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Abstract 

Title: Anabolic Androgenic Steroids – An analysis of how AAS is portrayed in Swedish 

media. 

Author: Jens Sundén 

Tutor: Philip Lalander 

Keywords: AAS, Anabolic steroids, social problems, media, drug abuse, gender 

 

The purpose of this study was to investigate how Anabolic Androgenic Steroids (AAS) 

are portrayed and described in the media, how AAS is constructed as a social problem, 

and how society in a social context uses knowledge and power for disciplinary and 

educational means. The study is based on the perception of AAS as a constructed social 

problem and analyzes the discourses surrounding AAS depicted in three Swedish 

newspapers. The sample was prepared on the basis that it represents different aspects of 

daily Swedish press. The method used in the paper is a discourse analysis with social 

constructivism and gender as theoretical tools used to analyze the sample material. An 

important conclusion of the analysis is that the use of AAS is a socially constructed 

problem, which incorporates both a stereotyped, aggressive male individual who desires 

an ideal body, and the use of AAS defined as an illegitimate abuse by society. Another 

important aspect of the analysis is how gender roles are highlighted in the sample and 

how these from a gender perspective are used to perpetuate male superiority and female 

subordination in society. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Människan har alltid sökt efter olika sätt att förbättra sina prestationer inom ramen för 

idrott och tävling och tanken på att vara bäst inom ett område innebär att det kommer att 

finnas människor som tar till olika medel för att nå toppen. Att vinna idrottstävlingar är i 

vår kultur kopplat till erkännande, framgång och pengar. Användandet av olika medel 

för att höja sin fysiska förmåga, har funnits ända sedan begynnelsen av modern historia. 

De legendariska norska bärsärkarna använde stimulanter för att bli orädda slagskämpar. 

Västafrikaner för tusentals år sedan använde sig av kolaträdets nötter vid löptävlingar. 

De romerska gladiatorerna använde stimulanter för att förbise trötthet och skador och de 

gamla grekerna åt hallucinogena svampar och sesamfrön i syfte att öka sin 

prestationsförmåga. Sydamerikanska indianer har i århundraden tuggat på kokablad för 

att öka sin uthållighet. Exemplen på hur man historiskt sett försökt öka sin 

prestationsförmåga på olika vis är många. På 1800-talet använde människor i stort sett 

vad som helst som de trodde skulle öka deras chanser att prestera bättre; koffein, 

alkohol, nitroglycerin, kokain, opium etc (Wilson & Derse 2001, s.43).  

 

Man upptäckte på 1950-talet att anabola steroider hade stora muskeluppbyggande 

fördelar både inom elitidrott, samt tävlingsformer där man tävlade i estetiska termer 

såsom bodybuilding (Hermansson 2008, s.3). Dessa substanser som är förbjudna i 

Sverige, kallas i idrottsliga sammanhang för doping och syftar i huvudsak på Anabola 

Androgena Steroider (AAS). Med AAS syftas på syntetiskt framställda kopior och 

varianter av det manliga könshormonet testosteron (Hermansson 2008, s.2). Under 60-

talet var AAS-preparaten tillåtna och såldes på marknaden under namn såsom  

Anadrol, Deca Durabolin och Winstrol. Den medicinska användningen av anabola 

steroider minskade dock så småningom vilket ledde till att knappt något nytt preparat 

togs fram sedan 60-talet och 1975 förbjöds bruket av AAS inom idrott. Anledningen till 

att AAS är förbjudet i Sverige är att vårt samhälle anser att människor som brukar AAS 

utsätter sig för betydande hälsorisker och riskerar hälsa, samt kostar anhöriga och 

människor i närheten lidande och blir en ekonomisk last för samhället (Moberg 2006, 

s.12). Det finns forskning kring AAS som visar på olika risker som finns med bruket; 

fysiska och psykiska bieffekter. Samtidigt har AAS muskeluppbyggande effekter, där 
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ökad uthållighet och fettreduktion också finns med och det finns uppenbarligen 

människor som använder AAS på grund av dessa effekter (Moberg 2006, s.41).  

 

Den svenska dopningslagen ” Lag om förbud mot vissa dopningsmedel” (1991:1969) anger 

att det är förbjudet att föra in, sälja, överlåta, framställa, inneha och bruka dessa 

dopningsmedel annat än i medicinskt eller vetenskapligt ändamål. Straffet för  

lagöverträdelse anges till högst fyra år. Lagen kom till efter att myndigheter bestämt att  

det illegala missbruket av anabola steroider blivit ett samhällsproblem, även bland  

ungdomar. När man talar om AAS, talar man också om själva definitionen av AAS som 

ett socialt problem. Man kan skilja mellan två huvudsakliga synsätt på sociala problem 

som präglat samhället genom tiderna. Det första synsättet omfattas av teorier som säger 

att sociala problem är resultatet och yttringar av rent objektiva missförhållanden och det 

andra synsättet säger att sociala problem etableras och konstrueras genom en kollektiv 

definition. Med andra ord kan man skilja på definitionen av sociala problem som ett 

uttryck av essentialism, respektive konstruktivism (Lindgren 1993, s.34). Det leder 

vidare till frågan huruvida sociala problem är något som existerar oavsett definitioner,  

d v s att AAS rent objektivt är icke-önskvärt och negativt i samhället, eller om synen på 

AAS formats och skapats som ett resultat av en socialt konstruerad kollektiv definition 

från samhällets sida. Tanken med den här uppsatsen är att fokusera mer på det senare 

alternativet, alltså hur diskurser kring AAS skapat ett problem och de begrepp som 

följer med detta problem, såsom ordet ”missbruk”. Skiljelinjen mellan begreppen ”bruk” 

och ”missbruk” korrelerar och hänger samman med AAS-användarnas syn på vad de 

gör, vilket ofta står i motsatsförhållande till kulturellt dominerande definitioner kring 

vad som är är  acceptabelt i samhället. Bodybuilders ser ofta inte heller sig själva som 

drogmissbrukare i samma bemärkelse som de ser t ex. heroinister som (Monaghan 2001, 

s.3).  

 

Vissa idrottare har sedan 1950-talet använt AAS i syfte att förbättra sina prestationer i 

idrottsliga sammanhang (Moberg 2006, s.12) och under 1960-talet var doping 

(huvudsakligen stimulerande amfetaminpreparat) sannolikt utbrett inom idrotten. Två 

anledningar som getts till varför det var så är för det första att det fanns en liberal 

inställning till droger rent generellt i samhället under 1960-talet, samt att preparaten 

under denna tidsperiod blev mer potenta och hade mindre biverkningar än sina 
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föregångare (Waddington 2000, s.114). AAS har sedan slutet av 80-talet setts som ett 

missbruksproblem i det svenska samhället, då illegal handel med AAS började uppträda 

som ett fenomen (Hermansson 2008, s.4). Sedan början av 90-talet har också andra 

grupper förutom elitidrottare börjat använda AAS och i takt med att ny lagstiftning kom 

på området lyckades man tillsammans med insatser från myndigheters sida att hålla 

problemen i schack. Från och med millennieskiftet har dock användandet och den 

illegala försäljningen av AAS ökat markant. Statistiken säger att användarna 

huvudsakligen är män i 20-30 års åldern fastän det också går upp och ner i åldrarna 

(Hermansson 2008, s.4).  

 

Det finns många människor som använder AAS även utanför elitidrottsliga 

sammanhang, för huvudsakligen rent estetiska syften till exempel vid styrketräning. En 

tredje grupp människor använder sig av AAS i våldsamma och kriminella syften för att 

bli bättre på att slåss och i högre grad ignorera fara (Moberg 2006, s.13). Hermansson 

(2008, s.5) identifierar ytterligare en grupp människor som blandmissbrukare och hävdar 

att forskning entydigt visar att det finns en stark koppling mellan steroider och narkotika 

i termer av missbruk. Det finns också forskning som visar att ett AAS-missbruk leder 

till en ökad känslighet för andra droger i hjärnan, dvs en ökad risk för blandmissbruk 

(Hermansson 2008, s.5). AAS används som nämnts också på elitnivå inom idrott, t ex 

OS och världsmästerskap. Här är dock inte syftet estetiskt utan motivationen till 

användandet kommer ur att man vill bli snabbare och starkare. Det kan bero på 

exempelvis olika upplevda förväntningar från hemlandet och som kan accentueras av 

kulturella skillnader vad gällen synen på prestation och framgång.  

 

Man kan tänka sig att tävlande från länder som ställer höga krav på att försvara 

nationens ära och att vinna och mindre krav på etik, kanske har en större tendens att ta 

till AAS och dopning för att bättra på sina resultat. En del länder har tidigare haft en 

relativt positiv attityd till dopning och Andrén-Sandberg (2004, s.64)  skriver att inom  

t ex kvinnoidrotten i forna DDR försämrades atleternas resultat avsevärt efter att 

Berlinmuren föll och dopningen med denna. Kina har dessutom stått för 29 av 58 

avstängningar i simning under 90-talet huvudsakligen, vilket vittnar om att AAS har 

varit och kanske fortfarande är vanligt förekommande i elitidrottsliga sammanhang i en 

del länder. Även i USA har AAS ett relativt starkt fäste och den amerikanska 



  

  

   

8 

kongressen har tillsammans med elitidrottare och coacher i flera omgångar diskuterat 

substanser som höjer prestationsförmågan och har i huvudsak kommit fram till att det 

finns ett signifikant problem med dopning i USA (Wilson & Derse 2001, s.46). Däremot 

har också AAS och särskilt testosteron, på sina håll lyfts fram i den amerikanska 

debatten som något av ett mirakelmedel, som kan bota depressioner och sviktande 

potens. Personligt bruk är dock fortfarande olagligt. 

  

Det finns en starkt negativ bild kopplad till dopning och AAS. Medier har som i all 

nyhetsförmedling ett stort ansvar i hur AAS beskrivs och hur man talar kring det som 

fenomen. Skilda svenska dagstidningar kan till exempel kanske inta olika mer eller 

mindre medvetna ståndpunkter vad gäller presentation av nyheter angående AAS. Det 

tryckta ordets makt är stor och påverkar vår uppfattning av verkligheten i hög grad. Det 

är intressant att reflektera över hur olika slags media, t ex tidningar förhåller sig till och 

lägger fram nyheter om AAS och det kommer att ligga som grund för min uppsats. 

Media anser sig ofta förmedla objektiva fakta och är inte alltid medvetna om hur artiklar 

kan vinkla nyhetsrapporteringen kring olika fenomen. Ett exempel är en representant för 

tidningen Barometen (22/7 2005) som säger: ”Vi skapar inte verkligheten, vi återger 

den.” (Lalander 2007, Sociologisk forskning nr 2, s.9) Budskapet om att massmedia inte 

vinklar verkligheten framförs tydligt av tidningen. Varje artikel och reportage är dock 

resultatet av ett antal val av framställning som en tidning gör; vad artikeln handlar om, 

hur texten är konstruerad, vilka bilder som ska åtfölja den och hur de är komponerade. 

Precis som andra institutioner och instanser i samhället, är massmedia influerat av en 

mängd subjektiva och kulturellt präglade tankegångar och begrepp, vilket gör sanningen 

högst relativ och socialt och kulturellt positionerad (Lalander 2007, Sociologisk 

forskning 2007 nr 2, s.10). Språket förmedlas ofta genom text och alltså är texten en 

viktig del när man analyserar diskurser av olika slag.  

 

Gemensamt för olika diskurser är att de syftar på någon slags social praktik som har 

med språkanvändning att göra i ett speciellt sammahang. En social praktik är en 

interaktion mellan människor och i fallet med min uppsats, det artiklarna förmedlar och 

den presumptive läsaren. Diskursanalys syftar alltså i regel till att analysera hur 

språkanvändning definierar ramar, konventioner och regler kring ett fenomen i ett 

samhälle; ”Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar 
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snarare till att forma den”  (Bergström & Boréus 2005, s.17, 305). AAS har en stark 

koppling till muskelbyggarkultur och att vara störst, bäst och snabbast, vilket i sin tur 

har en koppling till existerande manlighetsideal som finns i samhället. Feministiska 

studier har diskuterat kring hur bodybuilding kan kompensera för mäns nutida upplevda 

känsla av otillräcklighet och kraftlöshet och fylla ett behov hos män av att inta en 

kulturellt klassisk roll av manlig hegemoni. Detta sker i en tid då mannens tidigare roll 

ifrågasatts på olika håll inom t ex hemmet och på arbetsplatsen (Monaghan 2001, s.7-8). 

