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Abstract 

There is little knowledge about abuse of anabolic androgenic steroids (AAS) in Sweden. This 

paper aims to explore, from a discourse psychological angle, how persons with experience of 

anabolic androgenic steroids (AAS) construct there identities.   

 

The theory and method used as a frame for the paper is discursive psychology, depending on the 

focus in the paper of human beings use of language in the construction of identities. For 

collection of data interviews were made. The six respondents al had experience of use of AAS. 

The interviews illustrated how users of AAS speak about AAS, and create there identity, in 

relation to AAS. In the interpretation of data we used two different tools, used by discursive 

psychologists, interpretative repertoires and subject positions. Though the interpretative 

repertoires we were able to separate the ways the respondents construct there statements. Subject 

positions made it possible for us to interpret where the respondents did place themselves in there 

speech. Other perspectives, derived from literature on the subject AAS, was brought into the 

analysis. Other perspectives provide us with assumptions and make it possible to separate themes 

and discourses from the data.    

 

Two discourses where separated from data, restrictive discourse and legal discourse. The 

discourses contain three teams, use/abuse, physical risks and social risks. In the speech, 

respondents, relate to these teams in order to construct there identities. The respondents construct 

the speech in order to make use of AAS reasonable to them selves. The respondents construct the 

speech in the direction towards a liberal discourse. They construct the use of AAS as reasonable 

to them selves. The respondents make mostly difference between use and abuse of AAS and 

don’t position them selves as abusers of AAS without reservations. A crucial component in the 

construction of an identity as a user is the reduction of risks. The respondents reduce the risks 

with AAS in different ways and make an identity as a user possible. 

 

Key Words: Discourse, Discursive Psychology, AAS, Anabolic Androgenic Steroids, Identity.
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Förord 

 

Det har varit högst intressant att ta sig an ett ämne som AAS för vår c-uppsats. Att genomföra 

uppsatsen har varit både krävande och givande och vi vill tacka de som hjälpt oss att genomföra 

arbetet. 

 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som möjliggjort vår idé om denna uppsats. Tack för 

de berättelser ni delgett om delar av era liv. 

 

Vi vill tacka de som följt oss genom våra dagliga framgångar och nederlag, våra pojkvänner och 

övrig familj. Tack för att ni har haft tålamod med oss trots av vi inte alltid varit på bästa humör 

och för att ni har stöttat oss genom skrivandet av hela uppsatsen. 

 

  

Vi vill sist, men inte minst, tacka vår handledare David Hoff som kommit med råd, idéer och 

konstruktiva kommentarer genom skrivandet av uppsatsen och Maria Eriksson som hjälpt oss 

med vår diskurspsykologiska ansats. 

 

 

Med tusen tack 

 

 

Emma Appelqvist & Lisa Karlsson 
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1. INLEDNING 

Att olika preparat tas i prestationshöjande syfte är inte ett nytt fenomen. Moberg & Hermansson 

(2006) beskriver hur olika medel har använts för dopning i samband med idrott sedan 5000 år 

tillbaka och framåt genom tiden. I historisk tid handlade dopning om extrakt från växter, 

cocablad och giftiga svampar. I modern tid har idrottare använt AAS som dopningsmedel sedan 

1950-t.  

 

Anabola androgena steroider är ett samlingsnamn för en grupp ämnen som ökar produktionen av 

proteiner i celler och inverkar på uppbyggnaden av vävnad (Moberg & Hermansson, 2006). De 

olika preparaten tas fram genom ändringar hos testosteronet. Testosteron finns naturligt i kroppen 

och styr flera delar av kroppen som inverkar på utvecklingen av könet, bland annat muskulaturen.  

 

AAS var från början en substans som användes inom sjukvården, vilket det görs än idag (Moberg 

& Hermansson, 2006). Sedan USA och Ryssland rapporterat om de prestationshöjande effekterna 

hos AAS började substanserna användas inom idrotten. AAS användes som ett tillskott i 

prestationshöjande syfte av idrottare under 1960- och 70t fram till förbudet av AAS inom idrott 

1975 (Moberg & Hermansson, 2006). Även om AAS är förbjudet inom idrotten används det 

fortfarande i dopningssyfte. I oktober i år, 2007, rapporterades det om att en välkänd kvinnlig 

sprinter, som tagit tio OS-guld och dopat sig med hjälp av AAS (Dagens Nyheter, 071005). 

Internationella friidrottsförbundet har sedan dess strukit alla sprinterns resultat från och med den 

10 september 2001 (Dagens Nyheter, 071123).  

 

 Med användningen av AAS som dopningsmedel inom idrotten följde användning av AAS hos 

kroppsbyggare (Moberg & Hermansson, 2006). För kroppsbyggarna gällde inte förbudet mot 

AAS inom idrotten. Först 1988 efterfrågades en lag mot dopningsmedel i Sverige efter en 

upptäckt av ett försök att smuggla in bland annat en stor mängd AAS (Moberg & Hermansson, 

2006). Lagen (1991: 1969) om förbud mot vissa dopningsmedel trädde i kraft 1:a juli1 992. Med 

dopingmedel menas bl.a. AAS och all hantering av AAS, utanför sjukvården och i vissa 

vetenskapliga syften, förbjuds i lagen (CAN, 2007).  

 

Hur utbredd användningen av AAS är i Sverige i dagsläget är svårt att uttala sig om. 
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Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gör årligen undersökningar om 

bruk och missbruk av alkohol, narkotika och andra droger i Sverige (CAN, 2007). CAN (2007) 

menar att ungefär 1 % av den manliga befolkningen någon gång har provat AAS och att denna 

siffra har varit konstant sedan början av 1990-t. I förhållande till andra uppgifter i rapporten är 

det möjligt att ifrågasätta den relativt konstanta siffra som CAN uppger. Enligt CAN (2007) har 

tullens och polisens beslagsuppgifter om dopingmedel tredubblats sedan 1998, mängderna har 

ökat, och misstänkta för dopingbrott har fyrdubblats sedan 1999. Marknaden för preparaten tycks 

därmed ha vuxit markant och det är svårt att tro att användningen då inte ökat.  

 

CAN (2007) förutsätter att svarsbenägenheten för personer vilka provat AAS är lika hög som hos 

personer med narkotikaerfarenhet. Moberg & Hermansson (2006) menar att ungdomar är mindre 

benägna att uppge om de använder AAS än andra olagliga droger. Det är svårt att veta exakt hur 

omfattande användningen av AAS är, men mycket tyder på att den är mer utbredd än vad som 

rapporterats av CAN (Moberg & Hermansson, 2006). Moberg och Hermansson (2006) menar att 

missbruket av AAS har ökat och att allt fler söker hjälp hos socialtjänsten. De anser även att 

kunskapen om AAS och missbruk är liten och det är på få ställen i landet som missbrukare av 

AAS kan få behandling. Särskilt problematiskt blir den knappa kunskapen då missbrukare av 

AAS kan bli deprimerade och självmordbenägna då de slutar användningen av AAS (Moberg & 

Hermansson, 2006). Med den informationen som bakgrund anser vi det viktigt att 

uppmärksamma användningen av AAS, särskilt hos våra kollegor inom socionomyrket, vilka 

möjligtvis kommer i kontakt med missbrukare av AAS. 

 

 

Missbruket av AAS är enligt Harbeck och Rydberg (1994) större utanför än inom idrott. I Sverige 

på 90-talet uppskattades det till 100 000 dopingmissbrukare och elitidrottsmän uppfyllde endast 

några tusen av dessa. Tonårskillar som dopar sig för att bli snyggare ansågs vara ett exempel där 

AAS expanderade. Enligt Harbeck och Rydberg (1994) är det svårare att vara tonåring idag än 

vad det var förr i tiden. Det är en svår och utdragen uppgift för dagens tonåringar att bli 

ekonomisk oberoende, skaffa sig utbildning och arbete, vilket försvårar för tonåringar att bygga 

upp självkänsla, identitet och utveckla ett socialt ansvar. De menar på att det är lätt att fixera sig 

vid något, till exempel bantning, droger eller förälskelse. Då blir gränsen mellan bruk och 
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missbruk tunn (Harbeck & Rydberg, 1994).  

 

Moberg och Hermansson (2006) skriver enbart om missbruk av AAS, medan Monaghan (2001) 

använder termen ”use”. Vi gör ett antagande om att användare av droger, däribland AAS, gör en 

skillnad på bruk och missbruk beroende på att de inte vill se sig själva som missbrukare. Därmed 

definieras genomgående en skillnad mellan bruk och missbruk i uppsatsen.  Däremot överlämnar 

vi uppgiften att definieras missbruk respektive bruk av AAS till våra respondenter i och med 

utgångspunkten i respondenternas beskrivning av användningen.   

 

Vi vill med denna uppsats urskilja diskurser och ge en bild av hur dessa används av personer med 

erfarenhet av anabola androgena steroider (i fortsättningen AAS), i relation till konstruktion av 

identiteter. Att vi är intresserade av identitetskonstruktion är beroende av vår teoretiska 

utgångspunkt. Kortfattat ses konstruktionen av identiteter genom språket som en möjlighet för 

individen att skapa en identitet som brukare av AAS. Denna identitet som brukare konstrueras i 

motsats till att se sig själv eller ses av andra som missbrukare. Att det är problematiskt att se sig 

själv eller av andra som missbrukare beror på de negativa egenskaper som tillskrivs 

missbrukaren, bland annat att missbrukaren är en socialt exkluderad person (Lalander, 2005). 

Med andra ord riskerar en person som ses som missbrukare att stigmatiseras. En stereotyp bild av 

en missbrukare fungerar avskräckande och reglerande av användningen av droger, men 

möjligheten att se användningen som bruk i motsats till missbruk möjliggör även användning 

utan att riskera en problematisk identitet (Lalander, 2005). Därmed kan vi genom att se på 

identitetskonstruktionen hos användare av AAS också se aspekter i identitetskonstruktionen, 

vilken möjliggör ett bruk av AAS. I stället för att fråga oss varför AAS används så undersöker vi 

hur en användning av AAS möjliggörs.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att utifrån en diskurspsykologisk ansats undersöka 

identitetskonstruktion hos användare av anabola androgena steroider. 

1.2.1 Frågeställningar 

1 Vilka diskurser om AAS går att urskilja? 
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2 Konstrueras en skillnad mellan bruk och missbruk av AAS och i positioneringen av 

identiteter? 

3 Hur konstruerar användare av AAS sina identiteter som brukare eller missbrukare i 

relation till AAS? 

4 Framträder andra identiteter än brukare och missbrukare i uttalandena om AAS? 

5 Vilka faktorer påverkar konstruktionen av identiteter? 

 

1.3 Avgränsningar 

De som intervjuats i undersökningen är män med erfarenhet av anabola androgena steroider. 

