

Bakgrunn: 

Hvor gammel er du? 

Hvor gammel var du når du begynte med AAS? 

Hvilken kunnskap/informasjon om steroider hadde du før du startet bruk av AAS? 

Hva slags mål  satte du deg som grunnlag for å starte et bruk? 

Hvordan anskaffer du deg AAS? 

Hvor stort er omfanget av steroider/kurer har du inntatt? 

Relasjoner og miljø: 

Hvem er dine nærmeste? 

Fortell hvordan du opplever din relasjonen til de nærmeste etter at du begynte med AAS? 

Kan du beskrive hvordan du tror de nærmeste oppfatter deg? 

Beskriv miljøet du er omgås i. 

Hvem kan du snakke med om bruk av anabole steroider? 

Kan du beskrive hvordan du tror vennene dine oppfatter deg? 

Er du i et miljø der AAS er sosialt akseptert? - Hvordan kom du inn i dette miljøet? 

Hva slags type ”mentorer” har du hatt i bruken, det vil si hvem som har ”lært deg opp”? 

Opplevelser og erfaringer 

Hva tenker du om begrepet maskulinitet? 

Hva legger du i begrepet steroidebruk? 

Beskriv prosessen da du besluttet at du skulle begynne med AAS. Var det noen spesielle 

grunnen til at du begynte med AAS? 

Kan du beskrive den første opplevelsen med bruk av AAS? 

Hvordan har du opplevd effekten av AAS? 

Har du hatt merkbare bivirkninger etter du begynte med AAS? 



80 

 

Har du opplevd tilnærmet ruslignende opplevelser?  

Hvordan er ditt forhold til andre rusmidler? 

Har du satt deg noen grenser i forhold til AAS og andre rusmidler? 

Mat og livsstil 

Beskriv din livsstil i forhold til kosthold og trening. 

Hvordan vil du beskrive din selvdisiplin? 

Hva betyr utseende og livsstil for deg i forhold til valg kjæreste? 

Fortell om hva du mener om å ha en kjæreste samtidig som du bruker AAS. 

Hva tenker du om sammenhengen mellom AAS og seksualitet?  - Myter 

Hvordan har du opplevd din seksualitet etter du begynte med AAS? 

Ritualet 

Har du et ritual på inntak av AAS? 

Hvordan opplever du det før du inntar AAS? 

Hva kjenner du i kroppen din når du inntar AAS? 

Hva er dine tanker om AAS og fremtiden? 

Å være og ha sin kropp 

Kan du beskrive utseende på kroppen din? 

Hva liker du ved kroppen din? 

Hva liker du ikke ved kroppen din? 

Hva betyr kroppen din deg? 

Hva betyr det å ha kontroll over kroppen sin for deg? 

Hvilket førsteinntrykk ønsker du å fremstille? 

Utdannelse og jobb 

Hva betyr utdannelse/ arbeid for deg? 

Hvordan opplever du kroppen din i arbeidslandskapet? 

Er det viktig for deg å kunne bruke kroppen for å lære - jobbe? 
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Intervjuguide (no. 2) 

Bakgrunn:  

Hvor gammel er du? 

Hvor gammel var du når du begynte med AAS? 

Hvilken kunnskap/informasjon om steroider hadde du før du startet bruk av AAS? 

Hva slags mål  satte du deg som grunnlag for å starte et bruk? 

Hvordan anskaffet du deg AAS? 

I hvilket periode var du bruker av AAS?  

Opplevelser og erfaringer 

 Hva tenker du i begrepet maskulinitet? 

 Hva legger du i begrepet steroidebruk? 

 Beskriv prosessen da du besluttet at du skulle begynne med AAS.  

 Hva slags type ”mentorer” har du hatt i bruken, det vil si hvem ”lærte deg opp”? 

 Kan du beskrive den første opplevelsen med bruk av AAS? 

 Hvordan har du opplevd effekten av AAS?  

 Hva var årsaken til at du sluttet med AAS? 

 Har du hatt merkbare bivirkninger etter du sluttet med AAS? 

 Beskriv hva AAS innebærer for deg. 

Relasjoner og miljø: 

Hvem er dine nærmeste? 

Beskriv din relasjon til de nærmeste etter at du begynte med AAS. 

Beskriv din relasjon til de nærmeste etter du sluttet med AAS. 

Kan du beskrive hvordan du tror de nærmeste oppfatter deg? 

Hvem kan du snakke med om tidligere bruk av anabole steroider? 
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Rusmidler 

Har du opplevd tilnærmet ruslignende opplevelser?  

Satt du deg noen grenser i forhold til AAS og andre rusmidler? 

Beskriv ditt nåværende forhold til rusmidler. 

Livsstil og identitet 

 Hva legger du i begrepet maskulinitet? 

 Beskriv din livsstil i forhold til kosthold og trening.  

 Hvordan vil du beskrive din selvdisiplin?  

 Hva betyr utseende og livsstil for deg i forhold til valg kjæreste? 

 Fortell om hva du mener om å ha en kjæreste samtidig som du bruker AAS. 

 Hva tenker du om sammenhengen mellom AAS og seksualitet?  - Myter 

 Hvordan har du opplevd din seksualitet etter du sluttet med AAS? 

Å  være og ha sin kropp 

Kan du beskrive utseende på kroppen din?  

 Hva liker du ved kroppen din? 

 Hva liker du ikke ved kroppen din? 

 Hva betyr kroppen din deg? 

 Hva betyr det å ha kontroll over kroppen sin for deg? 

 Hvordan opplever du AAS har påvirket kroppen din? 

Utdannelse og jobb 

 Hva betyr utdannelse/ arbeid for deg? 

 Hvordan opplever du kroppen din i arbeidslandskapet? 

 Er det viktig for deg å kunne bruke kroppen for å lære - jobbe?  
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Vedlegg 3:Tilrådning fra NSD 
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