Att vara stor och stark är säkerligen för en del män ett sätt att bekräfta sin manlighet för 

sig själv och andra. Denna typiska bild av AAS-användaren som en stor och stark, 

aggressiv man går eventuellt att se även i mediernas diskurser kring den genomsnittlige 

AAS-användaren. Användare av AAS behäftas ofta med en mängd olika epitet, av vilka 

jag tagit upp en del ovan, såsom aggressiv, blandmissbrukare, kriminell osv. Man kan 

säga att man konstruerar ett socialt avvikande utanförskap och placerar in alla AAS-

användare i den här gruppen, som demoniseras och utmålas som en samling mindre 

lämpliga samhällsmedborgare (Monaghan 2001, s.25). Det finns en stor variation bland 

AAS-användarna vad gäller anledningar till att man tar preparaten och det är vanskligt 

att försöka skapa en homogen grupp av ”avvikare” och ”missbrukare”. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom en diskursanalys undersöka hur svenska tidningar 

framställer och beskriver AAS i nyheter och artiklar. Med hjälp av följande 

frågeställningar belyser jag syftet: 

 
 

1. På vilket sätt konstruerar texterna AAS som ett socialt problem? 

 

2. Hur förhåller sig tidningarna sinsemellan till AAS? 
 
 
3. På vilket sätt förmedlar texterna disciplinära maktaspekter och samhällets syn på 
AAS? 
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1.3 Avgränsningar 

Den här uppsatsen syftar inte till att beskriva de rent fysiologiska effekterna av AAS-

användning utan att analysera på vilket sätt AAS framställs i tidningar. Jag har inte 

heller beskrivit alla de olika AAS-preparat som finns utan har huvudsakligen fokuserat 

på dem som en grupp preparat, förutom där enstaka preparat nämns och då det är av 

intresse. Jag anser att urvalet jag gjort täcker in tre olika slags nivåer av tidningsmedier; 

lokal i form av Östran, nationell i form av DN och kvällstidning i form av Aftonbladet. 

Jag har inte analyserat hur andra medier förmedlar nyheter om AAS eftersom det ligger 

utanför uppsatsens syfte och fokus. Samtidigt har jag varit öppen för olika synsätt och 

tolkningar av vad AAS betyder och innebär beroende på hur de förmedlas i  

tidningarna, vilket gjort att jag förutom ovan nämnda avgränsningar, inte velat avgränsa 

mig alltför mycket på förhand.  

 

2. Tidigare forskning 
 

Det här kapitlet har som syfte att lyfta fram forskning som berör AAS, dess användare 

och olika perspektiv och diskurser kring AAS i samhällelig och medial kontext. På det 

sättet ges en bakgrund för hur media beskriver AAS vid nyhetsförmedling. Hoberman 

(2005) undersöker i sin bok ”Testosterone dreams” hur attityderna till AAS har ändrats 

genom historien och varför testosteron blivit förknippat med både möjligheter inom 

olika vårdområden, samt ansetts och fortfarande anses vara ett illegitimt missbruk. Han 

skriver också om hur media framför dessa olika synsätt om AAS. Monaghan (2001)  

skriver i sin bok ”Bodybuilding, drugs and risk” om hur AAS-användare demoniseras 

och socialt konstrueras som en avvikande grupp av missbrukare. Han beskriver också 

hur forskning och media förmedlar resultat och nyheter om AAS med en negativ bias. 

Båda böckerna ger en bred bild kring AAS i tidigare samt mer nutida perspektiv, där 

AAS-preparaten, dess användare, media och samhället diskuteras och beskrivs. 

 

2.1 Testosterone dreams (Hoberman 2005)  
Hoberman lyfter i sin bok fram lite av medias och allmänhetens föreställningar kring 

AAS i det amerikanska samhället. Han skriver om ett relativt nytt fenomen som han 
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kallar för ”anti-aging” therapy, som innebär att människor som känner att de börjar bli 

äldre helt enkelt tar till ”hormonterapi” för att bättra på sina värden av testosteron, vilket 

han skriver gör dem virilare, piggare och gör huden vackrare (Hoberman 2005, s. 171). 

Han skriver att media rapporterar positivt kring denna nya form av terapi mot ålderdom 

och att de inom kontexten för den vanliga människan, i motsats till elitidrottare och 

missbrukare, rationaliserar hormoner som en terapeutisk form av medicin. Hoberman 

skriver också att hormondoserna som patienterna får är lägre än de doser som AAS-

missbrukare får i sig, samt att det finns en tanke om att det är positivt att använda 

hormonpreparat om äldre människor då blir vitalare och fungerar bättre i vardagen 

(Hoberman 2005, s.171). Han förmedlar här olika synsätt kring AAS och tillväxthormon 

som växt fram under den senare tiden i det amerikanska samhället. Hoberman skriver 

vidare om Paul de Kruif, en amerikansk mikrobiolog som redan 1945 lyfte fram 

testosteron som en bra ”medicin” för den åldrande mannen. Han skriver vidare att de 

Kruif var förbryllad över hur något som väckte uppståndelse, hoppfullhet och intresse 

inom läkarkåren inte rapporterades om alls i media (Hoberman 2005, s.56).  

Hoberman noterar dock att de Kruifs bok ”The male hormone” figurerade på förstasidor 

i stora tidningar och skriver vidare att anledningen till att testosteron medialt sett 

misslyckades med att etablera sig som en dåtida viagra härstammar från den dåtida 

sexuella moralen, som inte rimmade väl med testosteronets potensgivande egenskaper.  

Livsglädje och sexuell energi kopplades ihop med testosteron och blev av den dåtida 

allmänna opinionen illa omtyckt, på grund av just de sexuella implikationerna som det 

förde med sig (Hoberman 2005, s.56).  

 

Hoberman skriver vidare om den mediala rapporteringen kring testosteron idag och 

beskriver hur flera stora amerikanska nyhetskanaler år 2000 gjorde program som 

berättade både om farorna och fördelarna med hormonterapi. Nyhetsförmedlingen 

kretsade kring äldre människor som med hormonterapi får en kick och blir yngre i kropp 

och sinne. Tidningar och nyhetskanaler förmedlade en bild av tillväxthormon som ett 

fenomen med starkt växande popularitet och skrev artiklar om att testosteron kunde göra 

människor till bättre älskare och starkare på gymmet. Det framkommer också tydligt att 

läkemedelsföretag försökte öppna upp en ny marknad där testosteron lanserades som ett 

botemedel mot trötthet och depression, i stora amerikanska dagstidningar (Hoberman 

2005, s.120-121). Sammanfattningsvis används testosteron för en mängd olika tillstånd, 
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till exempel vid låga värden av det manliga könshormonet, sexuella problem osv. Men 

diskussionen fortsätter kring alternativa användningsområden och testosteronets 

effekter.  

 
 

2.2 Bodybuilding, drugs and risk (Monaghan 2001) 

Monaghan (2001, s.15) skriver om den påstådda länken mellan anabola steroider, 

aggressivitet och våldsbrott. Han lyfter fram studier som diskuterar AAS i både positiva 

och negativa termer och skriver att det dock ofta finns negativ bias i forskning kring 

AAS. Monaghan skriver om begreppet ”roid rage” som är ett skräckscenario kopplat till 

AAS där användaren blir galen och går bärsärk mot sin omgivning och att denna 

cementerade syn på faror med AAS-användning, färgar av sig på forskningen på 

området. Han hävdar också att många eventuellt positiva hypoteser kring effekter av 

AAS-användning helt enkelt inte uppmärksammas för att de inte passar in i diskursen 

kring AAS, samma diskurs som förmedlas av media och samhället i stort (Monaghan 

2001, s.16). Monaghan skriver vidare att media ofta förmedlar en negativ bild om 

bodybuilding som fenomen och att utövarnas identitet konstrueras och demoniseras 

genom att koppla ihop bodybuilding med AAS och våldsamt beteende. Han fortsätter 

med att nämna att det här i sin tur leder till diskursiva förhållningssätt inom 

bodybuilding-världen, där aggressivitet legitimeras som en reaktion på samhällets och 

medias fördömande mot AAS-användarna inom bodybuilding.  

 

Monaghan lyfter också upp brittiska tidningsrubriker som talar om AAS och dess 

användare i ordalag såsom ”muscle maniacs”, ”irrational” och begreppet ”roid rage”. 

Monaghan skriver att vår ”kunskap” kring effekterna av AAS och våra värderingar 

förmedlas genom media och samhälleliga diskurser som ofta beskriver AAS i negativa 

ordalag. Han anser vidare att denna kunskap och det förhållningssätt gentemot AAS som 

förmedlas, kan skapa en självuppfyllande profetia där negativa ”beliefs” kring AAS och 

inte preparaten i sig, leder till negativa tankar, känslor och beteenden (Monaghan 2001, 

s.158). Monaghan uttrycker i sin bok även tydligt hur AAS-användande bodybuilders 

själva inte håller med om den medialt skapade bilden om dem som aggressiva och 

galna, styrketränande män, som när som helst kan hamna i ett tillstånd av roid-rage 

(Monaghan 2001, s.167-171).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Jag har för min uppsats valt två olika teoretiska utgångspunkter; socialkonstruktivism 

och genus. Jag anser att båda teorier är essentiella vid analysen av AAS som ett 

konstruerat samhällsproblem, där sociala konstruktioner och könsroller beskriver och 

formar AAS och dess användare i en social kontext. 

 

3.1 AAS som social konstruktion 

Socialkonstruktivismen är en vetenskapsteoretisk ansats som under de senaste 

decennierna vunnit mark inom många olika discipliner. Den utgör en kritisk kraft som 

medvetet försöker se bakom det givna och omedelbara hos olika fenomen. 

Socialkonstruktivismen intresserar sig inte för diskussioner kring rätt och fel hos 

kunskap som andra uppfattar som objektiv, utan frågar sig istället hur denna kunskap 

producerats och kommit till (Wenneberg 2000, s.30). Den vill komma åt sanningen 

bakom alla samhälleliga konstruktioner som likt bländverk skyler den sanna 

verkligheten och man kan då fråga sig vad denna egentliga verklighet i så fall består av 

(Wenneberg 2000, s.10). Ett exempel är hur vi talar kring män och kvinnor och 

tillskriver könen biologiska, ”naturliga” egenskaper som reglerar vårt beteende och 

sociala umgänge. Socialkonstruktivismen hävdar att denna ”naturliga” syn på könen är 

en social konstruktion och att den bakomliggande sanningen, dvs verkligheten, består av 

inlärda könsroller som har sitt ursprung i sociala mekanismer (Wennberg 2000, s.137). 

 

En viktig skiljelinje är huruvida AAS som samhällsproblem kan betraktas som 

essentialistiskt eller konstruktivistiskt betingat. Finns det med andra ord några objektiva, 

inneboende missförhållanden hos AAS som fenomen som gör AAS till ett 

samhällsproblem, eller är denna definition kollektivt och socialt konstruerad? (Lindgren 

1993, s.34) Begreppet ”sociala problem” är svårdefinierat och mångtydigt och används  

i flera, sinsemellan mycket olika sammanhang. Olika områden där sociala problem 

diskuteras är i vardagsföreställningar, i den offentliga debatten och inom olika 

yrkesbaserade områden.  

 

Det diskuteras också inom ramen för sociologin och dess försök att utveckla teorier för 

att lindra och lösa sociala problem i samhället. Den amerikanske sociologen Herbert 
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Blumer representerar en konstruktionistisk ansats i vilken han anser att sociala problem 

är fenomen bundna till en historisk och kulturell kontext och att dessa fenomen 

uppkommer genom en kollektiv, social definitionsprocess. Han anser att ett problem 

huvudsakligen existerar i ett samhälle beroende på hur det uppfattas och definieras och 

inte på grund av att det är ett objektivt fenomen som besitter en faktisk och definitivt 

natur (Lindgren 1993, s.42). Berger & Luckmann (2007, s.68) anser på liknande vis att 

sättet som samhället är ordnat på, är en mänsklig produkt och uppstår ur en pågående 

process av mänskligt skapande. Samhällsordningen är inte biologiskt given och kan 

alltså inte härledas ut naturlagarna, utan är ett ständigt pågående resultat av tidigare 

mänsklig aktivitet som uppdateras och konstrueras i varje ögonblick (Berger & 

Luckmann 2007, s.68). B&L talar också om socialisationen, som kan definieras som 

”det grundliga och konsekventa införandet av en individ i ett samhälles objektiva värld 

eller en sektor av den”. Andra människor förmedlar verklighetens beskaffenhet inom 

ramen för samhälleliga normer och denna verklighet beskrivs och framställs som 

objektiv och som något givet och självklart (Berger & Luckmann 2007, s.154-155).  

 

Socialisationsprocessen i vårt samhälle gör också gällande att droger är icke-önskvärda 

och Lindgren (1993, s.36) skriver att det på 1950- och 60-talen blev vanligt att betrakta 

sociala problem som ”avvikande”, vilket innebär att avvikelsen i fråga ses som en 

skillnad mellan beteendet och samhällets dominanta normer. Lindgren (1993, s.155-

156) skriver vidare om hur narkotikaanvändning konstruerades som ett socialt problem i 

Sverige under 1950-talet och menar att debatten kom att kretsa kring hotbilder om 

moraliskt sönderfall och ”missbruket” ansågs leda unga människor i en farlig och icke-

önskvärd riktning: ”bort från den plikt- och ansvarskänsla som utgör samhällslivets 

fundament” (Lindgren 1993, s.165). Anabola steroider placeras ofta i samma fack som 

narkotika och är besläktat i samma paradigm i den kulturella ordningen.  