Respondenterna har använt AAS i samband med kroppsbyggning som ett fritidsintresse samt mer 

eller mindre som en livsstil. De som intervjuas är mellan 25 och 40 år. Det urval som gjorts har 

gett oss respondenter med dessa gemensamma nämnare och därmed har de ovan stående 

avgränsningarna gjorts. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Nu har vi presenterat ämnet för vår uppsats i kapitel 1 samt klargjort dess syfte, frågeställningar 

och avgränsningar. Fortsatt kommer vi i kapitel 2 att redogöra för en del av den tidigare 

forskning, vilken vi funnit genom att söka på bibliotek och i databaser. Där presenteras även den 

tidigare forskning som vi i viss utsträckning fortsatt kommer att relatera till i uppsatsen och 

utgöra perspektiv i vår analys i linje med vår teoretiska ram. Vår teoretiska ram utgörs av 

diskurspsykologi, vilken har en utgångspunkt i socialkonstruktionismen. Denna teoretiska ram 

fördjupar vi oss i kapitel 3. Därefter redogör vi för vår metod för uppsatsen i kapitel 4. I 

metodkapitlet förtydligas användningen av den teoretiska ramen liksom att vi presenterar vår 

metod för insamling av data, urval, etiska, överväganden samt validitet och reliabilitet. Kapitel 5 

innehåller analys och resultat med avstamp i diskurser och teman, vilka urskiljts ur data. Utifrån 

analys återfinns våra slutsatser i kapitel 6 där en kortfattad presentation görs av diskurser teman 

och det vi kommit fram till genom vår analys. Kapitel 7 utgörs av en slutdiskussion där vi 

presenterar våra egna tankar kring uppsatsen samt resonerar kring vår uppsats i relation till 

tidigare forskning. I kapitel 8 finns samlade referenser och i kapitel 9 utgör mallen för intervjuer 
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bilaga.   

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Det har gjorts en hel del tidigare forskning kring effekterna av AAS. Däremot är det svårt att 

finna forskning om AAS i relation till identitetskonstruktion. I detta avsnitt presenterar vi tidigare 

forskning. Dock kommer endast delar av den tidigare forskningen att fungera som perspektiv i 

vår analys. Den tidigare forskning vi använder oss av vidare genom uppsatsen är den utifrån 

Lalander (2005), Monaghan (2001) samt Moberg & Hermansson (2006). Dessa perspektiv ger 

oss riktlinjer för uppsatsen då diskurser inte kan urskiljas utan gjorda antaganden (Börjesson, 

2003). Ytterligare perspektiv ger en utvidgad förståelse och bild av hur personer som har använt 

AAS talar kring, och skapar sin identitet, i förhållande till AAS och, som vi nämnt, påvisar de 

olika perspektiven att data kan tolkas på mer än ett sätt (Wetherell et al, 2001). Vi vill även 

presentera tidigare forskning för att på så sätt påvisa att vår uppsats inte är upprepning av tidigare 

forskning utan att vi genom vår uppsats tillför ett nytt perspektiv i forskningen om användning av 

AAS.  

 

2.1 Effekter vid användning av AAS 

Effekterna vid användning av AAS är många. När vi söker forskning om AAS är det främst 

effekter vid användning av AAS som vi finner. Vi presenterar här ett urval av fysiska och 

psykiska effekter av AAS och forskning kring dessa. Moberg och Hermansson (2006) 

sammanfattar i boken ”Mandom, mod & morske män” kunskap och erfarenhet kring användning 

av AAS. Om och hur effekterna påverkar en person är individuellt och beror på flera olika 

faktorer så som ålder, kön, under hur lång tid som AAS används, liksom vilka sorters preparat 

som används (Moberg & Hermansson, 2006).  

 

De effekter som gjort att AAS används inom idrott är att AAS kan leda till ”ökad muskelmassa”, 

”Fettreduktion”, ”ökad styrka”, ”ökad uthållighet”, ”snabbar återhämtning efter träning och inte 

minst vid skadetillfällen” och ”ökad idrottsprestation” (Moberg & Hermansson, 2006: 41-42). 

Hur stora dessa effekter blir beror på träningen (Moberg & Hermansson, 2006). 
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Att användning av AAS leder till mindre testiklar är något som ses likt en sanning (Carlsson & 

Hoff, 2005). Sådan förminskning benämns för testikelatrofi och beror på att kroppen inte längre 

behöver testiklarna, för att producera testosteron, då testosteron tillförs utifrån (Moberg & 

Hermansson, 2006). Testikelatrofi är ett faktum om preparaten inte är förfalskade. I och med att 

kroppen stöter bort testiklarna ökar också risken för cancer i testiklarna (Moberg & Hermansson, 

2006). Ytterligare en följd är att testiklarna inte längre producerar spermier. Ofta kommer 

produktion av testosteron och spermier igång igen, men risken finns att förmågan till sådan 

produktion helt försvinner och att man blir steril och/eller impotent (Moberg & Hermansson, 

2006). 

 

Vi användning av AAS riskeras också svår akne, gynekomasti (bröstkörtelutveckling), 

leverförändringar och njurskador (Moberg & Hermansson, 2006). De möjliga fysiska följderna är 

många och alla räknas inte upp här.  

 

Den vanligaste följden av användning av AAS är förändringar i humöret (Papazisis, Kouvelas, 

Mastrogianni & Karastergiou, 2007). Papazisis et al. (2007) beskriver en fallstudie (case-study) 

av en 25-årig man som ofrivilligt blir intagen på ett psykiatriskt sjukhus. Mannen hade ett 

långvarigt missbruk av AAS. I artikeln beskrivs mannens psykiska tillstånd och 

händelseförloppet fram till att denne tar sitt liv. Därefter följer en diskussion om bruket av AAS. 

Det är främst de psykiska följderna liksom de risker som missbruk medför, vilka avhandlas i 

diskussionen. De vanligaste psykiska följderna av AAS-missbruk är, enligt Papazisis et al. 

(2007), irriterbarhet, aggressioner, mani, depression och humörsvängningar, vilken anses vara 

den absolut vanligaste. Papazisis et al (2007) menar att bruk av AAS ofta inkluderar ett missbruk 

av andra droger och preparat. Man menar också att missbruk av AAS ökar risken att dö våldsamt 

på grund av impulsivt och våldsamt beteende och självmord.  

 

Pagonis, Angelopoulos, Koukoulis, Hadjichristodouluo & Toli (2006) redogör i sin artikel om en 

fallstudie i syfte att utvärdera möjliga psykologiska konsekvenser hos en tvilling som använder 

AAS jämfört med dennes tvilling som inte använder AAS. Två manliga tvillingpar har studerats 

där den ene tvillingen använder AAS. De resultat man funnit är höga nivåer av aggressivitet, 
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hotfullhet, orolighet och paranoida föreställningar hos den tvilling som brukat AAS, vilket är i 

likhet med Papazisis et al. (2007) resultat.  Den tvilling som inte brukat AAS visar ingen skillnad 

från sin tidigare status.    

 

Enligt Monaghan (2001) är den möjliga psykiska biverkningarna aggressivitet nära 

sammankopplad med kroppsbyggning. Monaghan (2001) presenterar i bokformat, utifrån en 

etnografisk studie lokaliserad till södra Wales, utforskandet av uthålligheten i det ’riskfyllda’ 

utövandet av kroppsbyggning i strävan att konstruera och bibehålla ’passande’ kroppar och 

identiteter. Subkulturen kring bodybuilding utforskas ur kroppsbyggarnas perspektiv (Monaghan, 

2001). 

 

Risken att börja använda andra droger ökar vid användning av AAS (Papazisis et al. 2007, 

McCabe, Brower, Nelson & Wechsler 2007). McCabe et al. (2007) har i denna rapport syftet att 

undersöka trender när det gäller den ickemedicinska användningen av anabola steroider bland 

studenter i USA. Rapporten har använt data från enkäter från 119 skolor som deltog i ”College 

Alcohol Study” (CAS) under fyra år. Några av resultaten är att manliga studenter som deltar 

inom skolidrotten löper risk att börja med anabola steroider. Använder man anabola steroider blir 

risken även större att man börja med andra risk beteende, exempelvis rökning av cigaretter, andra 

illegala droger och alkoholintag i förening med bilkörning (McCabe et al., 2007).  

 

Även män med antisociala egenskaper och dålig känsla för kroppen löper större risk att börja 

använda AAS (Kanayama, Pope, Cohane & Hudson, 2003). Artikeln är en utvärdering utifrån en 

studie där intervjuer gjorts med 48 män som använt AAS i minst två månader jämfört 45 män 

som inte använt AAS. Syftet är att identifiera riskfaktorer för användning av AAS. Man har 

använt verbala intervjuer och enkäter som täcker hypotiserade demografiskt välkända och 

psykologiska riskfaktorer vid användning av AAS. Resultaten pekar på att användning av AAS 

mest sannolikt uppkommer hos män med höga nivåer av antisociala egenskaper och en dålig 

känsla för kroppen. Monaghan (2001) hävdar att man kan ifrågasätta synen på användningen av 

AAS som ett sätt att hantera otillräckligheter hos personen, vilket skulle kunna ses som kritik mot 

resultaten i rapporten av Kanayamas et al. (2003). 
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2.2 Identitet 

Philip Lalander (2005) beskriver i rapporten Mellan självvalt och påtvingat utanförskap hur 

användning av droger möjliggörs, utan att ses som ett missbruk vare sig av personen i fråga eller 

av andra. Rapporten är sammanställd utifrån en analys av sju andra studier av kvalitativ karaktär 

om unga och droger. Enligt Lalander (2005) ”… vill få eller ingen se sig själv som 

missbrukare…” (Lalander, 2005: 25). Det beror på att de som ses som missbrukare tillskrivs 

negativa egenskaper av andra. Med andra ord riskerar användaren av droger, enligt Lalander 

(2005), att stigmatiseras. Lalander (2005) menar att personer som använder droger skapar ett 

missbrukarmanus, en bild av en missbrukares egenskaper och utseende. För att undvika att se sig 

själv eller ses av andra som missbrukare skapas en skillnad, ett motmanus, gentemot 

missbrukarmanuset, den stereotypa bilden av en missbrukare och alla dess negativa egenskaper. 

Man hävdar att man är en brukare eftersom man inte innehar de egenskaper och den sociala 

status, som kännetecknar en missbrukare. Bilden av missbrukaren utgör en varning, vilket medför 

att användningen av droger regleras genom att inte använda droger på det sätt som en 

missbrukare gör enligt ett missbrukarmanus (Lalander, 2005). Exempelvis begränsas 

användningen till specifika situationer, om definitionen av en missbrukare är ett okontrollerat 

användande av droger. Genom konstruktionen av ett motmanus möjliggörs så ett bruk av droger, 

utan att personen som använder droger behöver ”… ikläda sig en stigmatiserad identitet” 

(Lalander, 2005: 29). 