 

Att använda ett konstruktivistiskt perspektiv på samhällsproblem innebär inte att man 

förnekar sociala missförhållanden eller behovet av förändring på vissa områden, utan 

tanken är snarare att analysera och förklara varför vissa fenomen definieras som 

”samhällsproblem” i högre grad än andra, fastän de objektivt sett skulle kunna ha 

samma status som problem (Lindgren 1993, s.56).  
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3.2 Genus 

Genus skapas som en social konstruktion, där vissa egenskaper och beteenderepertoarer 

tilldelas män och andra till kvinnor (Hirdman 2001, s.11). Ordet genus förmedlar 

konstruerade skillnader mellan män och kvinnor som inte beror på biologiska 

förutsättningar (Scraton & Flintoff 2002, s.3) och dessa konstruerade roller ingår i och 

påverkar kultur, politik, ekonomi och utgör överhuvudtaget en bärande del av samhället. 

Ordet ”kön” brukar syfta till vårt biologiska kön och ordet ”genus” till den socialt 

konstruerade rollen som ”man” eller ”kvinna” som vi går in i. Inom ramen för min 

uppsats blir den teoretiska aspekten kring genus intressant, då många av de individer 

som använder AAS är män. Moberg (2006, s.257) skriver att en man är den som beter 

sig som en man hela tiden. Att vara ”man” innebär en ständig kamp för att återskapa sin 

manlighet, som ett slags pågående skådespel på olika arenor. Den här uppdelningen i det 

manliga och det kvinnliga börjar redan vid tidig ålder då barn internaliserar könsroller 

som samhället lär ut genom socialisation (Connell 2008, s.54).  

 

Språket är en viktig del av den internaliserande process som socialisationen innebär och 

ger människor olika motivations- och tolkningsscheman som ger de möjligheten att tala 

kring fenomen med hjälp av olika begrepp; till exempel indelning av små pojkar i olika 

fack: ”modiga” och ”fega” eller ”starka” och ”svaga”, där en konstruerad maskulinitet 

lärs ut genom språket och där dessa motsatta egenskapspar definieras som önskvärda 

respektive icke-önskvärda hos mannen (Berger & Luckmann 2007, s.159).  

 

Genus är inte statiskt utan föränderligt och konstrueras och återskapas ständigt genom 

social interaktion, vilket är centralt för förståelsen av genusbegreppet (Connell 2008, 

s.69). Denna syn på könsroller i ständig förändring vittnar om att män och kvinnor 

tillskrivits olika beteenden och mentala egenskaper genom historien. I vår kultur 

framförs ofta budskapet att det finns en statisk och essentiell, underliggande 

maskulinitet och man talar om ”riktiga” och ”naturliga män”. Den här maskuliniteten 

förväntas i regel också utgå från mäns kroppar, i form av inneboende egenskaper eller 

att den manliga kroppen uttrycker något, till exempel aggressivitet (Connell 2008, s.83). 

Den manliga kroppen är med andra ord ett viktigt sätt att uttrycka maskulinitet.  

Connell (2008, s.114-118) för ett resonemang kring två olika huvudsakliga spår av 

maskulinitet som han delar upp i ”hegemonisk” och ”underordnad” maskulinitet. Den 
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hegemoniska maskuliniteten hänvisar till den kulturella dynamik som möjliggör att en 

grupp män kan hävda och upprätthålla sin ledande position i samhället. Denna form av 

maskulinitet bekräftar mäns dominanta position och kvinnors underordnade position i 

vår kultur. Den hegemoniska maskuliniteten är en idealiserad form av manlighet där 

klassiskt manliga egenskaper uttrycks och muskler hör till en av de mest ursprungliga 

uttrycken för maskulinitet. Den hegemoniska auktoriteten underbyggs ofta av våld, 

vilket kan ses som en spegling av denna form av maskulinitet. Den underordnade 

maskuliniteten beskriver i sin tur genus-relationer byggda på dominans och 

underordning mellan olika grupper av män och kan exemplifieras av homosexuella 

mäns underordning gentemot heterosexuella män. 

 

 

4. Metod 
 

4.1 Val av metod 

Man bör fatta de viktiga besluten om metoder och strategier innan forskning påbörjas. 

Eftersom att hela uppsatsförfarandet bygger på att vissa metoder och strategier används 

är det kostsamt och tidsmässigt svårt att gå tillbaka och börja om från början om man 

skulle vilja använda sig av en annan metod eller strategi (Denscombe 2000, s.9).   

Jag valde inom ramen för den här uppsatsen att arbeta med kvalitativ metod. Den 

kvalitativa forskningsansatsen är till sin natur generellt induktiv, konstruktionistisk och 

tolkande. Den brukar också vara mer inriktad på ord än siffror till skillnad från 

kvantitativ metod (Bryman 2001, s.249). Att kvalitativ forskning är induktiv, innebär att 

den i motsats till deduktiv forskning, genererar teorier på grundval av 

forskningsresultaten. Den är också tolkande och intresserar sig för den sociala 

verkligheten och hur denna tolkas och skapas av deltagare i en viss miljö. Den 

konstruktionistiska aspekten av kvalitativ forskning innebär att den ser sociala 

egenskaper som ett resultat av samspelet mellan individer och inte som resultatet av 

”objektiva” företeelser, åtskilda från de sociala subjekten som är inbegripna i 

konstruktionen av dem (Bryman 2001, s.249-250).  

 

Inom det kvalitativa forskningsfältet har jag i den här uppsatsen använt mig av 

textanalys som övergripande metodverktyg i syfte att analysera hur AAS framställs i 
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artiklar i tre olika svenska tidningar. Anledningen till att jag valde att göra en textanalys 

är att den som verktyg ger mig möjligheten att lyfta fram väsentligt innehåll i artiklarna 

genom en analys av texternas helhet, delar och den kontext som de ingår i. Vilken slags 

text som helst kan analyseras inom ramen för textanalys som verktyg. Man studerar 

förekomst av ord och uttryck av olika slag, rubrikstorlekar etc och analyserar även hur 

texten talar till mottagaren, vilken ton som används och på vilket sätt det uttrycks 

(Bergström & Boréus 2005, s.44). Ett textdokuments informationsvärde skapas och 

förmedlas genom det perspektiv som författaren har och resultatet blir en blandning av 

känslor och text (Hall 1997, s.83). Innebörden i en text konstrueras på grundval av tre 

huvudsakliga meningsskapande ansatser; den reflektiva, uppsåtliga (intentional) och 

konstruktionistiska. Den reflektiva utgår från att språket likt en spegel reflekterar och 

beskriver den sanna, objektiva verkligheten. Den uppsåtliga ansatsen representerar 

motsatsen och anser att vi genom språket skapar och tillskriver en subjektiv mening åt 

världen omkring oss och den konstruktionistiska innebär slutligen att människor 

konstruerar mening och betydelse genom användning av representativ symbolik och 

olika koncept i språket (Hall 1997, s.24-25). 

 

4.2 Diskursanalys 

Ännu mer specifikt har jag inriktat mig på en diskursanalys. Begreppet diskurs kan 

definieras som ett visst bestämt sätt att tala om och förstå världen. Viktiga frågor inom 

diskursanalysen är att analysera på vilka olika sätt det berättas och talas om 

verkligheten, vilka olika versioner av verkligheten som kan urskiljas och hur dessa står i 

förhållande till varandra. Det finns oftast inga absoluta sanningar kring hur olika 

företeelser, sociala grupperingar och platser ska framställas i samhället, då olika grupper 

intar olika ståndpunkter, vilket gör vår verklighet till sin natur relativ (Börjesson & 

Palmblad 2007, s.13). Diskursanalys är vidare ett sätt att analysera hur objekt och vår 

sociala verklighet formas av diskursiv praktik; språket, vilket innebär att all kunskap är 

beroende av en kulturell och historisk kontext (Lindgren 1993, s.24). Den bygger alltså 

på tanken om att ord inte bara används som ett objektivt sätt att avbilda verkligheten 

utan istället används för att skapa och vidmakthålla verkligheten (Denscombe 2009, 

s.393).  
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Man kan säga att diskurser representerar olika aspekter av världen; den materiella 

världens processer, relationer och strukturer, tankens ”värld” bestående av  

tankar, känslor och begrepp samt den sociala världen. Särskilda aspekter av världen kan 

representeras på olika sätt och har sin grund i de olika sätt som människor relaterar till 

världen på. Dessa olika sätt att relatera är beroende av personernas sociala identiteter 

och de sociala relationer de har till andra personer. Diskurser representerar inte bara 

uppfattningar om världen utan projicerar och beskriver också alternativa världar som 

skiljer sig från den aktuella världen. Kort sagt är diskurser något som människor 

använder för att relatera till andra människor och avskilja människor från varandra, 

skapa samarbete och konkurrens, dominera människor och på olika sätt försöka ändra på 

vilket sätt de socialt relaterar till andra människor (Fairclough 2003, s.124).  

 

Urvalet i min uppsats representerar valda utsagor från olika diskursiva praktiker, i det 

här fallet artiklar ur tidningar. Diskursanalys kan delas in i två huvudsakliga skolor; en 

fransk och en anglosaxisk. Den förra representeras huvudsakligen av Michel Foucault 

och den anglosaxiska av namn som Laclau och Mouffe (Bergström & Boréus 2005, 

s.308). Jag har valt att metodologiskt närma mig en Foucaultinspirerad diskursanalys där 

makt, föreställningar kring normalitet och utestängningsmekanismer är centrala. Det 

finns en del typiska begrepp och analysverktyg som kan användas vid denna typ av 

diskursanalys; Vad pekas ut som problem? Hur formas individer av disciplinära och 

bestraffande maktorienterade diskurser? På vilket sätt hänger makt och kunskap ihop? 

(Bergström & Boréus 2005, s.330-331).  Media är precis som enskilda individer 

påverkade- och styrda av dominanta diskurser i samhället, som definierar rätt/fel, 

normalt/onormalt kring olika fenomen.  

 

Diskursanalys kan användas för att beskriva hur identitet konstrueras och integrera 

frågor om makt för att utröna varför t ex en viss grupp människor hamnat i ett 

utanförskap och blivit marginaliserade (Bergström & Boréus 2005, s.357). Det centrala, 

avgränsande temat i den här uppsatsen är hur olika dagstidningar beskriver AAS som 

fenomen, samt diskurser kring hur identitet skapas inom ramen för bruk av AAS. 

Utestängningsmekanismer och socialt konstruerade representationer kring AAS som 

samhällsproblem och AAS-användare är i fokus. 
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4.3 Metod och tillvägagångssätt 

Metoden som jag valt för uppsatsen är alltså en diskursanalys om hur AAS som 

fenomen, förmedlas och framställs i tre svenska dagstidningar; Östran, Dagens Nyheter 

och Aftonbladet. Jag har haft andra tankar och andra metodologiska infallsvinklar kring 

min studie men fastnade slutligen för textanalys och mer specifikt diskursanalys.  

Materialet för uppsatsen består av artiklar ur ovan nämnda svenska tidningar 

publicerade någon gång under en period av tio år (2000-2009) och jag har använt en 

eller ett par artiklar, beroende på tillgång till artiklar ur varje tidning, som handlar om 

AAS. Sökningen genomfördes huvudsakligen genom internet, då de flesta tidningar där 

har fullständiga elektroniska utgåvor som är identiska med utgåvorna i pappersform.  

 

Jag har också använt mig av BTJ:s (Bibliotekstjänst) artikelsök där samtliga artiklar i 

flera tidningar och tidsskrifter ligger ute på nätet. Jag anser att en eller två artiklar per 

tidning är ett lagom stort urval, vilket gör att det går att hålla en överblick över 

materialet inom ramen för en diskursanalys, vilket hade varit svårare om datamaterialet 

var mer omfattande.  

 

Som sökord för artiklar angående AAS har jag använt sökorden: ”anabola steroider”, 

”AAS”, samt ”dopning”, i den ordningen av prioritet. Jag var tämligen säker på att hitta 

relevanta artiklar med hjälp av dessa sökord då sökmotorerna inte bara söker på artiklars 

rubriker utan även artiklars innehåll och finns inte något av dessa ord med i en sökning 

på en artikel, så diskuteras ämnet med väldigt hög sannolikhet inte i artikeln. AAS 

(Androgena Anabola Steroider) är en vedertagen benämning på vad som i vardagsspråk 

refereras till som ”anabola steroider” och ”dopning” och är en förkortning som används 

i hög grad. Efter att jag tagit fram urvalet för min studie försökte jag först och främst att 

skaffa mig en överblick över materialet genom att läsa igenom artiklarna angående AAS 

för de olika tidningarna och hastigt försöka få några första intryck. Jag läste materialet 

inledningsvis förutsättningslöst, för att få en känsla för artiklarnas helhet, inom ramen 

för respektive tidning. Sedan använde jag mig av närläsning, och läste mycket noga 

igenom materialet ett antal gånger. Efter det började en ”dekonstruktiv” process av data 

där jag utifrån mitt syfte, med ovan nämnda Foucault-inspirerade analysverktyg 

bearbetade materialet:  
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• Vad pekas ut som problem med AAS och hur beskrivs problemet? 