 

Användning av AAS medför, enligt Monaghan (2001) både fysiska och sociala risker för 

bodybuilders (fortsättningsvis kroppsbyggare). Genom användnings av AAS, riskerar en person 

sin fysiska hälsa och möjligheten att stigmatiseras. Enligt Monaghan (2001) finns risken för 

stigmatisering inte enbart hos de kroppsbyggare som använder droger (steroider). Risken finns att 

alla som kroppsbygger förknippas med AAS och aggressivitet (Monaghan, 2001). Enligt 

Monaghan (2001) finns det en allmän uppfattning om en patologi och irrationalitet hos dem som 

väljer att bli kroppsbyggare. Han menar vidare att det är möjligt att ifrågasätta denna uppfattning 

liksom bilden av en kroppsbyggare som en person vilken känner otillräcklighet i person och/eller 

könstillhörighet. 
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Monaghan (2001) menar dock att det finns en kognitiv osäkerhet i användningen av AAS i 

samband med kroppsbyggning. Kroppsbyggning med hjälp av AAS upprätthålls ändå eftersom 

riskerna på olika sätt reduceras av användarna. Riskerna är väl kalkylerade hos användarna av 

AAS (Monaghan, 2001). Om inte så framställs användningen som något väl övervägt av dem 

som berättar om det. Användningen av droger konstrueras av kroppsbyggare som ett legitimt 

medel för att nå deras mål. Normaliseringen av användningen av AAS, skriver Monaghan (2001), 

går inte enbart att återfinna bland dem som använder AAS utan i hela kroppsbyggarvärlden 

 

Grogan, Shepherd, Evans, Wright & Hunter (2006) syftar med sin rapport att ta reda på hur 

preventionsarbete skall riktas för att vara mest effektivt. Djupintervjuer har gjorts med män och 

kvinnor i syfte att undersöka erfarenheter av anabola steroider och vad som motiverar till att börja 

använda AAS. De flesta av respondenterna tycker att AAS i måttlig mängd är säkert att använda. 

Respondenterna anser vidare att det är mer säkert att lyssna på vad bodybuildingkulturen säger 

om anabola steroider än professionella hälsoförbundet, eftersom de inte har direkta erfarenheter 

av anabola steroider. Rapporten visar att det är bodybuildingkulturen som motiverar dem till att 

använda anabola steroider. Skall preventionsprogram emot AAS, enligt denna rapport, få 

genomslagskraft krävs det därmed support från bodybuildingkulturen. Vilket i likhet med 

Monaghan (2001) kan tyda på att normaliseringen av anabola steroider är stor i 

kroppsbyggarvärlden.  

 

3. TEORETISK RAM 

3.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen utgör utgångspunkten för diskurspsykologi, vilket är det 

diskursanalytiska angreppssättet som valts för ramen i denna forskningsrapport. Det finns ingen 

allmänt överenskommen definition av vare sig socialkonstruktionism eller diskurs (Burr, 2003). 

Däremot presenterar Burr (2003) fyra grundläggande antaganden för socialkonstruktionismen, av 

vilka en eller flera återfinns i socialkonstruktionistiska arbeten. Även Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) menar att de fyra premisserna är gemensamma för de socialkonstruktionistiska 

utgångspunkterna i de tre diskuranalytiska angreppssätt som de presenterar, däribland 
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diskurspsykologi.  

 

Sammanfattat går de socialkonstruktionistiska antagandena ut på att det är vi människor som 

socialt skapar den sociala verkligheten (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Människor 

interagerar med varandra och på så sätt förhandlar vi fram olika versioner av verkligheten (Burr, 

2003) De olika versionerna ger oss möjlighet att handla på vissa sätt, medan andra handlingar är 

uteslutna. Som exempel på en version av verkligheten är kärnfamiljen. Vilken innebär att 

människan skall leva i familjer om två föräldrar, varav en är man och en är kvinna, samt barn. 

Denna version av verkligheten kan vi säga är omförhandlad, eller är under omförhandling, då det 

inte längre är verklighet att föräldrar måste vara två eller att ett föräldrapar består av en man och 

kvinna.    

 

Att just vissa versioner av verkligheten konstrueras beror på den tid och kultur människan lever i 

(Burr, 2003). Ett visst synsätt kan vara regerande under en viss tid och viss kultur, men helt 

förkastas av människor i en annan tid eller kultur (Burr, 2003). De möjliga versionerna av 

verkligheten är många och intar olika former och därför kan vi inte hävda att ett synsätt är mer 

riktigt än ett annat. Den kunskap som vi tar för given är inte självklar. Med andra ord går det inte 

att finna sanningen, eller något som är möjligt att kalla det verkligt verkliga. (Burr, 2003)  

 

Av dessa antaganden följer en antiessentialistisk syn på världen som innebär att människor inte 

har inre ”… ’essenser’ – en uppsättning äkta och stabila eller autentiska karakteristika” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 12). Människor innehar inga essenser eller med andra ord så finns det 

ingen så kallad själ inom människan som bestämmer hur människan är. Människan konstrueras 

istället liksom verkligheten socialt, genom social interaktion och språk (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

 

3.2 Diskurs - definition   

Exemplen på hur diskurs definieras är flera. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) rymmer 

diskurs en ide om att språket är indelat i olika mönster som vi följer när vi pratar. Vilket mönster 

vi följer beror på vilket socialt område vi befinner oss inom, som exempel finns det medicinsk 
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diskurs och politisk diskurs. Burr (2003) definierar diskurs som “…  a set of meanings, 

metaphors, representations, images, stories, statements and so on that in some way together 

produce a particular version of events” (Burr, 2003: 64). Wetherell et al., (2001) menar att 

studerar man diskurser studerar man språkets användning eller hur människor konstruerar sin 

mening med sitt språk. 

 

Det är vi som utför studien som inringar diskurserna (Börjesson, 2003). De diskurser vi väljer ut 

hjälper oss att strukturera vår analys. Då vi ringar in diskurserna utgår vi även från vad Burr 

(2003) menar att diskurs inte är. Diskurs är inte olika attityder eller åsikter. Att hänvisa 

människors uttalanden till åsikter och attityder är att påstå att människor har en essens, vilket är 

motsatt en socialkonstruktionistisk syn (Burr, 2003). Attityder och åsikter, det människor säger 

och skriver, har däremot sitt ursprung i diskurser. När en människa ger uttryck för en viss åsikt 

om något, ett objekt, ges däremot möjligheten för olika diskurser att konstruera objektet på ett 

visst sätt. Är det samma generella bild som återges tillhör uttalandena samma diskurs även om de 

kommer från olika människor. Däremot behöver inte samma ord eller mening tillhöra samma 

diskurs, utan det beror i stället på den diskursiva kontexten, den ram inom vilken ordet uttalas 

(Burr, 2003).  

 

3.3 Diskurspsykologi 

I denna uppsats har diskurspsykologin valts som huvudinriktning, eftersom intresset ligger i att 

undersöka hur människor strategiskt använder diskurser för att framställa sig själva och världen, 

på ett fördelaktigt sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Winther Jørgensen & Phillips 

(2000) menar att den diskurspsykologiska inriktningen har fokus på sociala interaktioner och 

vilka sociala konsekvenser det får. Diskurspsykologin betonar och lyfter fram individens aktiva 

språkbruk, individen både påverkar och påverkas av diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Språket är, enligt diskurspsykologi, en social handling (Burr, 2003). Språket används av 

människor i den dagliga interaktionen. Liksom byggstenar använder människan sina verbala 

resurser för att bygga upp specifika uttalanden och det är detta som diskurspsykologerna studerar 

(Burr, 2003). 
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3.4 Diskurs och språk 

Genom de definitioner av diskurs som görs av Burr (2003) och Wetherell et al., (2001) följer att 

diskurs är tätt sammanlänkat till språk samt den mening som skapas genom språket. Med språk 

menas, enligt Burr (2003) det som människor säger i konversationer och talad interaktion, samt 

det som människan skriver. Burr (2003) uttrycker det som att språk är resurser som människor 

använder för sina egna mål, för konstruktionen av en viss representation, ett objekt, i ett visst 

syfte.  

 

I stället för att tala om människors mål med språket hänvisar Wetherell et al., (2001) till olika 

funktioner hos språk. Med det menas att språket har olika funktioner och därmed konstrueras på 

olika sätt, språket varierar. De olika funktionerna med språket kan vara att beordra, begära, 

övertala och anklaga (Wetherell et al., 2001). Dessa funktioner uttrycks mer eller mindre klart. 

Det kan vara mer övertalande att uttrycka sig mindre klart. I ett exempel menar Wetherell et al., 

(2001) att om man vill göra en representation av sig själv som en underbar människa, kan det 

vara mer övertalande att inflika på naturliga ställen i en konversation, att man arbetar med 

välgörenhet, än att säga rakt ut att ”jag är en underbar människa”. Det kan upplevas som att en 

person enbart beskriver något. En beskrivning är dock också en konstruktion som i exemplet 

ovan. I uttalanden används olika verbala resurser, byggstenar, för att konstruera uttalanden i linje 

med dess funktion. Människan har ett val i hur beskrivningen skall byggas upp. Hon väljer vilka 

resurser som kommer användas för att nå målet, funktionen, med beskrivningen (Wetherell et al., 

2001).  

 

Diskurser påverkar också människan i vilka konstruktioner som är möjliga att göra (Burr, 2003). 

Det är inte möjligt att konstruera ett objekt på vilket sätt som helst. Vilka konstruktioner som är 

möjliga beror på den diskursiva kulturen som människan lever i (Burr, 2003). Detta avgör vilka 

diskurser som finns tillgängliga för olika konstruktioner. Med en viss diskurs sätts olika aspekter 

i fokus, vissa ämnen lyfts fram för betänkande och diskursen har olika innebörder för vad vi bör 

göra. Att det kan göras olika konstruktioner beror på möjligheten till variationer av diskurser. 

Varje variation av olika diskurser ger en annan berättelse. (Burr, 2003)  
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3.5 Identitet 

Diskurspsykologiskt perspektiv har en socialkonstruktionistisk grund, vilket betyder att 

individens identitet formas socialt (Burr, 2000). Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver att 

individens identitet skapas socialt när den talar. I och med ett varierat språk intar människan 

också varierande identiteter. Med det menas inte att man börjar med en ny identitet varje gång 

man talar, utan man formar en självförståelse och väljer en version bland alla de möjliga 

versionerna av en själv. När man väljer en version låser man sig fast vid en identitet tillfälligt, 

men identiteten är alltid öppen för förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar vidare att identiteter konstrueras av olika diskursiva 

resurser. Identiteter är produkter av flera olika diskurser och som exempel kan en individs diskurs 

som miljömedveten komma i konflikt med samma individs diskurs som konsument. Burr (2000) 

förklarar detta mer ingående och skriver att identiteter konstrueras när individer talar med 

varandra, men det är den kultur man har tillgänglig som bestämmer hur. Burr (2000) menar att 

runt varje individs liv finns olika diskurser t.ex. finns det olika versioner av diskurser som 

handlar om att var ung, utbildad eller anställd. Allt detta är vävt samman för att forma en individs 

identitet och dessa är konstruerade genom diskurser som finns närvarande i vår kultur. När vi 

som exempel talar om kön, är valet mer begränsat, antingen man eller kvinna. Här ger språket oss 

inte många alternativ, vi måste ta till oss en av dessa identiteter. Burr (2000) skriver att individen 

är slutprodukt av kombinationen av de olika versionerna som är tillgängliga för oss. 

 

3.6 Sammanfattning 

Diskurpsykologi har sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen. Med denna utgångspunkt följer 

inom diskurspsykologi en syn på språket som det vitala för konstruktionen av identiteter. 

Diskurser kan ses som existerande utanför individen och när diskurser studeras är det 

användningen av språket man ser på eller hur människan konstruerar sin mening med språket. 

Det är genom språket som människan skapar versioner av verkligheten, versioner som passar 

individens syfte med ett uttalande. I och med att olika versioner av verkligheten konstrueras för 

olika syften intar människan även varierade identiteter. Identiteter är med andra ord socialt 

konstruerade och varierande i och med ett varierande språk. 
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4. METOD 

4.1 Tillvägagångssätt 

Diskursanalys är förutom teori också en metod. Winther Jørgensen & Phillips (2000) benämner 

diskursanalys för en helhetslösning. Inom diskursanalysen finns flera olika angreppssätt (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Det angreppssätt som valts för analysen i denna uppsats är 

diskurspsykologi, vilket presenterats ovan, eftersom det ger möjligheten att analysera hur 

identiteter konstrueras. Fokus i uppsatsen läggs därför på hur identiteter skapas och omformas i 

relation till användning av AAS (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Som metod för insamling 

av data har vi valt intervjuer, vilket är den vanligaste formen inom diskurspsykologi (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

4.2 Intervju 

Att data samlats in genom intervjuer är beroende av uppsatsen syftet och diskurspsykologiska 

ansats. Syftet med uppsatsen är att inringa diskurser i användningen av AAS och konstruktion av 

identiteter hos användare av AAS. Genom det anses användarna själva var föremålet för 

uppsatsen. Winther Jørgensen och Phillips (2000: 120) ser intervjun ”… som ett sätt att 

undersöka de betydelser som människor skapar i social interaktion”. Genom intervjuer kan vi ta 

del av användarnas språk, vilket är vad som skall analyseras.  

 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips bör frågorna i en intervju vara ”… bra öppna frågor, 

sonderande frågor, uppföljningsfrågor och strukturerande frågor” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000: 121). Beroende på att det söks en öppen frågeinriktning i intervjuerna har en tematisk 

intervjumall använts som stöd under intervjuerna. En tematisk intervjumall innehåller olika 

teman att ställa frågor kring (Holme & Solvang, 1997). Efter en genomgång av litteratur har 

teman tagits ut, vilka frågorna kretsat runt. 

 

I transkriptionen av intervjuerna har både frågorna och svaren transkriberats. Enligt Winther 
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Jørgensen & Phillips (2000) skall detta göras för att den sociala interaktionen skall kunnas 

analyseras. Till exempel om respondenten svarar på ett visst sätt beroende på frågan. Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) skriver att man skall välja ut vad som är relevant att transkribera i 

förhållande till sitt forskningssyfte. Vi har valt att skriva ut intervjuerna helt eftersom vi är 

intresserade av hela kontexten och hur respondenterna talar om AAS i relation till sig själva.  

 

4.3 Urval 

Det har varit svårt att komma i kontakt med respondenterna som har erfarenhet av AAS. Urvalet 

resulterar i både ett snöbollsurval och selektivt urval. Uppsatsen har ett snöbollsurval, eftersom vi 

har använt oss av tre stycken nyckelpersoner som i sin tur har gett oss respondenter (Denscombe, 

2006). Att vi kan benämna vårt urval för selektivt beror på att vi medvetet har sökt respondenter, 

vilka måste uppfylla vissa kriterier (Denscombe, 2006). Kriterierna är att respondenter skall ha 

använt AAS och det i syfte att öka muskelmassa genom kroppsbyggning. Urvalet avgränsar 

uppsatsen ytterligare, genom att de respondenter vi har fått kontakt med är män som inte aktivt 

använder av AAS. 

 

4.4 Etiska överväganden 

I de etiska överväganden har vi utgått från de forskningsetiska principer som forskningsrådet för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har antagit. De etiska övervägande ”… har i syfte att 

ge normer för förhållande mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare…” 

(Vetenskapsrådet 1990). Vid en eventuell konflikt mellan forskningskrav och individskyddskrav 

kan genom dessa normer ses som riktlinjer för ett gott genomförande.  

 

Det grundläggande individskyddskravet har fyra huvudkrav på forskningen. Dessa kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialietskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 1990). Vi har noggrant övervägt kraven i vår etiska diskussion. Innan 

intervjutillfället, har respondenterna informerats om uppsatsen och fått godkänna, vid minst två 

olika tillfällen, att de vill medverka i en intervju angående AAS. Respondenterna har informerats 

om att deltagande i uppsatsen är frivilligt samt att de inte behöver svara på alla frågorna, att 
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deltagandet är möjligt att avsluta (samtyckeskravet). Respondenterna har fått avgöra var intervjun 

skall genomföras och om respondenterna önskar, godkänna sina uttalanden innan de redovisas i 

uppsatsen. Innan intervjun informerade vi respondenterna om rapportens syfte och att all data 

som tas in bara kommer att användas i forskningssyfte (informationskravet och nyttjandekravet). 

De som har intervjuats har erfarenheter av AAS, vilket ger rätt till anonymitet eftersom det är 

känsliga uppgifter. All data som har samlats in har därmed avidentifieras, så att utomstående inte 

kan identifiera respondenterna (konfidentialitetskravet).  

(Vetenskapsrådet, 1990) 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Det finns olika idéer om hur validitet och reliabilitet är ur en diskursanalytisk synvinkel (Burr, 

2003). Ett sätt för att bedöma validiteten i en diskursanalys är att se till sammanhanget (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). För att uppnå en hög validitet har vi i så stor utsträckning som 

möjligt, beskrivit sammanhanget i de utsagor och tolkningar vi presenterar i analysen (Wetherell 

et al., 2001). 

 

Vi förnekar inte existensen av möjliga ledande frågor i våra intervjuer då vår erfarenhet som 

intervjuare är begränsad till ett fåtal tidigare intervjuer. Holme & Solvang (1997) menar att 

ledande frågor i kvalitativa intervjuer ses som bias, vilket ger mindre reliabiliteten. I motsats till 

Holme & Solvang (1997) menar Börjesson (2003) att bias är ett faktum och något vi aldrig 

kommer ifrån trots försök att kringgå risken för bias genom att inte ställa ledande frågor. Ledande 

frågor ses inte som ett hot mot reliabiliteten i en intervju enligt diskursanalys (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Kontexten för intervju är lika verklig som någon annan (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000) och i linje med en socialkonstruktionistisk syn på verkligheten. Ingen version av 

verkligheten är mer sann än någon annan version (Burr, 2003). 

 

För den skull bör vi inte ställa medvetet ledande frågor, enligt Börjesson (2003) eller gissa oss 

fram till olika svar, utan i stället inta en reflexiv hållning. Med reflexivitet menas att, som 

exempel, föra in ytterligare perspektiv i en diskursanalys. Ytterligare perspektiv ger en förändrad 

och förståelse, liksom att olika förståelse ger olika perspektiv (Wetherell et al, 2001). Vi ser det 

också som att ytterligare perspektiv ger en utvidgad förståelse. Vi inför ett reflexivt 
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förhållningssätt genom de ytterligare perspektiv vi har presenterat runt AAS genom jämförelser 

med Lalander (2005) och Monaghan (2001). Det ger oss också riktlinjer för uppsatsen då inga 

diskurser kan urskiljas utan antaganden (Börjesson, 2003). 

 

Det diskuranalytiska synsättet påverkar vilka anspråk vi kan göra med vår uppsats. Resultatet 

blir, enligt Wetherell et al. (2001), ytterligare ett perspektiv att lägga till de perspektiv som redan 

finns om användning av AAS. I en diskursanalys görs inga anspråk på att just den tolkning som 

gjorts i analysen skulle vara den enda sanna eller rätta tolkningen. Vi kommer inte att göra några 

generaliseringar av vårt resultat, eftersom vi inte kan säga att vår tolkning av analysen är den rätta 

tolkningen. Genom att tillföra andra perspektiv visar vi i stället att det finns mer än ett sätt att 

tolka data (Wetherell et al., 2001). 

 

4.6 Tolkningsrepertoar & Subjektsposition 

Två verktyg från det diskurspsykologiska angreppssättet används för analys av insamlad data, 

tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Tolkningsrepertoarer kan, beroende på definition, ses 

som detsamma som diskurs (Wetherell et al., 2001). Tolkningsrepertoarer är dock mindre 

beståndsdelar än diskurs, det är byggstenarna, vilka människor använder i konstruktionen av 

uttalanden. Dessa byggstenar existerar liksom diskurser utanför individen och finns tillgängliga 

att nyttja för de egna syftena med språket (Wetherell et al., 2001). Genom att finna 

tolkningsrepertoarer i analysen blir det möjligt att ta fram mindre beståndsdelar än själva 

diskurser (Wetherell et al., 2001). I vår forskningsrapport urskiljer vi tolkningsrepertoarer genom 

att söka efter hur respondenterna talar om AAS i förhållande till sig själva. Det som söks är 

likheter i respondenternas språk. Genom det avser vi att försöka uttyda mönster i användandet av 

byggstenar hos respondenterna, vilket kan ge oss en bild av hur de konstruerar sig själva och 

andra. (Wetherell et al., 2001). Som exempel kan en person som har använt AAS säga att ”Jag 

har kontroll över mitt bruk av AAS, därför är jag ingen missbrukare”. Tolkningsrepertoaren är i 

detta exempel kontroll eftersom det är det ordet som placerar användaren av AAS som brukare 

istället för missbrukare. Det ordet gör användandet av AAS rimligt för den egna personen. 

 

För att närmare komma fram till hur respondenterna konstruerar sina identiteter inom kontexten 
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för intervjun används subjektspositioner som analysverktyg. Att analysera subjektspositioner ger 

möjligheten att se hur identiteter framhävs av talaren i relation till diskurs och tolkningsrepertoar. 

Identiteten hos talaren kan förändras genom en konversation, eftersom också sättet att tala kan 

förändras (Wetherell et al., 2001). Det är ju talaren som skapar uttalandet, även om diskurser 

också påverkar hur talet konstrueras. Diskurser ger subjektspositioner eftersom språket placerar 

människor i olika positioner (Wetherell et al., 2001). Att se på subjektspositioner blir därmed, att 

se hur en person placerar sig själv i relation till något och på så sätt konstruerar sig själv. I vår 

analys efter subjektspositioner letar vi bl.a. efter vem en viss diskurs eller tolkningsrepertoarer 

syftar till och sedan vad detta kan säga om personen som yttrar detta (Wetherell et al., 2001). 

Återgår vi till exemplet ovan där tolkningsrepertoaren var kontroll. Blir subjektspositionen den 

kontrollerade brukaren och även respondenternas identitet i detta sammanhang. Identiteten kan 

utformas som den kontrollerade brukaren i och med en positionering motsatt en missbrukare 

inom tolkningsrepertoaren om kontroll. 

 

Tolkningsrepertoarer hjälper oss att se vilka gemensamma begrepp/byggstenar respondenterna 

använder, för att konstruera sig själva och andra när de talar om AAS. Som stöd i sökandet efter 

tolkningsrepertoarer kommer vi att börja med att lyfta fram teman. Temana lyfts fram utifrån 

gemensamma punkter som respondenterna relaterat till, samt återfinns i de perspektiv vi 

presenterat om AAS genom annan litteratur. Inom tolkningsrepertoaren har vi sedan tittat på hur 

respondenterna placerat sig, den så kallade subjektspositionen. Subjektspositionen hjälper oss att 

se vilken tillfällig identitet respondenten tar till sig (Wetherell et al, 2001). 