• Hur formas och skapas sociala konstruktioner kring AAS-användning och 

genus?  

• Hur används kunskap och vetenskap av samhället vid normativ disciplinering 

och makt? 

 

Disciplin- och maktbegreppen syftar till den samhälleliga makt som skapar, leder och 

formar individen enligt gällande samhällsnormer. Jag har analyserat hur makt och 

inflytande utövas genom texten i artiklarna. Någonting jag också analyserat är hur olika 

diskurser tematiseras i termer av kulturella motsatspar, en slags textuell representation; 

normala/avvikande, legitima/illegitima, moraliska/omoraliska, naturliga/onaturliga etc 

(Denscombe 2009, s.398).  

 

4.4 Urval 

Urvalet för min uppsats har jag valt på grundval av att de olika tidningarna representerar 

olika saker och har olika fokus och läsekrets. Detta gör att deras synsätt och 

nyhetsförmedling kring AAS kan skilja sig åt på olika sätt, beroende på den kontext de 

skriver utifrån som tidningar och den förförståelse och de värderingar kring olika 

fenomen som de har. Det kan också tänkas att de trots allt förmedlar liknande, starkt 

dominanta diskurser kring AAS i samhället. Jag valde att ha med en lokal tidning 

(Östran), en mer nationell tidning (DN) och en kvällstidning (Aftonbladet).  

 

Dessa tidningar representerar enligt mig de olika typer av dagstidningar som finns i 

Sverige; lokala, nationella och kvällstidningar. Dessa olika ”nivåer” på tidningarna 

märks i hur Östran har en starkt lokal prägel, där en stor del av tidningen behandlar 

nyheter på lokalt plan och i närliggande städer. Det går även att läsa att Östran är 

grundad av ”socialdemokratiska partiorganisationer” (Östran 2009). Dagens Nyheter 

betecknar sig som oberoende liberal och sammanfattar sig själv med tre ord: kunskap, 

kvalitet och empati (Dagens Nyheter 2009). Aftonbladet har en oberoende 

socialdemokratisk inriktning och har som sin målsättning att vara en ”tidning för den 

breda läsekretsen som ska roa och samtidigt granska samhälle och makthavare. Allt för 

att förbättra samhället.” (Aftonbladet 2000).  
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Östrans lokala småstadsperspektiv kanske resulterar i fler polariserade (gott/ont) och 

förenklade uttryck i textform och DN:s oberoende, liberala inställning och önskan att 

sprida kunskap och kvalitet kanske bidrar till att nyhetsförmedlingen blir mer saklig och 

faktabaserad. Aftonbladet arbetar med stora rubriker och uttrycksfulla budskap av ofta 

chockerande karaktär, vilket bidrar till att göra nyhetsförmedlingen sensationsbaserad 

och med kanske inte lika stort fokus på objektivitet.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

De aspekter som kan tolkas negativt i förhållande till reliabilitet och validitet handlar 

mycket om att diskursanalys som metod förutsätter ett subjektivt deltagande från 

forskarens sida. Forskaren kan med andra ord mer eller mindre omedvetet tolka in olika 

saker i datamaterialet på grund av sin subjektiva relation till materialet, varpå 

reliabiliteten kan komma att lida på grund av att forskningen inte kan upprepas med 

samma resultat (Bergström & Boréus 2005, s.352-353). Det är också viktigt att kunna 

motivera de tolkningar och resultat jag kommit fram till, så att det finns en tydlig röd 

tråd mellan teori och resultat. Validiteten anser jag är intakt då mitt forskningsupplägg 

är fokuserat på hur AAS framställs i nyhetsförmedling. Att det sedan kan vara 

problematiskt att definiera exakt vad som analyseras i undersökningen och vilka 

resultaten är med en diskursanalys, är mer en fråga om kvalitativa och kvantitativa 

forskningsansatser, där kvantitativa förespråkare ofta kritiserar kvalitativ forskning för 

att vara vag och inte kunna generaliseras. Min tanke var som sagt att så grundligt och så 

tydligt som möjligt försöka förklara hur jag kommit fram till mina slutsatser i uppsatsen. 

Jag har också illustrerat olika delar av datamaterialet genom att lyfta fram citat ur texten 

vilket således ger forskningsprocessen större genomlysning för utomstående (Bergström 

& Boréus 2005, s.354). 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Jag har inledningsvis förutsatt att tidningarnas skribenter själva gjort en etisk granskning 

av sitt material, vilket gör att det inte kan betraktas som eventuellt oetiskt för mig att 

använda mig av deras artiklar. Dessutom gör jag tydligt gällande att jag inom ramen för 

den här undersökningen studerat hur de olika tidningarna förmedlar nyheter kring AAS 

och intresset ligger alltså inte specifikt på den enskilda journalisten eller skribenten. 
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Det finns även vissa formella forskningsetiska krav gällande samhällsforskning rent 

generellt. Dessa kan sammanfattas som följande tre punkter (Denscombe 2009, s.193): 

 

• Att skydda deltagarnas intressen 

• Forskare ska undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar 

• Deltagarna ska ge informerat samtycke 

 

 

Dessa ovanstående punkter är dock inte så aktuella under rådande omständigheter då 

min studie inte inbegriper tidningarna som ”deltagare” i den bemärkelse som de etiska 

kraven syftar på. De utgör snarare ett publikt material som vem som helst får analysera 

efter tycke, så länge det inte finns uppsåt att medvetet orsaka skada. 

 

 

5. Resultat och analys 
 

Jag presenterar nedan resultat och analys för mitt urval i enlighet med uppsatsens syfte. 

Utgångspunkten är att med uppsatsens teoretiska bakgrund och med hjälp av olika 

framträdande teman, illustrera vilka diskurser som uttrycks i texterna. Jag har delat upp 

analysen av artiklarna i de olika teman jag funnit går som en röd tråd genom texterna 

och avhandlar artiklarna en i taget med hjälp av tre huvudsakliga teman; ”störd 

kroppsuppfattning”, ”manligt/kvinnligt”, ”bruk/missbruk”, samt ett fjärde och fristående 

tema, som har sin utgångspunkt i att AAS-användarna i texterna saknar en fadersgestalt. 

Jag använder mig av citat ur texterna i analysprocessen för att göra den mer 

genomskinlig och tillgänglig för läsaren och diskuterar vidare dessa citat som 

representerar olika teman i texterna. Slutligen för jag en gemensam diskussion för 

analysavsnittet där jag diskuterar materialet i termer av de Foucault-inspirerade begrepp 

kring makt och disciplin som beskrivs i metod-avsnittet. 

 

5.1 Aftonbladet 

 

”Jag åt hästmedicin för att inte bli fet” 2000-09-05 
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Artikeln beskriver resan och förändringen hos en AAS-användare som börjar med 

pojkdrömmar om att bli en stor och stark man och går vidare till ett fullfjädrat 

”missbruk” av AAS, för att slutligen beskriva hur mannen som artikeln handlar om 

gradvis åter närmar sig ett tillstånd av normalitet då han slutar äta AAS. Det finns en 

dramaturgisk ådra som likt handlingen i en pjäs följer texten och skapar en berättelse 

som beskriver både normalitet och onormalitet och dess relation till bruket av AAS. 

”Huvudpersonen” Andreas tillhör i början av texten den civiliserade delen av samhället 

men kommer snart i kontakt med en primitiv manlighet hos sig själv. Efter åratal av 

våndor lyckas han slutligen återföra sig själv och sin manlighet till den accepterade 

sfären av normalitet i samhället. Det skapas i texten en tydlig polarisering mellan den 

civiliserade och normbundna mannen och den primitiva och djuriska mannen som 

tappar kontrollen över sig själv och sina impulser.  

 

5.1.2 Tema ”störd kroppsuppfattning” 

I överskriften till texten kan man läsa bihanget ”Allt var tillåtet i Andreas jakt på 

muskler – fram till hjärtattacken. TESTA DIG SJÄLV. Har du en störd 

kroppsuppfattning?”  Texten pekar här tidigt ut jakten på muskler som ett centralt 

problem, ett problem som ledde fram till ett livsfarligt tillstånd, en hjärtattack. Artiklen 

verkar också framställa en relation mellan jakten på muskler och en störd 

kroppsuppfattning. 

 

Att visa sig på stranden var otänkbart. Han skämdes för sin kropp som han tyckte var oproportionerlig. 

”…”Steroiderna hade fler biverkningar än dålig hy. Andreas tappade håret. Vaknade mitt i natten med 

kramper i benen. Blodtrycket gick upp, värdena var katastrofala och näsan kunde börja blöda när som 

helst. –Jag åt astmamedicin för hästar för att inte bli fet. Jag tog medicin mot blodtrycket och blodfetterna. 

Jag tog cancermedicin för kvinnor för att få bort brösten. Jag tog lugnande för att dämpa humöret. 

 

Det var i Andreas värld ”otänkbart” att visa sig på stranden och han skämdes paradoxalt 

nog över sin stora, muskulösa kropp som han lagt ner mycket tid och möda på att forma. 

Han upplevde en mängd biverkningar av de anabola steroiderna och självbehandlade 

dessa med olika mediciner, vilket legitimerar AAS-användning som ett medicinskt 

problem. AAS förknippas med dess biverkningar som beskrivs i citatet ovan, men det 

nämns också i texten att Andreas tävlade i de nordiska mästerskapen i tyngdlyft, något 
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som förmodligen kräver avsevärd styrka. Hur mycket har AAS ”hjälpt” Andreas på 

traven i fråga om styrkeökningar och hade han kunnat ta sig till den nordiska toppen 

inom tyngdlyft utan preparaten? Dessa frågor problematiseras inte i texten och lyser helt 

med sin frånvaro vilket implicit uttrycker att man når stora tävlingar om man använder 

AAS, men till ett högt pris.  

 

-Tuffast var man när man tränade och tog i så att man fick näsblod och spräckte 25-30 finnar på  ryggen. 

När linnet var indränkt med blod – då var man en riktig he-man. Andreas finansierade sitt missbruk genom 

att sälja anabola steroider. Med ett vanligt jobb hade han inte klarat av utgifterna. Varje månad åt han mat, 

steroider och kosttillskott för 9000 kronor. Dessutom tränade han två pass om dagen, sex dagar i veckan 

under högsäsong. 

 

Bilden av en riktig man, illustreras i Andreas sinne av att ta i så hårt man kan, helst så 

att det syns i form av näsblod och spräckta finnar. Den fysiska, synliga aspekten blir  

mer tydlig när det kommer till Andreas syn på manlighet, en grotesk maskulinitet. AAS 

framstår i texten som något av en lyxkur, med snabba resultat men med höga 

månadskostnader och AAS-bruket gör uppenbarligen en ”he-man” av honom; en riktig 

man. Träningsmängden framställs som väldigt hög; det är förmodligen så mycket som 

många elitidrottare tränar. Återigen görs en vag definition av problemet som diskuteras i 

texten och det verkar knyta ihop träning, AAS, mat och kosttillskott till en ohelig 

allians. Sammanfattningsvis har jag inom ramen för det här temat visat och diskuterat 

hur texten framställer Andreas störda kroppsuppfattning och hur den visar sig i att han 

tappar perspektiven för det ”normala” och att AAS också legitimeras som ett medicinskt 

problem, vars effekter kan behandlas. Den som tränade tuffast och hårdast och helst så 

att man blödde, var den mest manliga och AAS blir också i form av muskler ett sätt att 

fysiskt manifestera sin manlighet. 

 

5.1.3 Tema ”manligt/kvinnligt” 

”Kroppsfixering är inte längre ett tjejproblem. Men de flesta killar bantar inte – de 

bygger muskler. Amerikanska forskare tror att jakten på muskler kan vara en reaktion på 

kvinnans frigörelse.” Texten gör gällande att kroppsfixering varit ett kvinnligt problem 

och kanske särskilt för unga kvinnor med tanke på bruket av ordet ”tjej”. Här skapas 

tydligt sociala konstruktioner kring vad män och kvinnor gör och inte gör. Killar bantar 
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minsann inte kort och gott, de bygger muskler. Det är väldigt snäva resonemang och 

påståenden som inte lämnar mycket utrymme för mer nyanserade könsroller. De 

amerikanska forskarna som nämns i texten tror att muskler kan vara männens sätt att 

återta sin förlorade makt i relationen gentemot kvinnor. Det blir en slags återgång till 

hegemoniskt stereotypa manliga könsroller, där överlägsen styrka och fysisk dominans 

representerar typiskt maskulina egenskaper.  