Det är vi som utför analysen som sätter upp premisserna för analysen, vilka perspektiv vi 

använder oss av och vilka diskurser som skall inkluderas utifrån en viss mening (Börjesson, 

2003). Under analysen är det därför vi som urskiljer diskurser utifrån våra premisser, resultat, 

följande analys och andra perspektiv på AAS. 
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5. RESULTAT & ANALYS 

5.1 Diskurser och teman 

I läsning av data har två diskurser urskiljts. Diskurserna har framkommit ur data och är en del av 

vårt resultat, men de används också som verktyg för att strukturera vår analys. Det som skiljer 

diskurserna åt är att de syftar till att forma två olika versioner av verkligheten, en restriktiv 

version där användningen av AAS regleras i samhället samt en legal version där användningen av 

anabola är fri. Snävt kan man säga att konstruktionen i respondenternas uttalanden, genom 

diskurserna, blir antingen för eller emot användning av AAS i respondenternas uttalanden. 

Respondenterna använder sig dock inte uteslutande av den ena eller andra diskursen utan de 

relaterar omväxlande till båda diskurserna i sina uttalanden och således regerar varken den ena 

eller andra diskursen. 

 

Även de teman som urskiljts kan ses som både resultat och verktyg för analysen. I 

respondenternas resonemang återkommer tre övergripande teman, missbruk/bruk, fysiska risker 

samt sociala risker, i relation till AAS och de två diskurserna. Temana har valts ut eftersom de 

utgör grunderna i olika argument för eller emot användning av AAS. Det är de olika temana som 

respondenterna relaterar till i konstruktionen av sina uttalanden om AAS. Inom en restriktiv 

diskurs utformar respondenternas sina uttalanden emot användning av AAS med hjälp av temana. 

Respondenterna ser användningen av AAS som ett missbruk, de social och fysiska riskerna att ta 

AAS ses som övervägande de positiva effekterna och påbjuder restriktioner av användning av 

AAS i samhället. Inom en liberal diskurs utgör temana grunden i argument för användning av 

AAS. Respondenterna ser inte användningen av AAS som ett missbruk utan ett bruk, och de 

anser de sociala och fysiska riskerna reducerbara och förordar fri användning AAS i samhället.  

 

Restriktiv diskurs Liberal diskurs 

MISSBRUK BRUK 

FYSISKA OCH SOCIALA RISKER SOM 

OFRÅNKOMLIGA 

SOCIALA OCH FYSISKA RISKER 

REDUCERAS 
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5.2 Bruk/Missbruk 

Ingen av dem som vi intervjuat för uppsatsen definierar sig utan förbehåll som missbrukare även 

om distinktionerna mellan bruk och missbruk konstrueras olika av respondenterna. 1Joakim är, 

enligt oss, den respondent som närmast definierar sig som missbrukare. 

 

LISA: Ee om man tänker termerna bruk, missbruk, hur ser du då på anabola, är det ett bruk eller ett 

missbruk? 

RESPONDENT: Nej de är ett missbruk,  

EMMA: okej 

RESPONDENT: tycker jag, det är ett missbruk. (suckar) 

 (Joakim) 

 

Joakim menar att användning av AAS är ett missbruk. Subjektsposition är, som nämnts, den 

position, vilken en person intar i relation till något (Wetherell et al., 2001). Joakim intar en 

subjektsposition, eller tillfälliga identitet som missbrukare. Joakim syftar inte direkt till sig själv i 

uttalanden, men då han använt anabola gör han en indirekt positionering av sig själv som 

missbrukare när han menar att all användning av AAS är ett missbruk. I linje med 

diskurspsykologisk teori konstruerar Joakim en version av verkligheten där användning av AAS 

är missbruk, han utgår från en restriktiv diskurs i sitt uttalande.  

 

När Joakim får den direkta frågan om han anser att han missbrukade när han använde AAS blir 

han mer tveksam till om användningen var ett missbruk för hans egen del.  

 

LISA: Du, du missbrukade anabola när du? 

RESPONDENT: Det gjorde jag ju, men ee missbruka, aa, det gjorde jag väl kanske då, mm. 

[---] 

RESPONDENT: Så att ee … de e ett missbruk, för dom flesta … även för mig kanske då … mm … 

ja, kanske. 

 (Joakim) 

 

                                                 
1 1 Fiktivt namn. I linje med våra etiska överväganden är alla informanterna avidentifierade i analysen. Namnen på 
informanterna är därför fiktiva. Ytterligare en åtgärd har vidtagits för att avidentifiera informanterna genom att  
utelämna information som kan avslöja informantens identitet. 
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Joakim definierar sig själv som missbrukare. Han intar åter en subjektsposition som missbrukare, 

men med förbehåll då han tillägger ”kanske” i sin positionering. Det kan tyckas motsägelsefullt 

att Joakim positionerar sig som missbrukare med tveksamhet då han tidigare i samma diskussion 

valt att benämna all användning av AAS för missbruk. Vi tolkar det som en bekräftelse på hur 

svårt det är för individen att se sig själv som missbrukare, att inta en socialt tvivelaktig identitet. 

Precis som Lalander (2005) menar vi att ingen vill se sig själv eller ses av andra som en 

missbrukare. Att vara en missbrukare är inte något positivt och den som ses som missbrukare av 

andra riskerar att stigmatiseras, ses som en person med negativa karaktärsdrag (Lalander, 2005). 

 

Den respondent vi kallar för Rikard relaterar till sig själv som både brukare och missbrukare av 

AAS.  

 

RESPONDENT: Det finns ju missbrukare, så som jag gjorde i början det var väl en missbrukare, då hade 

jag, då var det bara skadliga effekter, jag använde såna enorma doser, men sen brukar man ju, brukar man 

ju, eller jag vet inte vad jag ska säga… jo man brukar det när man blir lite mer förståndig med det, när 

man använder det eller kan använda det på rätt sätt då 

EMMA: Man missbrukar då när man använder det utan kunskap då liksom? 

RESPONDENT: Ja många gör ju det, många tror det, att ju mer du använder desto bättre blir det, men det 

blir det inte, du har bara en viss effekt av det, det gäller att hitta den effekten och samtidigt minimera dom 

skadliga, åhh använder man för mycket så ökar de skadliga effekterna och inte bara dom positiva. 

(Rikard) 

 

Rikard använder en tolkningsrepertoar innehållande förstånd, kunskap och effekter när han 

särskiljer sig själv som brukare eller missbrukare av AAS. Tolkningsrepertoarer ses som mindre 

beståndsdelar än diskurserna (Wetherell et al., 2001). De är byggstenar, vilka finns tillgängliga 

utanför individen, för att användas på olika sätt i konstruktionen av uttalanden i linje med 

individens egna syften (Wetherell et al., 2001). Rikard säger att han var missbrukare 

(subjektsposition) av AAS när han använde AAS utan förstånd och kunskapen. När han sedan 

fick kunskapen, och då även förståndet att använda AAS på ”rätt sätt”, kan han definiera sig som 

en brukare (subjektsposition) av AAS. Rikard använder på så sätt kunskap som en byggsten, en 

tolkningsrepertoar, i sitt uttalande för att möjliggöra konstruktionen av sig själv som brukare till 

skillnad från att ses som missbrukare. 
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Att inneha en viss kunskap om hur AAS används på ”rätt sätt” är en tolkningsrepertoar som 

återkommer hos flera respondenter. Viss kunskap gör det, enligt respondenterna, möjligt att 

använda AAS på ”rätt sätt” och därmed kan respondenterna se sig själva som brukare i stället för 

missbrukare. Den kunskap som Rikard talar om är kunskap om hur AAS påverkar kroppen. 

Rikard menar att oavsett om doserna ökas finns det enbart en maximal positiv 

(muskeluppbyggande) effekt hos AAS. Det är den maximala positiva effekten, vid så låg dos 

AAS som möjligt, som eftersöks. På så sätt minimeras också de negativa effekterna av AAS för 

individen.  

 

Det Rikard säger om kunskap och att använda på ”rätt sätt” kan även tydas som att Rikard skapar, 

vad Lalander (2005) benämner för, ett motmanus. Genom att Rikard har en bild av hur AAS 

missbrukas kan han skapa skillnad till sig själv då han inte längre använder AAS som en 

missbrukare. Eller med andra ord då han får kunskap om hur AAS används på ”rätt sätt”. Genom 

ett motmanus blir det möjligt att se sig själv som en brukare och inte en missbrukare, trots 

överensstämmelser med missbrukarens karaktärsdrag i och med användning av droger (Lalander, 

2005). Motmanuset möjliggörs därmed med hjälp av tolkningsrepertoaren om kunskap och 

användning av AAS på "rätt sätt". 

 

Respondenten kallad för Anders ser inte användningen av AAS som ett missbruk. 

 

RESPONDENT: ja men, missbruk för mig (höjer rösten) då kanske ett missbruk var att hålla på med 

andra droger, alkohol, amfetamin, hasch åh ja knark, och det här då, inte anabola, jag tycker inte att 

anabola steroider 

EMMA: Det var skillnad på det? 

RESPONDENT: Ja visst, naturligtvis, anabola steroider de e ju helt annorlunda, jag tyckte ju inte att de 

va så farligt i början, naturligtvis inte. 

LISA: Vad var det som gjorde det så speciellt jämfört med dom andra? 

RESPONDENT: Ja, men en som håller på med hasch och amfetamin han går ju som en föredetting på 

stan det är en looser, det är ju en riktig looser, en sån man kan spotta på, trampa ner, men han som håller 

på med anabola, han vill ju nånting i alla fall, han bygger ju sin kropp, han ska tävla, han vill, han har en 

annan målsättning med sitt bruk. 

 (Anders) 
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Vi tolkar det som att Anders ser användning av andra olagliga droger som missbruk och 

användning av AAS som bruk. I sina argument för att användning av AAS är bruk använder 

Anders sig av en tolkningsrepertoar om andra olika droger och målsättning. Anders menar att 

AAS ses som ett bruk eftersom det finns en, som vi tolkar det, positivt målsättning med 

användning av AAS. En sådan målsättning finns, enligt Anders inte när man tar andra olagliga 

droger, vilket gör att det möjligt att konstruera en skillnad mellan AAS och andra olagliga droger. 

Anders kan på så sätt definiera användning av AAS som ett bruk och sig själv som en brukare i 

förhållande till sin subjektsposition.  

 

Anders skapar en skillnad mellan AAS och andra olagliga droger (han nämner hasch och 

amfetamin). Distinktion blir mer allmän än personlig och inte beroende av en aspekt i 

användningen, så som kunskap, vilken Rikard använder i distinktion mellan bruk och missbruk 

av AAS. Då AAS verkar annorlunda än andra droger, muskeluppbyggande, och möjliggör att 

man har ett ändamål/en målsättning med användningen särskiljer sig AAS från andra olagliga 

droger enligt Anders. 

 

Anders gör skillnad till sig själv mot en stereotyp bild av en missbrukare. Anders tillskriver 

missbrukaren flera olika egenskaper. En missbrukare är enligt Anders en person som håller på 

med andra droger än AAS, som inte har någon framtid, ”… en riktig looser, en sån man kan 

spotta på, trampa ner… ”. Den stereotypa bilden av en missbrukare och dess tillskrivna 

egenskaper är vad Lalander (2005) kallar för ett missbrukarmanus. Det är genom att göra skillnad 

gentemot sig själv till missbrukarmanuset som användaren av olagliga droger kan konstruera ett 

motmanus. Motmanuset är de egenskaper individen har som särskiljer denne från den stereotypa 

bilden av en missbrukare (missbrukarmanus). En av de egenskaper som Lalander (2005) menar 

beskriver missbrukaren är att denne är socialt exkluderad något som vi tolkar att även Anders 

gör. Anders ser missbrukaren som en socialt exkluderad person, vilket inte stämmer in på 

användare av AAS. Anders konstruerar så en skillnad mellan användare av AAS och missbrukare 

och kan då se sig själv som brukare av AAS.     

 

Anders förtydligar sitt motmanus ytterligare när han gör en jämförelse med idrott. 

 

Åh de är nästan skitsamma vilken idrott man håller på med så förekommer det alltså även inom 
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pistolskytte förekommer doping men kanske då i lugnande medel ja men alltså och sen inom ishockey 

förekommer det anabola för att man ska kunna gå upp i vikt åh jag menar det förekommer överallt för de 

ser man i skidsport där är det bloddoping åh friidrott jag menar det är mAASor överallt så jag vet inte om 

jag ser det som ett missbruk alltså det är jättesvårt.  

(Anders) 

 

Anders relaterar missbruk och bruk till användning av AAS inom idrotten (tolkningsrepertoarer). 

Vi ser det, i likhet med Monaghan (2001), som att en normalitet skapas i användningen av AAS. 

När användningen normaliseras ses det som mer rimligt att använda sig av AAS. När alla andra 

idrottsmän använder AAS blir det normalt. En missbrukare förknippas inte med det som är 

”normalt” utan ses, som nämnts, som en socialt exkluderad person. Tvärtom en socialt 

exkluderad identitet så som missbrukaren är idrottsmannen en socialt aktad gestalt. Genom att se 

AAS som vanligt förekommande inom idrotten skapar Anders en normalitet, han är inte 

annorlunda än många andra. 
 

I likhet med Anders relaterar Rikard till användare av AAS, som normala och till och med 

professionella, när han normaliserar den egna användningen av AAS. 

 

Nä, vi … nä inte i början, men sedan ökade man sin, sedan slutade jag umgås med [...] och då 

liksom, umgås mer med, vad ska man säga, vana brukare, sådana som hade det som sitt jobb, mer 

eller mindre och då får man en hel annan kunskap om det liksom, då får man, då tar man väck, dom 

vet hur man skall använda det, hur man minimerar skadorna, de skadliga effekterna och det vill man 

åt 

(Rikard) 

 

Rikard gör sin användning av AAS rimlig genom att relatera till ”vana brukare”. Vi tolkar det 

som att Rikard talar om kroppsbyggare som regelbundet deltar i tävlingar, målmedvetet 

kroppsbyggande. Rikard säger att han lärde sig att använda AAS på rätt sätt av dessa vana 

brukare, genom att de gav honom kunskap (tolkningsrepertoar). Vi tolkar det så att Rikard 

använder sig av kunskapen som en aspekt i sitt motmanus. Liksom Anders normaliserar Rikard 

sin användning. Både Rikard och Anders gör detta genom att relatera sin användning av AAS till 

en användning av AAS, vilken de presenterar likt något professionellt. Rikard relaterar 

användande av AAS till något som hör ihop med en daglig sysselsättning, ett arbete, och Anders 
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relaterar till idrott. Rikard och Anders ser sig inte som missbrukare, utan brukare, av AAS. De ser 

sig som normala precis som de "professionella" grupper som använder AAS, vilka de relaterar 

till.   

 

Vi ser de olika subjektspositionerna som att respondenterna tilldelar sig själva tillfälliga 

identiteter (Wetherell et al., 2001). Att definiera sig så som brukare eller missbrukare är att 

tilldela sig en tillfällig identitet. Gränsen mellan bruk och missbruk av AAS anser vi är flytande 

hos respondenterna och beroende av vilka aspekter de refererar till i sin distinktion. Funktionen 

för uttalandena kan vara den samma, men tolkningsrepertoarerna olika och därmed konstrueras 

även gränsen mellan bruk och missbruk annorlunda. Rikard talar om bruk som användning utan 

förstånd, kunskap, och gör en definition av sig själv som brukare då han fått mer kunskap om 

användningen av AAS. Han menar att innan han fått kunskap om användning av AAS var han en 

missbrukare. Gränsen för vem som är brukare och missbrukare är beroende av hur mycket 

kunskap individen har om hur AAS skall användas. Anders däremot hänvisar till att 

målsättningen är annorlunda med användning av AAS än med andra olagliga droger i 

distinktionen mellan bruk och missbruk. Istället för att handla om hur mycket kunskap en individ 

innehar blir gränsen mellan bruk och missbruk av AAS beroende av om det finns en målsättning 

med användningen.  

 

Identiteterna hos respondenterna är också tillfälliga och beroende av det uttalande som görs 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En RESPONDENT kan i ett och samma uttalande förflytta 

sig mellan identiteterna missbrukare och brukare, eller inta dem båda samtidigt, i relation till hur 

uttalandet byggs upp. Som exempel förflyttar sig Rikard från en subjektsposition som 

missbrukare, när han talar om början på den period han använde AAS, till missbrukare i slutet av 

sin användning. 

 

5.2.1 Sammanfattning 

Respondenterna använder sig av olika tolkningsrepertoarer så som förstånd, kunskap, 

målsättning, idrott, normalitet när de konstruerar sina identiteter i förhållande till AAS. Tack vare 

dessa byggstenar normaliserar de och gör sin användning av AAS rimlig. I sina tillfälliga 
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identiteter ser de sig som brukare, missbrukare och normala.  

 

När respondenterna talar om exempelvis kunskap och normalitet i relation till AAS konstruerar 

de ett motmanus, vilket innehåller en stereotyp bild av en missbrukare. Respondenterna undviker 

att positionera sig som missbrukare, och skapar därför skillnad mellan missbruk respektive bruk. 

 

5.3 Fysiska risker 

Monaghan (2001) menar att riskerna som följer av användning av AAS är både fysiska och 

sociala. Alla respondenter relaterar till riskerna med användningen och därmed urskiljer vi vårt 

andra och tredje tema som handlar om fysiska och sociala risker. Vi tolkar det som att 

respondenterna är väl medvetna om de olika riskerna av att använda AAS. Trots riskerna 

beskriver Respondenterna den egna användningen av AAS som riskfri eller som något normalt 

och därmed rimligt: 

 

Man vill ju ha så mycket bra effekter och så lite dåliga effekter som möjligt av det, det finns ju massa 

jävla vetenskap om det, hur man skall använda det, vad man skall tänka på när man använder en grej, det 

är många organ i kroppen som liksom påverkas, så det finns det ju liksom dokumenterat hur länge man 

skall använda vad och var för att du inte skall få den effekten på organen, så då gick jag över till ett mer 

vetenskapligt användande om man säger. 

(Rikard) 

 

Rikard använder en tolkningsrepertoar om kunskap och vetenskap, vilket han relaterar till de 

fysiska riskerna, negativa effekter, med användningen av AAS. Rikard berättar att AAS kan 

skada olika organ i kroppen om man inte har kunskapen om hur AAS används på ett 

vetenskapligt sätt. Rikard presenterar den kunskap han fick om hur AAS skall användas som 

vetenskaplig och därmed det ”rätta” sättet att använda AAS. Vi tolkar det som att Rikard anser 

sig reducera riskerna genom att han talar om att han fick kunskap och på så sätt kunde minska de 

negativa effekterna och maximera de positiva effekterna. 

 

Vad som skulle kunna benämnas för den ”rätta” eller ”korrekta” användningen av AAS är 

avhängigt individen. Respondenterna berättar om hur de använt AAS i kurer. Med kur menas en 
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tidsperiod under vilken man använder AAS. Efter kuren följer en tidsperiod då man inte använder 

AAS för att därefter påbörja en ny kur. Tidsperioderna för kurerna varierar hos respondenterna. 

Att använda AAS i reglerade kurer är ett sätt, vilket respondenterna presenterar som ”rätt 

användning”. Kurerna har bland annat till syfte att reducera riskerna. 

 

 

Monaghan (2001) beskriver sina respondenter som riskreducerare. Han menar att reduceringen av 

risker är en av faktorerna som upprätthåller användningen av AAS. Även vi ser en betydelse av 

att reducera riskerna för upprätthållandet av användningen av AAS. I relation till vad Lalander 

(2005) skriver om motmanus blir det svårare att inkludera en aspekt om ”rätt användning” av 

AAS i ett motmanus om användningen inte anses reducera riskerna. Att använda AAS i kurer för 

att reducera riskerna gör också att ett motmanus kan skapas genom att användningen sker på 

”rätt” sätt. När respondenterna inte följer kurerna är användningen inte längre korrekt. Det blir 

svårare för respondenterna att inkludera aspekten av ”rätt användande” av AAS i ett motmanus 

och därmed benämna sig för brukare av AAS. 

 

RESPONDENT: Jag tycker att det går o bruka de o de går o missbruka de… jag tror nog att jag 

körde nåt mellanting mellan bruk och missbruka, man kan bruka steroider o trä träna seriöst o leva 

för det. 

LISA: Typ tävla då ee?  

RESPONDENT: Försöka bli så mycket som möjligt.. ja, sen kan du ju supa järnet o knarka o ta 

steroider, missbruka. 

EMMA: Mm 

LISA: Mm, missbrukar o du var? 

RESPONDENT: Jag skjuter ju inga kurer perfekt  

 (Ola) 

 

Ola menar att han befann sig någonstans mitt i mellan att vara brukare och missbrukare 

(subjektsposition) i sin användning av AAS. Han förklarar det bland annat genom att säga att han 

inte sköt, injicerade, några kurer perfekt. Vi tolkar det som att Ola inte följde de uppsatta kurerna, 

vilket han även talar om längre fram i intervjun. 

 

EMMA: Ändrade man kuren 
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RESPONDENT: Ja, nästan, för det kändes bättre inför de träningspasset just, till exempel o typ sätta 

den kanske i en annan muskel, så man sköt på dagarna sen kanske man… ja.. taggade varandra o 

skjuta lite mer för skoj skull ungefär, annars körde vi 600 istället för 400 

EMMA: Så de blev lite mer då än vad du hade tänkt? 

RESPONDENT: Ja, ibland 

EMMA: Mm 

Tyst 

EMMA: Hade du alltid samma uppehåll mellan kurarna… eller var det olika? 

RESPONDENT: Nä, det var olika, men de, vi försökte köra en kanske en cirka åtta veckor på och 

sex av. Men de blev så att man började lite tidigare 

 (Ola) 

 

Vi tolkar det som att Ola anser att han befann sig mitt i mellan bruk och missbruk eftersom han 

inte använde på ”rätt” sätt. Han följde inte de uppsatta kurerna. På så sätt blir det svårare för Ola 

att enbart positionera sig som brukare. Han kan inte använda sig av aspekten om ”rätt” 

användning av AAS i sitt motmanus eftersom han inte följde kurerna. Vi tolkar det som att Ola 

menar att han till viss del saknade kontroll över sina kurer. Kontroll är något som återkommer 

genom data och med kurer följer att användningen av AAS kontrolleras.  

 

Den respondent vi kallar för Gustav tar helt avstånd från att använda i kurer. 