 

I texten står det att ”han tränade för att känna sig som en man.” Han ville ”känna sig” 

som en man, vilket han ville uppnå genom att bli muskulös. Andreas ville uppnå en 

känsla av manlighet, en känsla han skulle få om hans yttre stämde överens med den 

socialt konstruerade synen på manlighet i västvärlden, där muskulösa män representerar 

och står för dominans och styrka. Något som genomgående framkommer i texten är att 

det mesta handlar om fysiska attribut. Det handlar om Andreas strävan efter att äta rätt,  

träna rätt och känna sig rätt; som en ”man”. Det är det enda som spelar roll i hans 

världsbild och den här fixeringen vid att i slutändan få respekt för den han är. Den här 

respekten söker han genom att starkt identifiera sig med sin manliga könsroll som han 

upplever att den ska se ut. Andreas visar i texten prov på ett aggressivt beteende mot 

omgivningen i en episod där han slog in framrutan på en bil, på grund av att han upplevt 

en kränkning från bilisten i fråga: ”Hans flickvän sade inget om aggressiviteten. Det var 

inte lämpligt att säga emot.”  

 

Sociala konstruktioner i form av könsroller förmedlas starkt här, där flickvännen är 

beskedlig och återhållsam med kritik inför Andreas aggressiva beteende. Texten 

uttrycker bokstavligt att det helt enkelt inte var ”lämpligt” att säga emot. Det ligger 

underförtryckta hot i texten där kvinnan skulle gjort sig skyldig till olämpligt beteende 

om hon sagt emot Andreas och kanske även skulle blivit bestraffad för sitt övertramp. 

Det skrivs inte ut att Andreas beteende var olämpligt, utan vad han gjorde beskrivs på 

ett rakt och direkt sätt, utan förmaningar eller moraliska pekpinnar. Däremot var det 

uppenbarligen inte ”lämpligt” för flickvännen att säga emot honom. Det verkar också till 

att legitimera Andreas aggressiva beteende gentemot flickvännen. Sammanfattningsvis 

har jag här visat på hur texten skapar en tydlig skiljelinje mellan den manliga och 

kvinnliga kroppen, där det framgår att kvinnor bantar och män bygger muskler. Texten 
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konstruerar och cementerar även klassiska könsroller genom interaktionen mellan 

Andreas och hans flickvän där hans maskulint hotfulla aggressivitet inte blir ifrågasatt. 

5.1.4 Tema ”bruk/missbruk” 
 

Texten formulerar Andreas missbruk genom följande formulering: 
 
Så kom han i kontakt med anabola steroider. – Jag hade nått gränsen för hur stor jag kunde bli, och ville 

testa. Den första kuren gav bra effekt. Så bra att han dubblade dosen. Efter ett tag började han kombinera 

olika anabola steroider. Så gick han över till injektioner. Träningen styrde Andreas hela liv. 

  

I texten förmedlas en historia om ett gradvis förfall där Andreas går djupare ned i 

fördärvet för varje steg han tar och detta påminner om retoriken kring narkotika, där det 

ofta uttrycks att missbruk går från ett steg till nästa och blir värre och värre. Andreas  

anser att han nått gränsen för hur ”stor” han kan bli, men han är uppenbarligen inte nöjd 

utan vill bli ännu större. Andreas gick över till injektioner, en liknelse som framkallar 

bilder av heroinister och tunga narkomaner och ordet ”injektioner” är i sammanhanget 

lika med ett missbruk som gått överstyr. Men styr träningen Andreas liv, eller är det 

snarare jakten på en imponerande fysik som är problemet? Träning kan knappast anses 

vara negativt som generell företeelse, utan i texten skapas en diskurs kring att träning, 

kost, kosttillskott och AAS hör ihop med ordet ”träning” och en ”felaktig” uppfattning 

om normalitet. Det står vidare: ”Efter sex års missbruk lade hjärtat av. Andreas fick en 

hjärtattack under ett kval till Nordiska mästerskapen i tyngdlyft. Då var han 36 år 

gammal och mådde psykiskt väldigt dåligt.” Det anges att det rör sig om ett missbruk av 

AAS men vad som utgör detta ”missbruk” i förhållande till ”bruk”, beskrivs inte 

närmare. Texten förmedlar implicit att användning av AAS alltid per definition är ett 

missbruk och således ett samhällsproblem. Andreas psykiska mående kopplas 

automatiskt till hans användning av AAS, utan närmare inblick i hans livssituation i 

övrigt.  

 

Han bestämde sig för att sluta. Det är fyra år sedan och vägen tillbaka till ett normalt liv har varit svår. I 

början drack han för mycket sprit. Inga läkare förstod hans problem, och han hade svårt att hitta hjälp. 

Men det gick. Idag mår han bra. Han tränar fortfarande tre gånger i veckan. 

 

Andreas väg tillbaka till det ”normala” livet har tydligen varit svår och texten vittnar om 

att hans tidigare missbrukande leverne uppenbarligen stått i motsatsförhållande till hans 
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nutida, normala liv utan AAS. Han har hittat rätt och kan återigen titulera sig som en 

samhällsmedborgare som håller sig inom ramen för det av samhället sanktionerade 

legitima beteendet. Han drack av någon anledning mycket sprit, men det står inte att han 

”missbrukade” alkohol, vilket hänger samman med den relativt legitima status i 

samhället som alkohol åtnjuter, till skillnad från AAS. Det anges också att han mår 

”bra” idag, något han också verkar gjort under perioder då han använde AAS, t ex när 

han kände sig stark och stor. Det blir en slags implicit historieomskrivning av Andreas 

tidigare liv, där hans AAS-missbruk kopplas samman med ett genomgående och 

konstant dåligt mående som ses i ett dunkelt skimmer, medan hans nuvarande liv är 

positivt. Han tränar också fortfarande tre gånger i veckan, vilket enligt texten 

uppenbarligen faller inom ramen för accepterade sociala normer i samhället. Det nämns 

ingenting om matvanor eller kosttillskott. Temat bruk/missbruk kan i texten  

sammanfattas med att AAS här görs till ett missbruksproblem, alltså ett 

samhällsproblem och framställs som ett drogberoende som stegvis blir värre. 

Användning av AAS är liktydligt med att befinna sig på fel sida gränsen för normalitet i 

samhället. Texten framställer också en koppling mellan AAS, träning och kosttillskott 

som en farlig treenighet, där gränserna mellan de olika områdena är diffusa och går in i 

varandra. 

 

5.1.5 Tema ”frånvarande fader” 

I likhet med texten ur Dagens Nyheter så beskrivs här hur sonen i en familj eftersträvar 

stora muskler i ett försök att bli en riktig man. Och på samma sätt framställer texten här 

också att det saknas en stark fadersgestalt som kan hjälpa till i sonens försök att 

konstruera sin egen syn på manlighet. Skillnaden mellan texterna är att det här är 

implicit uttryckt, det skrivs med andra ord inte ut och min tolkning är att om det funnits 

en manlig förebild hade inte den allt mer överdrivna syn på manlighet som förmedlas i 

texten kunnat fortleva. Andreas, som texten handlar om sätter hela tiden nya rekord i hur 

stor och stark han kan bli och får en hjärtattack vid 36-års ålder, något man får förmoda 

har med hans AAS-användning att göra. Han är beredd att gå långt för att bli stark och 

aggressiv, något han upplever att väldigt höga doser av AAS hjälper honom med. I 

texten framgår det också implicit att ingen försökt stoppa honom när hans beteende blev 

allt extremare, vilket återigen talar för att han inte haft en stark manlig förebild i 

hemmet. Just denna brist i gränssättning återkommer genom texterna, då kvinnorna 
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beskrivs som ofömögna att vinna konflikten mot den hotfulla och djuriska manligheten 

och fädrerna lyser med sin frånvaro. 

 

5.2 Dagens Nyheter 

”Steroiderna förvandlade sonen till förtryckare” 2007-07-11 
 

Texten handlar om en moder och om hennes son som använder AAS-preparat. 

Titeln konstruerar epitet som ”förtryckare” om AAS-användare och att preparaten också 

”förvandlade” sonen ger sken av att det skett en genomgående negativ 

personlighetsförändring hos denne. I likhet med den tidigare artikeln ur Aftonbladet,  

skapas också här en dramaturgisk berättelse och texten beskriver hur AAS-användning 

skapar primitiva och egoistiska män och hur dessa i sin tur står i motsatsförhållande till 

familjens kollektiv, där att hålla ihop som en symbiotisk enhet, skapar trygghet 

gentemot omvärlden. Texten förmedlar att sonen är opålitlig och egoistisk när han 

använder AAS och motsatsen till denna användning och kroppsfokusering framstår 

istället som önskvärd. Det framträder också i texten tydligt att användning av AAS är 

”onormalt” och ”farligt” och att inte använda AAS är lika med att befinna sig på den 

rätta sidan av normalitetsskalan. Det finns i texten också en slags kronologisk ordning 

där man rör sig från den groteska manligheten som betecknas av icke-kontroll, till en 

civiliserad ”normal” manlighet. 

 

5.2.1 Tema ”störd kroppsuppfattning” 

Texten beskriver sonens förhållande till mat: 

 

-Han åt var tredje timme och hade massor av speciella krav på maten. Han köpte stora plastburkar med 

proteinpulver och blev mer och mer fanatisk, allt handlade om kroppen och träningen och kosten. Jag 

kände att det var något sjukt på gång, berättar Eva. 

 

Modern är i citatet ovan upprörd över sonens förehavanden och att äta var tredje timme 

konstrueras som ett problem i texten, ett kostråd som för övrigt hör till de vanligaste om 

man studerar olika dieter. Sonen hade ”massor av krav” på maten också, något som lyfts 

fram som något onormalt.  Han köpte ”stora” burkar med proteinpulver och i samma 

kontext nämns att sonen blev allt mer ”fanatisk”, något som beskrivs som att allting i 
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dennes liv handlade om kropp, träning och kost. Slutligen definieras sonens avvikande 

beteende som ”sjukt”. Proteinpulver som är vanligt protein i pulverform, kopplas 

samman med kost, träning och AAS och dessa ses tillsammans som avvikande faktorer 

som tillsammans bildar ett normöverskridande. Paradoxalt nog blir den moderna 

människan ständigt matad av reklam där modellerna är välsvarvade och vältränade 

fysiskt sett, men när någon ”vanlig” människa vill åstadkomma en liknande fysik, 

fördöms det av samhället och attityden till träningen och kosten, som i det här fallet, 

konstrueras som ”fanatisk” och störd. Innan AAS har introducerats i texten heter det 

redan att sonens beteende närmar sig något ”sjukt”, det vill säga något som definierar 

det avvikande i samhällets ögon. 

 

Texten skapar aktivt en diskurs kring träning, kost, kosttillskott och det ”fanatiska”, som 

ett problem där en störd kroppsuppfattning står i fokus. Det finns en outtalad gräns för 

hur man får se ut, vilken kropp man får ha. Man kan vidare läsa att sonen snabbt går upp 

mycket i vikt och modern anade att något var ”totalfel”: ”Hans kropp var grotesk, hans 

kroppuppfattning förryckt och hans personlighet helt förändrad – jag levde under ett 

jävla förtryck.” I citatet ser vi ett starkt uttryck i texten för hur beskrivningen av sonens 

fysik går bortom det av samhället sanktionerade normala och legitima, där begrepp 

såsom ”grotesk” och att hans kroppsuppfattning är ”förryckt” framkommer. Han är 

förryckt från normaliteten och inser inte detta på egen hand och hans personlighet sägs 

vara ”helt förändrad”. Sammanfattningsvis har jag här tagit fram och visat hur en 

relativt ”normal” syn på mat, där att äta ett vanligt kosttillskott som proteinpulver och 

att äta en måltid var tredje timme, framställs som någonting sjukt i texten. Det 

framkommer också vilket ambivalent förhållande det finns till kroppsliga ideal som 

förmedlas av samhället, där individen stämplas som ”onormal” och sjuk om hon på 

allvar vill forma sin kropp efter de idealmått som eftersträvas. 

 

5.2.2 Tema ”manligt/kvinnligt” 

Texten konstruerar en djurisk manlighet i moderns beskrivning av sonen: ”-Det var 

gorillanivå på samvaron, berättar hon. Den stora kroppen, aggressiviteten…Jag kände 

att våldet hängde i luften och gick undan. Jag var helt enkelt rädd för min egen pojke.” 

Med en allegori från djurriket beskrivs sonens beteende i texten som det hos en gorilla, 

där modern menar att han är stor och aggressiv och ”apig” i sättet, primitiv. Här 
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konstrueras ett motsatsförhållande mellan den ”civiliserade” och den ”primitiva” 

mansrollen, där sonen i texten med framträdande tydlighet avvikit från den normativt 

sanktionerade civiliserade bilden av en man. Modern går undan då hon känner att våldet 

hänger i luften; texten förmedlar här könsrolls-stereotyper, där kvinnan går undan från 

konfrontation med den maskulina aggressiviteten. Texten beskriver vidare modern som 

oroar sig för sin son och dennes flickvän: ”Han är så stor och dominant, jag tror att han 

fortfarande tar steroider. Och hon låter sig hunsas, det är ovärdigt…Hur går det om de 

skaffar barn? Steroider gör familjer sjuka och män till tickande bomber!” I citatet 

kopplas dominanta och välbyggda män ihop med användning av AAS. Att vara ”stor” 

och ”dominant” är inte sällan egenskaper som kan rimma väl med den socialt 

konstruerade och maskulint hegemoniska könsrollen, men dessa egenskaper ska tydligen 

finnas där på något ”naturligt” sätt och inte vara en del av något avvikande.  

 

Det beskrivs i texten vidare att sonens flickvän låter sig hunsas och att detta är 

”ovärdigt”. Modern betedde sig i stort sett likadant i sin relation till sonen, där hon var 

rädd och gick undan, men detta problematiseras inte i texten. AAS sägs dessutom göra 

hela familjer sjuka och män till ”tickande bomber”. AAS-användarens identitet 

konstrueras som en egoistisk, aggressiv ung man som förkroppsligar en starkt stereotyp 

klassiskt manlig könsroll. Inom ramen för temat ”manligt/kvinnligt” har jag här tagit 

fram och diskuterat hur texten framställer olika slags mansroller, där en primitiv manlig 

könsroll står i motsatsförhållande till en civiliserad dito. Den primitiva, AAS-

användande mannen placerar sig utanför normalitetens gränser och är aggressiv och 

hotfull i sitt beteende. Hans egenskaper beskrivs med allegorier från djurriket och texten 

beskriver hur denna primitiva mansroll inte passar sig i dagens samhälle.  

 

5.2.3 Tema ”bruk/missbruk” 

Sonen erkänner i texten att han använder AAS och ”allt föll på plats” för modern. Den 

logiska förklaringen till allt ont som drabbat henne har ett namn. Så småningom skrivs 

sonen in på en drogklinik och det anges i texten att han ”börjar må bättre”, som det 

naturliga resultatet av att blivit av med sitt implicita ”missbruk”. Hans bättre mående 

nämns i samband med att han fortfarande anges träna på samma gym, men att kroppen 

inte längre är lika ”uppsvälld”, något som framställs som att han placerat sig på rätt sida 

om normalitets-sträcket igen. Det var utseendet som det var fel på, träna får han visst 
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göra men inte så han gör övertramp på normativa krav på människokroppens utseende. 

Det visar sig att sonen fortfarande ”missbrukar” anabola steroider i perioder och 

moderns ilska och känsla av otillräcklighet illustreras och sammanfattas i texten med att 

modern enbart erbjuder sin son husrum när han hälsar på, om han inte använder AAS. 

 

Man kan läsa att sonen längre fram i texten är lite över 20 år gammal och bor med sin 

flickvän och i samma mening poängteras att modern är ”orolig för dem”. Texten 

förmedlar att det inte går att slappna av när det gäller AAS, ”missbruket” och de 

påföljande normöverträdelserna ligger ständigt implicit uttalade inom ramen för 

preparaten. Texten beskriver också nedan hur användning av kosttillskott och AAS 

konstrueras som en gemensam, ”farlig” kategori: ”Hon kontaktade Dopingjouren, och 

sjuksköterskan hon fick prata med berättade att det är vanligt att oseriösa firmor som 

säljer kosttillskott på internet spetsar sina produkter med förbjudna hormonpreparat.” 

Här konstrueras en förståelse kring ”kosttillskott”, som explicit kopplas ihop med 

hormonpreparat, det vill säga AAS. Texten gör gällande att det är vanligt att ”oseriösa” 

firmor på internet, ”spetsar” sina tillskott med AAS. Det skapas en rädsla kring företag 

på internet och kosttillskott generellt, som inbegriper vitaminer/mineraler, proteinpulver 

med mera.  

 

I texten framträder en koppling mellan användning av kosttillskott och AAS, där de 

båda framstår som närbesläktade och där ett ”bruk” av kosttillskott ibland kan resultera i 

ett indirekt ”missbruk” av AAS. Sammanfattningsvis beskriver texten AAS som ett 

missbruksproblem och visar på hur sonen nått botten då han skrivs in på drogklinik för 

avgiftning. Jag tar inom ramen för det här temat även upp hur sonen placerar sig inom 

gränserna för det normala igen, när hans kropp sjunker ihop då han slutat använda AAS. 

Kroppens utseende framställs som centralt för att en människa ska vara ”normal”. Det 

framgår också hur texten kopplar ihop AAS med kosttillskott på ett diffust sätt, där 

gränserna suddas ut. 

 

5.2.4 Tema ”frånvarande fader” 

”Eva grät en hel natt. Sedan sade hon ifrån till sin son Patrik: ”Om du vill ha kontakt 

med mig i framtiden måste du bevisa att du inte använder anabola steroider längre.” 
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Texten beskriver moderns förtvivlade relation till sonen där hon ställer ett ultimatum 

kring sonens AAS-användning. Om de ska ha någon framtida kontakt måste han sluta 

använda steroiderna. Texten förmedlar tydligt hur starkt modern påverkas av sonens 

användning av AAS. Det konstrueras en bild av anabola steroider som något som skapar 

misär och elände och sliter sönder familjer. I texterna beskrivs aldrig någon fadersgestalt 

utan det är mödrarna som oroas och våndas över sina söner. Familjen som den trygga 

enheten, omöjliggörs av att det inte finns en ansvarstagande fader i närheten som kan 

överföra konstruktiva manliga ideal till sonen. Resultatet blir att sonen saknar förmågan 

att sätta gränser när det gäller hans egenkonstruerade syn på manlighet, vilket resulterar 

i en jakt på stora muskler till varje pris.  

 

Det går i texten att läsa att sonen blev väldigt intresserad av kosttillskott och mat också, 

något som lyfts fram som ett problem, som senare kom att drabba hela familjen. ”-

Helgerna var ett helvete, berättar Eva. Patrik festade så hårt och blev så konstig”. Sonen 

festade hårt och ”problemet” som förmedlas i texten i sin helhet har till stor del sitt 

usprung i att modern inte förmår hålla ”ordning” på sonen på ett sätt som en stark och 

respektingivande fadersgestalt hade kunnat göra. Han genomgår i likhet med AAS-

användaren i föregående text en slags personlighetsförändring som beskrivs som att han 

tar avstånd från ett ”normalt” beteende, där han i brist på manliga förebilder trampar i 

blindo. 

 

5.3 Östran 

Båda artiklarna som utgör mitt urval ur tidningen Östran behandlas tillsammans 

tematiskt, då de på liknande sätt beskriver och talar om AAS. Jag refererar i analysen till 

de båda artiklarna som en gemensam text.  

 

”Jobbar mot dopingen” 2008-09-03  

Den första texten beskriver hur pengar i Mönsterås satsas på att minska användningen 

av AAS. Titeln i sig är en tydlig hänvisning till hur texten ställer sig mot AAS-

preparaten och man kan läsa i texten att Mönsterås kommun tror att användning av AAS 

ökat och att de därför ska satsa mer pengar på att öka ”kunskaperna” hos både ungdomar 
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och föräldrar. Dessa kunskaper representeras av samhälleligt sanktionerade, normativa 

konstruktioner kring AAS och dess biverkningar. 

 

”Tre av 100 på gym dopar sig” 2007-05-17 

Den andra artikeln ur Östran  talar om statistik kring AAS-användning och 

gymbesökare. Titeln vittnar om att det anses vara en stor siffra att tre av hundra på gym 

dopar sig. Det vittnar om den attityd till AAS som finns i samhället, där nästintill 

nolltolerans i termer av AAS-användning i befolkningen, är satt som mål. Texten 

beskriver hur AAS inte bara är ett idrottsproblem utan ett samhällsproblem.  

Framträdande teman i de båda texterna är i likhet med de andra i texterna i urvalet, 

socialt konstruerade uppfattningar kring normalitet, kön och AAS som 

samhällsproblem. 

 

5.3.2 Tema ”störd kroppsuppfattning” 

Texterna beskriver varför män tar till otillåtna preparat i jakten på muskler: 

 

Doping rör oftast killar som vill bli muskulösa. Nyckelordet för doping är jakten på den idealiska kroppen. 

Ingen vill bli beroende av dopingpreparat, och i övrigt äter många nyttigt och dricker varken kaffe eller 

alkohol. Men så tar de lite piller för att bli biffiga. 

 

Här tar citatet upp att AAS och muskler går hand i hand och det nämns att huvudorsaken 

till AAS-användning är jakten på ”den idealiska kroppen”. Texten har tidigare nämnt 

kriminella som vill bli starka som en grupp AAS-användare, men den förklaringen får 

stryka på foten här. Nyckelordet anges som ”jakten” på en idealkropp, en jakt som 

implicit uttryckt inte bör genomföras och som målas upp som normöverskridande och 

kopplas samman med användning av AAS. Att vara fokuserad på sin egen kropp, äta 

nyttigt och att vilja bli muskulös framställs i texten som inkörsporten till AAS-

användning och en störd kroppsuppfattning. Texten tar även upp tjejer och beskriver de 

som tränar på ett ”onormalt” sätt: ”De som knappt äter mat utan stoppar i sig 

fettförbränningspiller i jakten vad de tror är den perfekta kroppen.” Texten säger att 

kvinnor stoppar i sig fettförbränningspiller, vilket syftar till en bild av kvinnan som till 

skillnad från mannen, inte ”ska” ha en muskulös fysik, utan en smalare kropp premieras. 

Texten förmedlar också att kvinnor äter dessa fettförbrännande piller för att de ”tror” att 
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de då får den perfekta kroppen. Tron omfattar här inte att pillrena kanske inte 

fysiologiskt sett fungerar som de ska, utan att kvinnor har en ”felaktig” bild av hur de 

”ska” se ut och att detta är själva anledningen till att de äter dessa piller. Texten 

beskriver hur dessa kvinnor har en störd kroppsuppfattning och således försöker närma 

sig kroppsliga ideal som är felaktiga, vilket för kvinnor syftar till att vara smal och väga 

litet. Skulden och ansvaret läggs i texten hos kvinnorna; de ”tror” att de vet hur de 

idealiskt sett ska se ut, men texten antyder starkt att de har fel. Här ser vi en tydlig 

diskrepans mellan reklam och modebilder med smala kvinnokroppar å ena sidan och att 

texten definierar detta samhälleliga ideal som någonting kvinnorna bara ”tror” är den 

perfekta kroppen å andra sidan.  

 

Sammanfattningsvis visar jag här på hur texten beskriver jakten på en idealisk kropp 

och kopplar ihop det med användning av AAS och ett kontrollerat näringsintag i  

allmänhet. I likhet med de andra texterna beskrivs här också den ambivalenta jakten på 

idealkroppen och samtidigt faktumet att det krävs ”onormala” och extraordinära 

ansträngningar för att uppnå den. Något som marknadsförs som ideal av samhället, 

målas samtidigt upp som icke-önskvärt att sträva efter. 

 

5.3.3 Tema ”manligt/kvinnligt” 

Texten beskriver olika biverkningar som AAS orsakar och det talas om att hjärtat och 

inre kroppsliga organ tar stryk och att risken för att bli steril ökar ”markant”. 

Överhuvudtaget talas det om biverkningar som representerar typiskt manliga egenskaper 

och ”aggressivitet” nämns också som en vanlig biverkning och diskuteras rent generellt 

i negativa termer. Man kan vidare läsa att i många fall av oprovocerat våld och 

kvinnomisshandel finns ett missbruk av AAS med i bilden och således befästs bilden av 

AAS-användaren som en hotfull individ av manligt kön, som trots ovan nämnda 

biverkningar utmanar det ”farliga” och bryter mot normerna.  

 

Vidare står det att läsa: ”-Så förutom de fysiska och psykiska farorna som du utsätter din 

kropp för ökar olycksriskerna markant. Du lever helt enkelt ett farligt liv.” Texten 

skapar här en social konstruktion kring AAS-användaren som en huvudsakligen manlig 

individ som lever ett farligt liv, ”helt enkelt”. Han utsätter också utan omsvep sin kropp 

för ”psykiska och fysiska faror”, något som ses i klassiskt manliga egenskaper som mod 
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och oräddhet. Texten förmedlar vidare att AAS-användare har en högre generell 

”olycksrisk” än gemene person. Det står också att det finns tjejer som använder AAS 

men att majoriteten är killar. Här legitimeras det avvikande AAS-bruket för killar, men 

bara för tjejer i undantagsfall. Om man ska bryta normer och använda AAS ska man 

statistiskt sett vara av manligt kön; det blir något av en självuppfyllande profetia. 