 

EMMA: Körde du i kurar då liksom 

RESPONDENT: Näe, jag körde hela tiden … Jag har aldrig fattat det där me kurer o sånt de … jag 

körde sex månader i streck. 

EMMA: Mm 

RESPONDENT: Sen vila man ju på vinter, o, så sen börja ja igen, kanske i februari mars. 

EMMA: okej, o så blir de sex månader igen då? 

RESPONDENT: Sen kör man hela, fram till sommaren om man säger, sen mitt i den så stoppar man 

på sommaren för det finns ingen chans o träna 

EMMA: Nä 

RESPONDENT: Man har inte den lusten på sommaren, det är för varmt du vet. (ohörbart) sen 

 börjar man igen på vintern. 

 (Gustav) 

 

Gustav använder AAS på ”rätt” sätt genom att använda AAS långa perioder och sedan vila långa 
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perioder istället för korta kurer med kort vila. Gustav anser sig på så sätt reducera riskerna. 

Gustav skapa därmed ett motmanus utan att relatera till kurer.  

 

RESPONDENT: Då visst, då kan de påverka dig längre fram i livet, om du ska ha barn eller inte, njurar 

asså, organen i sig, kan ju ta jävligt mycke stryk, men inte så som vi gjorde då. 

EMMA: Nä 

RESPONDENT: För att vi gjorde verkligen ett uppehåll så att kroppen fick rensa sig själv, å sen kunde 

man köra igen. O sen gick jag i eee, jag gick konstant till läkare, o snackade med läkare alltså o gjorde 

fulla tester. 

EMMA: Fick rådgivning? 

RESPONDENT: Inte om anabola steroider, nej!  

EMMA: Okej. 

RESPONDENT: Dom visste ju inte om det, jag bara ’nä nä, nu gör jag kontroll’ 

EMMA: Mm 

RESPONDENT: ’Varför de (uttalar sitt namn), du har ju vart här för två månader sen?’. ’Nä men, jag mår 

inte bra alltså’. Så man hittar ju på saker bara för att få göra dom kontrollerna va, utan att behöva säga till 

dom att man tryckte. Även att dom har tystnadsplikt så gjorde man inte de. 

(Gustav) 

 

Gustav är väl medveten om de fysiska riskerna med användningen av AAS. Gustav anser sig veta 

hur han skall reducera riskerna och gör det med tolkningsrepertoar där negativa effekter och 

kontroll relateras till de fysiska riskerna. Gustav säger att han inte har upplevt några negativa 

effekter och kan därmed relativt lätt skapa ett motmanus. De negativ effekterna är inte verklighet 

för honom och på så sätt inte någon fysisk risk. De negativa effekterna, säger Gustav, att de 

uppstår om man inte gör längre uppehåll från användningen av AAS. Han säger att vid längre 

uppehåll får kroppen tid att återhämta sig. 

 

Gustav utökar sitt motmanus ytterligare han har inte enbart undgått negativa effekter genom att 

använda AAS i långa perioder med lång vila, utan har även tagit hjälp av doktorn för att 

kontrollera de eventuella negativa effekterna av AAS. Gustav kan på så sätt se sig som den 

självkontrollerade (subjektsposition), i sitt syfte att reducera de fysiska riskerna med 

användningen av AAS.  
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5.3.1 Sammanfattning 

Den fysiska risken är verklighet för alla respondenter. Respondenterna måste därför i sitt 

motmanus reducera riskerna för att kunna ta den tillfälliga identiteten brukare.  

 

Respondenterna framställer riskerna med användningen av AAS som möjliga att reducera. 

Respondenterna använder byggstenar om kunskap och kontroll för att reducera riskerna. Genom 

att respondenterna har kunskap och kontroll kan de använda AAS på ”rätt” sätt och därmed bruka 

AAS. 

 

5.4 Sociala Risker 

Aggressivitet är en av flera möjliga psykiska biverkningarna av AAS (Moberg & Hermansson, 

2006). Vi tolkar också aggressivitet som en av de sociala riskerna med AAS. Lalander (2005) 

menar att ett motmanus skapas av användare av droger på grund av den sociala risken i och med 

möjligheten att stigmatiseras, att tillskrivas negativa egenskaper. Kroppsbyggning kopplas nära 

samman med AAS och aggressivitet (Monaghan, 2001) och därmed följer risken att stigmatiseras 

inte enbart för de kroppsbyggare som använder AAS utan alla de som kroppsbygger och är 

mycket muskulösa. För den som använder AAS blir risken att stigmatiseras högre om 

användningen blir känd hos omgivningen. Gustav beskriver i citatet ovan hur han inte ville uppge 

för läkaren att han använde AAS, vilket kan tolkas som att han vill undvika att stigmatiseras. 

Gustav berättar längre fram i intervjun mer direkt om risken för stigmatisering i samband med 

användning av AAS. 

 

RESPONDENT: Förstår du. Känner jag nån människa som frågar alltså har du tagit, så kan jag säga a ’ja, 

jag har tagit’, men känner jag inte människan, så har dom inte med det att göra. 

[---] 

RESPONDENT: Ja, men jag står ju för vad jag gör, varför ska jag ta nånting o förneka det, förstår du, 

aldrig i livet, tar jag nånting så står jag för att jag har tagit det. Men sen att jag sitter med en tjej, det är 

inte nånting hon vill höra för det kommer lätt att förknippas med ilska aggression, alltihopa. 

EMMA: Mm 

RESPONDENT: Förstår du. Vad kommer hon att få för uppfattning om mig, eller hur. Här sitter jag med 

en tjej jag inte känner, hon kommer att tro att jag är psykopat om jag säger till henne att jag har tagit 

steroider, eller att jag tar steroider eller, ångrar du inte de att, dom läser så mycket om de, att dom inte vet 
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vad det handlar om. 

               (Gustav) 

 

Gustav använder sig av en tolkningsrepertoar om privatliv, aggressivitet och uppriktighet 

(tolkningsrepertoar), vilket Gustav relaterar till den sociala risken för stigmatisering. Gustav 

menar att kunskapen inte finns hos andra människor om AAS. Han menar att AAS lätt förknippas 

med aggressioner. Genom kopplingen mellan aggressioner och AAS riskerar Gustav att 

tillskrivas negativ egenskaper, stigmatiseras. Därför talade Gustav inte om för människor som 

frågade att han använde AAS om han inte kände dem och därmed reducerar han risken för 

stigmatisering. 

 

Respondenterna talar olika om aggressivitet. För respondenten kallad Martin är aggressivitet inte 

verklighet. (Fick inte medgivande att spela in denna intervju, därför redovisas våra anteckningar) 

 

RESPONDENT säger om aggressivitet i samband med steroider: ” Då alla läser att man blir aggressiv, så 

blir man aggressiv, men det är en myt”. 

(Martin) 
 

Martin menar att aggressivitet som en biverkning av AAS inte är verklighet, att det är en myt. 

Martin relaterar kunskap till aggressivitet i sin tolkningsrepertoar. Martin framställer aggression 

som en följd av okunskap. Att andra användare av AAS blir aggressiva beror, enligt Martin, på 

att de har läst att man blir aggressiv och då de tror att de skall bli aggressiva av AAS, blir de 

också det. Martin framställer sig som kunnig (subjektsposition) när han talar om aggressivitet 

eftersom han säger sig inneha en kunskap som andra användare av AAS inte innehar. Kunskapen 

om att aggressivitet som möjlig biverkning av AAS är en myt. Förutom att Martin på detta sätt 

reducerar risken att ses som aggressiv, tolkar vi det som att han också reducerar risken att 

stigmatiseras som aggressiv genom att helt avfärda aggressivitet som möjlig biverkning av AAS.  

 

Andra respondenter tillstår ett aggressivt beteende hos dem själva i samband med användning av 

AAS. En av dem är Anders. Anders är den enda respondenten som säger att aggressivitet tveklöst 

är en biverkning av AAS. 
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RESPONDENT: Jamen så är det eh, det säger sig självt. Stoppar du i dig för mycket testosteron som 

jag sa, då kanske femhundra till tusen milligram på ett bräde, en injektion så att säga, det måste ju 

göra något med kroppen eftersom kroppen producerar 10 12 gram, milligram, om det är i veckan och 

det är något sånt där, det är väldigt lite kroppen producerar självt. Åh stoppar du i dig då ja nästan 

hundra gånger mer på ett bräde det blir nått galet och det, man blir lite mera aggressiv naturligtvis så 

är det ju. (Anders)                                     

 

Anders gör en koppling mellan testosteron och aggressivitet (tolkningsrepertoar). Han ser ökad 

aggressivitet som en följd av att testosteronet ökar i kroppen vid användning av AAS. 

 

Förutom aggressivitet finns det andra biverkningar som ökar risken för stigmatisering. Ola 

berättar om den för honom värsta tänkbara biverkningen av AAS. 

 

RESPONDENT: Men detta ee e rätt känt att det blev väldigt mycket östrogen av det. O det gillade 

inte mina tuttar då, mina bröstkörtlar dom växte lite då. 

LISA: Aha 

RESPONDENT: o de gillade inte jag. För de e nog de värsta som, värsta bieffekten som man ville 

inte va me om. 

LISA: Mm, okej. 

EMMA: Varför är de ser man det som värste bieffekten liksom? 

RESPONDENT: Jag gjorde de. 

EMMA: Ja 

RESPONDENT: För att det är nånting som syns utanpå  

(Ola) 

 

 

Ola säger att han fick så kallade ”bitchtits”, vilken syftar till bröstkörtelutveckling med den 

medicinska benämningen gynekomasti (Moberg & Hermansson, 2006). Gynekomasti var den 

värsta möjliga negativa bieffekten för Ola eftersom det är en bieffekt som visar sig på utsidan och 

andra kan se. Gynekomasti är känd biverkning av AAS (Moberg & Hermansson, 2006). Om 

omgivningen är medveten om denna biverkning ökar risken att ”Olas” användning av AAS 

upptäcks av omgivningen. Således ökar även risken för stigmatisering. När omgivningen ser att 

Ola som är intresserad av kroppsbyggning har fått ”bröst” så riskerar han att tillskrivas alla de 

negativa egenskaper som kan sammankopplas med användning av AAS. Möjligtvis riskerar Ola 
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exempelvis att ses som en person som missbrukar, är olaglig och aggressiv. Vi tolkar det som att 

riskerna att ta AAS anses som mindre då skadorna av AAS inte är synliga. När sedan 

bröstkörtlarna växer och det syns på utsidan blir risken konkret och kanske lättare att ta till sig 

både av den som använder och utomstående. Risken för stigmatisering blir därmed möjligen 

svårare att reducera. 

 

5.4.1 Sammanfattning 

Den sociala risken med AAS för respondenterna är främst risken att stigmatiseras. I och med 

biverkningar av AAS som kan upptäckas av omgivningen och kopplas till användning av AAS 

ökar risken för stigmatisering. En av de biverkningar som ökar risken för stigmatisering är 

aggressivitet. Flertalet av respondenterna positionerar sig i förhållande till aggressivitet när de 

talar om sin användning av AAS. Positioneringarna varierar från att aggressivitet ses som en 

logisk följd av höga nivåer testosteron i kroppen till att aggressivitet avfärdas som möjlig 

biverkning av AAS. 

 

En andra biverkningar som ökar risken för stigmatisering är gynekomasti, bröstkörtelutveckling. 