 

Det handlar om mer än elitidrottsmän, poängterar gruppen som ska jobba mot doping. Det handlar om 

kriminella  som pumpar sig för att bli starka, det handlar om män som blir aggressiva av preparaten och 

det kan i sin tur leda till våld mot kvinnor. 

 

Citatet beskriver det ”farliga” med AAS och för det längre ifrån dess aningen mer 

”accepterade” användningsområde, elitidrotten. Texten talar om kriminella som vill bli 

starka och aggressiva män som slår sina kvinnor. Texten förmedlar och skapar effektivt 

en social konstruktion kring ”den AAS-missbrukande mannen”, som är farlig, aggressiv  

och slår kvinnor. Beskrivningar av den AAS-användande kvinnan lyser med sin 

frånvaro. Inom ramen för temat ”manligt/kvinnligt” framställer texten här AAS-

användaren som en hotfull, egoistisk och farlig man, ett synsätt som även återkommer i 

de andra artiklarna. Den här konstruerade bilden innehåller normbrytande beteenden och 

texten beskriver AAS-användaren som kriminell och som en potentiell 

kvinnomisshandlare och AAS utmålas som ett stort samhällsproblem i allmänhet. 

5.3.4 Tema ”bruk/missbruk” 

Det beskrivs i texten att AAS är en ”drog” och att det finns en mängd faror förknippade 

med användning av AAS: ”- Dödligheten för den här gruppen missbrukare ligger högre 

än för de som missbrukar heroin.[…] Och i kombination med alkohol är faran 

förödande.” Citatet ovan skapar direkt en avvikande grupp ”missbrukare” av AAS-

användarna. Det uttrycks i texten ingenting som problematiserar denna syn på 

användarna och på AAS som begrepp, utan den framför ett direkt och disciplinärt 

synsätt kring det onormala och avvikande med AAS. Här ställer man inga frågor och 

diskuterar inte, här lär man ut ”kunskap” till medborgarna, som baserar sig på rådande 

samhälleliga definitioner kring normalitet. AAS kopplas ihop med heroin, men beskrivs 

som ännu farligare och dödligare utan att närmare förklara orsakssambanden eller vad 

dödligheten består i. Texten använder sig av många starka adjektiv där ”dödlighet” och 

”förödande” fara sticker ut. Vilken fara som åsyftas i kombinationen med alkohol och 
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hur denna implicita fara kan te sig, framkommer inte uttryckligen i texten. Läsaren ska 

bara förstå att död och förödelse hänger samman med AAS och alkohol. 

 

Texten nämner också en anställd på Högskolan i Kalmar som lyfter fram andelen 

personer som tar kosttillskott som ”många” och säger i samma andetag att det kan bli en 

inkörsport till användning av AAS. Texten förmedlar också i likhet med DN:s artikel att 

det i många kosttillskott finns anabola steroider som en biprodukt utan att det är angivet 

på etiketten, vilket kan resultera i att man dopar sig utan att veta om det.  Hur många 

kosttillskott som innehåller AAS nämns inte i texten utan det skapas istället en bild av 

att det mycket väl kan vara så att många människor som äter kosttillskott, även 

omedvetet äter AAS. Varför man skulle tillsätta AAS i kosttillskott eller hur höga 

nivåerna är framgår inte i texten. Man har här alltså lite svårt att definiera skillnaden 

mellan ”bruk” och ”missbruk”, då de lagliga kosttillskotten och de olagliga AAS- 

preparaten koppas ihop och gränserna framstår snarare som flytande än exakt fastställda. 

Sammanfattningsvis definierar texten här tydligt att AAS är livsfarligt och det beskrivs 

som dödligare än heroin. Texten förmedlar starkt att AAS är ett missbruk och lyfter 

även fram att kosttillskott kan bli en inkörsport till AAS-användning. Det finns även 

här, som i de andra artiklarna, en diffus syn på området träning, kost, kosttillskott och 

AAS där gränserna är suddiga och otydliga. 

 

5.4 Diskussion resultat och analys 

I artiklarna finns flera gemensamma nämnare som återkommer i de olika texterna, fast 

hur mycket man betonar olika aspekter i texten, skiljer sig åt. Aftonbladets sätt att 

utrycka sig tenderar att vara drastiskt och sensationslystet, vilket illustreras i artikelns 

rubrik. Även texten ur Östran arbetar med raka besked och ”direktiv”, med ett 

okomplicerat förhållningssätt till AAS som upplevt samhällsproblem. Artikeln i Dagens 

Nyheter är mer känslopräglad och mer narrativ till sin form än de övriga texterna men 

alla artiklar har ett i grunden gemensamt synsätt kring AAS, där det kopplas samman 

med droganvändning och AAS-användarna som grupp konstrueras som sociala 

oroshärdar med starkt egoistiska, aggressiva och hotfulla tendenser. Inom ramen för 

uppsatsens teoretiska ingång för sociala konstruktioner och genus stöps också AAS-

användaren i manlig form, där jakten på muskler och en idealkropp tas upp som 

huvudsaklig anledning till användning av AAS-preparat. Det Connell (2008) skriver om 
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genus och om den maskulina hegemonin, som med dominans och styrka står över andra 

former av maskulinitet och kvinnor, rimmar väl med den jakt på muskler och status som 

framkommer i analysen av texterna, där denna maskulina hegemoni aktivt eftersträvas 

av texternas AAS-användare. Connell (2008) anser vidare att ”den hegemoniska 

auktoriteten underbyggs ofta av våld, vilket kan ses som en spegling av denna form av 

maskulinitet”,  vilket stämmer väl överens med den hotfulla och våldsamma 

maskulinitet som tillskrivs AAS-användaren i urvalet för uppsatsen. I artikeln i 

Aftonbladet formuleras en återgång till en kompromisslös och dominant maskulinitet, 

som konstrueras och framställs som en motreaktion mot att kvinnor blivit mer 

jämställda med män på senare tid. Man försöker alltså legitimera männens rätt till 

dominans och att vara överordnade kvinnor genom att uttrycka det genom detta 

orsaksförhållande där risken för jämställdhet, ”tvingar” männen att återta sin 

överordnade position i samhället. Till skillnad från männen, skymtar kvinnorna som 

använder AAS bara fram tillfälligt i texterna och då framställs deras kroppsideal som en 

smal kropp, där kvinnor i regel ska gå ner i vikt.  

 

Ett intressant exempel på att använda kunskap och vetenskap i form av disciplinära 

maktåtgärder är synen på normalt och onormalt i förhållande till AAS, där bruket av 

AAS stämplas som ”missbruk” i idrottsliga och estetiska sammanhang, men som ett 

”läkemedel” om det ges av en läkare. Distinktionen ryms alltså helt och hållet i synen på 

AAS som ett illegitimt samhällsproblem om individen på egen hand använder 

preparaten och samtidigt fullkomligt legitimt när en läkare sanktionerad av samhället 

skriver ut AAS som medicin. Det här kopplar jag till teorin och den sociala 

konstruktionism som Herbert Blumer representerar som anser att ”sociala problem är 

fenomen bundna till en historisk och kulturell kontext och att dessa fenomen 

uppkommer genom en kollektiv, social definitionsprocess” (Lindgren 1993). Bruket av 

mediciner är med andra ord i en historisk och kulturell kontext fullkomligt legitimt om 

läkare skrivit ut dessa men att använda AAS utanför den medicinska praktiken har 

genom en social definitionsprocess konstruerats som ett samhällsproblem, där det är fel 

på själva individen som använder preparaten. 

 

Samhället marknadsför ideal för både män och kvinnor och om individen vill forma sin 

kropp efter dessa normer, följer hon rimligen bara de ”krav” som ställs på henne från 
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samhällets sida. Om män vill bli muskulösa i enlighet med rådande föreställningar om 

den socialt konstruerade manliga könsrollen, kan man fråga sig om detta kan anses vara 

individens ”fel” eller om felet ligger hos samhället som skapat och upprätthåller dessa 

normativa och disciplinerande könsroller. Det blir ett omvänt resonemang där den AAS-

användande individen som vill få en idealkropp, görs till syndabock i samhällets ögon 

och där samhällets botande instanser ska få inviden att underkasta sig makten och 

placera sig inom ramen för det ”normala” igen. I termer av makt förläggs ansvaret och 

den avvikande handlingen hos individen, fastän samhället upprätthåller styrande 

värderingar som dikterar att människor bör vilja ha en idealkropp. Det blir en svårlöslig 

paradox, då att nå en ”idealisk” fysik i mångt och mycket kräver en relativt stor 

”illegitim” fanatism hos individen, med eller utan AAS. 

 

Det framställs i texterna att AAS är starkt förknippat med kroppsbyggarkultur och det 

konstrueras en förenklad bild av AAS, då en stor grupp användare också är på  

elitidrottsnivå, där ”kroppsbyggnad” inte är målet utan medlet för att nå höga positioner 

och snabba tider. Den medvetenhet artiklarna vill skapa kring AAS utgår från AAS som 

ett illegitimt samhällsproblem, som en diskursiv definition för det avvikande.  

Det finns många både explicita och implicita uttryck för disciplinära maktanspråk kring 

normalitet i texterna. AAS ses som ett sjukt och avvikande uttryck för en ”onormal” 

kroppsuppfattning och problemet och ansvaret läggs hos individen. Dessutom blir 

diskussionen om AAS i texterna förvirrande då det talas om det i samma mening som 

man nämner kosttillskott, att äta nyttigt och att träna på gym. Skiljelinjen mellan AAS 

och dessa andra områden tycks vara diffus och framstår som relativt odefinierad i 

texterna.  

 

Användning av AAS diskuteras också i termer av missbruk och negativa ordalag som en 

löpande röd tråd genom texterna. Dess tänkta ”positiva” egenskaper i form av ökad 

styrka nämns aldrig som en anledning att använda AAS oavsett om personen är idrottare 

på elitnivå, eller tränar i kraftsporter såsom tyngdlyft.  Det implicita bortfallet av åsikter 

kring en teoretiskt sett ”positiv” sida av AAS-användning, tyder på att AAS som 

begrepp är ett resultat av ett starkt normativt och socialt konstruerat samhällsproblem, 

som med samhälleliga maktmedel hålls intakt genom att starkt polarisera den 

disciplinerande ”informationen” kring AAS. Detta kopplar jag till den 
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socialkonstruktionistiska teorin och Berger & Luckman (2007) som anser att 

samhällsordningen inte går att härleda ut naturlagarna, utan istället är en social 

konstruktion och ett resultat av en konstant återskapande och uppdaterande mänsklig 

aktivitet. Bilden av AAS som ett samhällsproblem och AAS-användaren som en hotfull 

och farlig missbrukare av manligt kön, återskapas med andra ord ständigt av samhället 

som en illegitim företeelse. 

 

 

6. Avslutande diskussion 

Genom analysen av tidningsartiklarna har det vuxit fram en i stora drag gemensam 

grundsyn kring AAS, där medierna huvudsakligen rapporterar och beskriver 

samhällsklimatet kring AAS som fenomen. Resultatet av analysen har konkretiserats i 

några teman som förankrar och beskriver olika tankegångar som är vanligen 

förekommande i texterna. Dessa kan ses som diskursiva sanningar kring AAS och dessa 

har visar sig vara påfallande lika mellan de olika tidningarna. Vanliga aspekter av AAS  

som tas upp är att det rör sig om män som tar dessa preparat i syfte att bli stora och 

starka och som även blir hotfulla och aggressiva på köpet. Monaghan (2001) diskuterar 

den här påstådda kopplingen mellan AAS och aggressivitet och anser att den till stora 

delar bygger på en inbyggd bias i tillgänglig forskning, som har sitt ursprung i konceptet 

om ”roid-rage”, vilket kan ses som en diskursiv semantisk manifestation av den yttersta 

effekten av att individen passerat samhällets normalitetsgräns; att man tappar kontrollen 

över sig själv.  

 

Monaghan (2001) skriver också om hur AAS-”missbrukaren” är en social konstruktion, 

där individen demoniseras på grund av sin AAS-användning och kopplas ihop med en 

aggressivitet som uttryckligen kan närma sig ett stadie där personen tappar bort sin 

självkontroll. Kön är något som förknippas starkt med AAS-användning och 

mediarapporteringen beskriver nästan uteslutande individer av manligt kön som 

”missbrukar” AAS. Det finns diskurser som tydligt definierar muskler och dominans 

som manliga egenskaper och strävan efter dessa är ett uttryck för en önskan om återgång 

till en manlig hegemoni, eventuellt som en reaktion mot att det klassiskt maskulina hos 

män tonats ner, då samhället blivit alltmer jämställt ur ett genusperspektiv.  
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En intressant aspekt av AAS som fenomen, är kulturella skillnader där till exempel 

Hoberman (2005) lyfter fram den amerikanska medicinska debatten kring testosteron 

och ”anti-aging therapy”, medan detta användningsområde inte diskuteras nämnvärt i 

Sverige. En trolig förklaring är att amerikanska läkemedelsföretag verkar på en relativt 

fri marknad där de också kan marknadsföra medicinska terapier som ligger i den 

juridiska gråzonen, exempelvis testosteron som medicin mot en mängd olika tillstånd.  