Trots att det finns biverkningar som är mer riskfyllda för den fysiska hälsan än gynekomasti anser 

den berörda respondenten att gynekomasti är den värsta möjliga biverkningen av AAS. Eftersom 

gynekomasti och aggressivitet är biverkning som kan bli synliga för omgivningen genom en 

förändrad fysik, alternativt ett ökat aggressivt beteende, ökar också risken att individen kopplas 

samman med användning av AAS och stigmatiseras. Respondenterna intar identiteter som 

riskreducerare, men med synliga biverkningar av AAS, blir risken för stigmatisering möjligtvis 

svårare att reducera.  

 

6. SLUTSATSER 

Två diskurser har inringats i data, restriktiv diskurs och liberal diskurs. Respondenter använder 

båda diskurserna i konstruktionen av sina identiteter. Genom att relatera till de teman vi 

presenterar, bruk/missbruk, fysiska och social risker, konstrueras användningen av AAS 

omväxlande i linje med den ena eller andra diskursen.  
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Restriktiv diskurs Liberal diskurs 

MISSBRUK BRUK 

FYSISKA OCH SOCIALA RISKER SOM 

OFRÅNKOMLIGA 

SOCIALA OCH FYSISKA RISKER 

REDUCERAS 

 

Diskurserna påverkar också respondenterna i deras uttalanden, vilket kan förklaras i relation till 

temana. De teman som ringats in är gemensamma för de båda diskurserna och fungerar som 

existerande utanför individen då det är kulturen som påbjuder diskurserna och dess innehåll 

(Burr, 2002). Respondenterna både använder och påverkas av de olika temana i sina uttalanden i 

linje med den ena eller den andra diskursen.   

 

 

 

I konstruktionen av sina identiteter relaterar respondenterna bland annat till det tema vi valt att 

kalla bruk/missbruk. I stor utsträckning menar respondenterna att de är skillnad på att bruka och 

missbruka AAS. Hur respondenterna definierar sig själva, som missbrukare eller brukare, 

varierar. Däremot väljer ingen av respondenterna att utan förbehåll tilldela sig en identitet så som 

missbrukare, vilket ger stöd för påståendet att det är svårt att se sig själv och/eller tilldela sig själv 

en identitet med sådana negativa förtecken som hos ”missbrukaren”. Konstruktionen av 

användningen av AAS som bruk kan liknas vid det Lalander (2005) benämner för motmanus. 

Genom att skapa en stereotyp bild av en missbrukare (missbrukarmanus) blir det möjligt för 

respondenterna att påvisa en skillnad gentemot sig själva (motmanus).  

 

Vi menar att respondenterna i stor utsträckning intar en position i linje med en liberal diskurs då 

de på olika sätt konstruerar användning av AAS som rimlig för dem själva, bland annat genom att 

normalisera användningen av AAS. Genom normalisering av användningen av AAS blir 

användningen rimlig trots de fysiska och sociala risker som medföljer. Respondenterna strävar 

efter att se sig själva/ses av andra som ”normala”. Riskerna i sin tur är både fysiska och sociala. 

På olika sätt reduceras riskerna. 
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Den fysiska risken med att använda AAS är något alla respondenter relaterar till. För att kunna 

inta den tillfälliga identiteten brukare måste respondenterna reducera den fysiska risken och 

skapar därmed ett motmanus. Motmanuset består av byggstenar som kunskap och kontroll och 

genom att inneha kunskap och kontroll möjliggörs ett bruk av AAS i respondenternas uttalanden.  

 

Den sociala risken följer av möjligheten att stigmatiseras i och med användningen av AAS. Flera 

biverkningar av AAS är sådana att de syns utanpå eller märks genom förändrat beteende, 

exempelvis ökat aggressivt beteende. Genom de möjliga biverkningarna av AAS som kan märkas 

av omgivningen ökar risken för att användningen upptäcks och således ökar även risken för 

stigmatisering. Även här intar respondenterna identiteten riskreducerare, exempelvis genom att 

inte tala om för omgivningen att de använder AAS.  

 
 

7. SAMMANFATTNING 

Kunskapen om missbruk av AAS är liten i Sverige. Denna uppsats syftar till att urskilja diskurser 

och ge en bild av hur dessa används av personer med erfarenhet av anabola androgena steroider i 

relation till konstruktionen av identiteter. 

 

Diskurspsykologi fungerar både som teoretisk och metodologisk ram för uppsatsen beroende på 

fokus av människors konstruktion av identiteter i uppsatsen. Det diskurspsykologiska 

angreppssättet bygger på en socialkonstruktionistisk filosofi (Burr, 2003). Med det menas att 

människan skapar sin identitet socialt i interaktion med andra (Burr, 2003). Som metod för 

datainsamling har vi valt att genomföra intervjuer med sex personer, vilka har erfarenhet av AAS. 

På så sätt får vi en bild av hur personer som har använt AAS talar kring, och skapar sin identitet, i 

förhållande till AAS. I analysen har vi använt oss av två diskursanaltyska verktyg, 

tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Genom tolkningsrepertoarerna kan vi urskilja hur 

respondenterna konstruerar sina uttalanden om AAS. Subjektspositionerna ger oss möjlighet att 

se vart respondenterna positionerar sig genom språket. Vi har även fört in ytterligare perspektiv 

utifrån annan litteratur i analysen. Andra perspektiv hjälper oss att urskilja diskurser och teman i 

data. 

 



 40 

Två diskurser separerades ur data, restriktiv samt liberal diskurs. Diskurserna består av tre 

gemensamma teman, bruk/missbruk, fysiska risker och sociala risker. Respondenterna relaterar 

till dessa teman i sina uttalanden för att konstruera identiteter. Respondenterna konstruerar 

språket i linje med en liberal diskurs där användningen av AAS görs rimlig för dem själva. 

Respondenterna gör i stor utsträckning skillnad mellan bruk och missbruk och positionerar sig 

inte utan förbehåll som missbrukare. En viktig komponent i konstruktionen av en identitet som 

brukare är riskreducering. På olika vägar reducerar respondenterna riskerna med användningen 

av AAS och möjliggör på så sätt en identitet som brukare.   

 

7. SLUTDISKUSSION 

Med uppsatsen vill vi skapa uppmärksamhet kring AAS, särskilt hos våra socionomkollegor som 

möjligtvis kommer i kontakt med missbrukare av AAS genom arbetet. Om man tänker på 

användningen av AAS som möjliggjord genom diskurser skulle det med utgångspunkt i 

diskurserna bli möjligt att arbeta preventivt mot användning av AAS. Diskurser kämpar oavbrutet 

om den mening som skall anses regerande i ett samhälle (Burr, 2003). När vi så intar en specifik 

position och inriktar oss på att föra fram argument mot en diskurs och för en annan, blir vi aktiva 

deltagare i kampen mellan diskurserna. Genom att vi påvisat hur möjligheten, att benämna 

användningen av AAS som ett bruk, konstrueras av respondenterna skulle en idé vara att inrikta 

ett preventionsarbete mot dessa konstruktioner. Exempelvis genom att hävda att riskerna alltid 

överväger fördelarna i ett bruk av AAS och således är ett missbruk. Ett annat sätt är att försöka 

slå hål på normaliteten. Hur som helst är det viktigt att arbeta i preventionssyfte mot användning 

av AAS då det medför stora risker för både individen som använder och dennes sociala 

omgivning.   

    

Vi har funnit det mycket svårt att hitta respondenter utifrån våra kriterier. Vi skulle, i linje med 

Moberg & Hermansson (2006), vilja påstå att personer som använder eller har använt AAS inte 

berättar om sin användning. Om de är mindre benägna att berätta om sin användning av AAS, än 

vad användare av andra olagliga droger är, låter vi var osagt. Genom de respondenter vi har 

intervjuat, vet vi att ytterligare ett tiotal personer med erfarenhet av AAS, har tillfrågats om de 

skulle vilja medverka i en intervju om AAS. Det har inte givit något resultat eftersom ingen av 
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dessa har varit beredda att medverka vid en intervju. Det kan tänkas att den undersökningen som 

gjorts av CAN ( 2007) om utbredningen av AAS är långt ifrån verkligheten eftersom användare 

av AAS inte gärna talar om användningen.  

 

Ingen av respondenterna i vår uppsats använder AAS i dagsläget. Det är möjligt att de data vi 

samlat in skulle ha varit annorlunda, om vi intervjuat personer som aktivt använder AAS. Vi tror 

ändå att syftet med uppsatsens är uppfyllt. Identiteter och konstruktioner i relation till AAS kan vi 

urskilja vare sig vi intervjuat personer med en aktiv användning av AAS eller inte. 
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9. BILAGA 

9.1 Intervjumall 

Tillvaron innan påbörjad AAS – användning 
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När började du med muskelbyggning? 

Vad var det som fick dig att börja bygga muskler? (tävling, sociala sammanhang) 

Vad var dina tankar kring AAS innan du började med det? (när du byggde muskler) 

Var fick du kunskap/information om AAS/ vilken typ av kunskap? 

 

Under användningen av AAS 

När började du använda AAS? 

Vilka tankar fick dig att börja? 

Hur länge använde du anabola? (hur många kurer om hur lång tid) 

Förändrades tankarna om anabola då du börjat använda anabola jämfört med innan du börjat 

använda? 

Kan du mycket om AAS? (verkningar, kura, preparat mot biverkningar) 

Hur såg den sociala miljön ut? (inställning, attityder, kunskap, använde andra, gemensam intresse 

förutom träning)  

Hur såg du på dig själv som person när du använde AAS?, Vad såg du som de positiva/negativa 

för dig? 

 

Hur tänkte du att andra såg på din användning av AAS (förutsatt att någon visste om det eller 

misstänkte det) 

      Privata omgivningen? (flickvän, föräldrar, utanför, hur såg de på bruket? 

Var det någon som ifrågasatte att du använde anabola? 

 På vilket sätt ifrågasattes AAS – användningen? 

 Om du svarade, vad svarade du när du blev ifrågasatt? 

 

 

 

Det positiva med att använda AAS 

Vad ser du som de positiva effekterna av AAS? 

Upplevde du dessa positiva effekter? 

 

Det negativa med att använda AAS 
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Vad ser du som de negativa effekterna av AAS? 

Upplevde du dessa negativa effekter? 

 

Hur ser du på kropp  (då och nu) 

Din kropp? 

 Snygg kropp? 

 Hur sköter du din kropp psykiskt/fysiskt? 

 

Lagen 

Är det rätt att det är förbjudet med AAS?, hur såg du på det när du använde AAS och hur ser du 

på det nu? 

 

Missbruk 

Hur ser du på bruk respektive missbruk?, (kan det vara ett missbruk?, hur pratade ni om detta på 

gymet, om ni gjorde det?) 

Har du tagit andra förbjudna preparat? 

Hur ser du på missbruk av alkohol, cigaretter, amfetamin, kokain, hasch, heroin (pratade ni om 

detta på gymet, bland kompisar) 

 

Efter avslutat bruk 

När slutade du använda anabola? 

Vad var det som gjorde att du slutade? (slutade du träna då?) 

Vad tycker du om media bilden? (aggressivitet, misshandlande av flickvän, våld, kriminalitet) 

Hur tänker du kring anabola idag? Positivt kontra negativa aspekter? 

 