Debatten om AAS i Sverige framstår i jämförelse med den amerikanska som relativt 

enkelspårig och i stort sett de enda gånger AAS tillhandahålls i medicinska 

sammanhang, är när en person producerar för lite manligt tillväxthormon på egen hand. 

 

Hoberman (2005) skriver både om 40-talets och nutida mediarapportering kring AAS i 

Amerika och det framgår att det finns ett allmänt intresse, kanske inte minst inom 

läkarkåren, att utöka användningsområdena för testosteron. Han nämner också hur 

testosteronets historia inbegriper 1940-talets sexuella moral som satte stopp för dess 

lansering som någon slags allmänmedicin mot trötthet och sviktande potens. Frågan är 

hur debatten kring AAS hade sett ut idag om samhället på 1940-talet istället tagit tills 

sig testosteronet och forskat vidare kring dess påstådda positiva effekter.  
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Bilaga 1: Aftonbladet  

- Jag åt hästmedicin för att inte bli fet 

- Allt var tillåtet i Andreas jakt på muskler – fram till hjärtattacken. Testa 

dig själv! Har du en störd kroppsuppfatting? 

 

Kroppsfixering är inte längre ett tjejproblem.Men de flesta killar bantar inte - de bygger 
muskler. Amerikanska forskare tror att jakten på muskler kan vara en reaktion på 
kvinnans frigörelse. Teorin lanseras i boken "The Adonis complex", som nyss kommit 
"Vet du om att din flickvän är bredare över axlarna än vad du är?" 
En förflugen kommentar fick Andreas att börja träna styreklyft. 
Han tränade för att känna sig som en man.Mäns fixering vid muskler är en reaktion på 
kvinnans frigörelse. 
Det tror författarna till boken "The Adonis complex". 
- Mäns traditionella källor till maskulint självförtroende har utarmats, säger Harrison G 
Pope, professor i psykologi på Harvard University i USA. Testet har utarbetats av 
professor Harrison G Pope på Harvard university i USA, och visar om du ligger i 
riskzonen. 
När Andreas var 15 år gammal åt han kraftfoder för kalvar för att få i sig mer proteiner. 
Mitt i sommaren gick han i T-shirt, stickad fiskartröja och jeansjacka för att se större ut. 
Han började tävla i styrkelyft och framgångarna kändes som en revansch. 
- Jag var aldrig så bra i skolan och slutade efter nian. 
Men när han stegade in på en restaurang med 100 kilos-klubben, där bara muskulösa 
män över 100 kilo fick vara med, kände Andreas att han fick respekt. Så kom han i 
kontakt med anabola steroider. 
- Jag hade nått gränsen för hur stor jag kunde bli, och ville testa. 
Den första kuren gav bra effekt. Så bra att han dubblade dosen. Efter ett tag började han 
kombinera olika anabola steroider. Så gick han över till injektioner. 
Träningen styrde Andreas hela liv. Han åt varannan timma för att få i sig så mycket 
proteiner som möjligt. Varje natt steg han upp klockan fyra och åt en grillad kyckling. 
Han kunde inte träffa släkt och vänner. Ett födelsedags-kalas förstörde flera dagar. 
- Man åt ju kakor och tårta. Jag tänkte bara på alla proteiner och kolhydrater jag 
missade, säger Andreas. 
Att visa sig på stranden var otänkbart. Han skämdes för sin kropp som han tyckte var 
oproportionerlig. 
- Dessutom såg man ju ut som en pizza i ansiktet av alla finnarna. 
Steroiderna hade fler biverkningar än dålig hy. Andreas tappade håret. Vaknade mitt i 
natten med kramper i benen. Blodtrycket gick upp, värdena var katastrofala och näsan 
kunde börja blöda när som helst. 
- Första gången jag vaknade upp med sängen full av blod var det läskigt. 
- Jag åt astmamedicin för hästar för att inte bli fet. Jag tog medicin mot blodtrycket och 
blodfetterna. Jag tog cancermedicin för kvinnor för att få bort brösten. Jag tog lugnande 
för att dämpa humöret. 
Hans flickvän sade inget om aggressiviteten. Det var inte lämpligt att säga emot. 
- En dag hade vi stannat för att tanka. En kille backade upp sin bil framför mig och 
snodde pumpen. Jag slog in hans framruta och bucklade ihop taket. Det kostade mig 
6 000 kronor. 
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Men i Andreas värld var det normalt. Alla de andra killarna på gymet dopade sig också. 
- Tuffast var man när man tränade och tog i så att man fick näsblod och spräckte 25-30 
finnar på ryggen. När linnet var indränkt med blod -då var man en riktig he-man. 
1994-96 var han bara ren den dag han tävlade i styrkelyft. Inte en sekund längre. 
- Efter tävlingarna höll vi utkik efter dopingkontrollanterna. Var de inte där satte vi 
sprutor på varandra i omklädningsrummet. Alla höll på. 
Andreas finansierade sitt missbruk genom att sälja anabola steroider. Med ett vanligt 
jobb hade han inte klarat av utgifterna. Varje månad åt han mat, steroider och 
kosttillskott för 9 000 kronor. Dessutom tränade han två pass om dagen, sex dagar i 
veckan under högsäsong. Efter sex års missbruk lade hjärtat av. Andreas fick en 
hjärtattack under ett kval till Nordiska mästerskapen i tyngdlyft. Då var han 36 år och 
mådde psykiskt väldigt dåligt. När läkarna testade hans testosteronhalt var den tio 
gånger en normal 18-årings. Han bestämde sig för att sluta. Det är fyra år sedan och 
vägen tillbaka till ett normalt liv har varit svår. I början drack han för mycket sprit. Inga 
läkare förstod hans problem, och han hade svårt att hitta hjälp. Men det gick. 
I dag mår han bra. Han tränar fortfarande tre gånger i veckan. Men nu kan han äta frallor 
till frukost. Och gå i flanellskjorta. 
-Det var otänkbart tidigare. Någon hade ju kunnat missta sig och tro att jag bara var fet. 
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Bilaga 2: Dagens Nyheter 

Steroiderna förvandlade sonen till förtryckare 
 

Eva grät en hel natt. Sedan sade hon ifrån till sin son Patrik: "Om du vill ha kontakt med 
mig i framtiden måste du bevisa att du inte använder anabola steroider längre." 

 
Plötsligt var Evas 17-årige son Patrik kostexpert. 

- Han åt var tredje timme och hade massor av speciella krav på maten. Han köpte stora 
plastburkar med proteinpulver och blev mer och mer fanatisk, allt handlade om kroppen 
och träningen och kosten. Jag kände att det var något sjukt på gång, berättar Eva. 

Träningspassen på gymmet blev allt fler och allt längre, och kroppen blev allt viktigare; 
Patrik kunde spänna sig framför spegeln hur länge som helst. När Eva ifrågasatte det 
kloka i att träna så hårt och äta så mycket och hälla i sig proteindrinkar varje dag blev 
han arg: "Du begriper inte det här, morsan. Jag vet vad jag gör!" 

Han hade börjat pendla väldigt i humöret; på någon sekund kunde han gå från vänlighet 
till ursinne, och det skedde utan synbar orsak.  

Det är väl tonårsupproret, tänkte Eva. Men hon kunde inte låta bli att rota i hans 
träningsväska, och där hittade hon burkar med kapslar och tabletter. "Det där är bara 
kosttillskott som kroppen behöver om man tränar så hårt som jag", förklarade Patrik. 
"Oroa dig inte, morsan!" 

Men nu började Eva bli rädd. Vad var det han stoppade i sig? Och varför gick han upp i 
vikt så mycket och så snabbt? 

- På ett halvår lade han på sig 20-30 kilo, och hans ansikte blev uppsvällt och klotrunt. 
Jag anade förstås att något var totalfel, men jag ville så gärna tro att allt var bra. Så jag 
lurade mig själv och tänkte att så där kan det nog bli när man tränar mycket, det är nog 
ingen fara. 

Patrik svängde allt häftigare i humöret, och nu ansåg han sig inte längre behöva ta 
hänsyn till andra människor. "Flytta på dig, jag ska laga mat!" beordrade han Eva, och 
lydde hon inte blev han hotfull. 

- Det var gorillanivå på samvaron, berättar hon. Den stora kroppen, aggressiviteten Jag 
kände att våldet hängde i luften och gick undan. Jag var helt enkelt rädd för min egen 
pojke. 

Patrik råkade ständigt in i konstiga situationer där han kände sig kränkt. Om någon 
nuddade honom på gatan eller tittade på honom några sekunder för länge fick han vilda 
ögon och brusade upp. Ofta när han var ute och drack med sina kompisar hamnade han i 
slagsmål. Flera gånger gjorde han sig skyldig till oprovocerat våld, och vid ett par 
tillfällen kördes han till sjukhus med hjärnskakning och blödande sår som måste sys. 

- Helgerna var ett helvete, berättar Eva. Patrik festade så hårt och blev så konstig. Han 
kunde ringa och sluddra mitt i natten, och jag ryckte ut med bilen för att försöka baxa 
hem honom. "Bara han inte slår ihjäl någon", tänkte jag. Han var jättestor, jättefull och 
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antingen väldigt aggressiv och våldsam eller helt väck. Det gick inte att nå honom när 
han hade alkohol i kroppen, och efteråt mindes han ingenting. 

Eva kunde inte förtränga sina onda aningar längre. Hon kontaktade Dopingjouren, och 
sjuksköterskan hon fick prata med berättade att det är vanligt att oseriösa firmor som 
säljer kosttillskott på internet spetsar sina produkter med förbjudna hormonpreparat. 
"Men det räcker inte som förklaring till din sons viktuppgång, och inte till hans 
humörsvängningar heller", sade hon. "Tror du att det kan vara så att han äter eller 
injicerar anabola androgena steroider?" 

Nej! tänkte Eva. Så kan det inte vara! 

Fast någonstans visste hon ändå hur det låg till. Hon började ansätta Patrik med frågor, 
men han svarade att han aldrig hade använt förbjudna hormonpreparat. "Hur kan du tro 
att jag skulle göra något så dumt?" sade han. 

- Jag frågade och frågade, och han ljög och ljög i flera månader. Hans kropp var grotesk, 
hans kroppsuppfattning förryckt och hans personlighet helt förändrad - jag levde under 
ett jävla förtryck. Men han förnekade stenhårt att han tog steroider, och trots att han 
ständigt hamnade i slagsmål var ingenting någonsin hans fel. 

Misstankar mötte lögner ännu en tid. Till sist blev Patrik åtalad och dömd för 
misshandel, och då krävde föräldrarna att han sade som det var. Han erkände han att han 
hade ätit anabola androgena steroider i över två år. Under de senaste fyra månaderna 
hade han dessutom sprutat högpotenta hormonpreparat direkt in i musklerna. 

Allt föll på plats för Eva. 

- Åhh, jag hade varit så jävla godtrogen! Jag hade blundat och bedragit mig själv, för jag 
ville ju så gärna tro på honom. 

Hon hade starka känslor av skam och skuld. 

- Jag hade blivit avslöjad som en som har en missbrukande gorilla till son, och det var så 
tungt! Jag skämdes över att han hade ljugit så mycket för mig och över att vi tydligen 
hade haft så dåligt kontakt. Jag kände mig som en genomusel förälder och tänkte att allt 
säkert var mitt fel. Jag var ju frånskild, och samarbetet med Patriks pappa hade varit 
dåligt i många år. 

Patrik var ångerfull. Han sade att han hade fått nog och lovade att sluta med steroiderna. 
Men han höll inte sitt löfte. Han blev avslöjad gång på gång under det följande halvåret, 
och gradvis började hans uppblåsta självgodhet spricka. Han kunde fortfarande bli 
extremt aggressiv, men allt oftare var han ledsen, vilsen och deprimerad. 

En gång efter ett raseriutbrott låg han helt apatisk på sin säng i flera timmar och hade 
ont i hela kroppen. Då sade han till Eva att han ville dö. "Vad är det för jävla fel på 
mig?" grät han. "Jag kan ju inte ens ta livet av mig!"  

- Jag vågade inte fråga om han hade försökt, berättar Eva. Jag hade tappat greppet om 
min son, jag förstod honom inte längre. Och mitt hjärta gick nästan sönder. 

Med förenade ansträngningar lyckades Patriks föräldrar få honom att skriva in sig på en 
drogklinik för ungdomar, och blodproven som togs där visade extremt höga halter av 
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syntetiska steroider. Han fick gå i samtal hos en psykolog och avgav åter ett heligt löfte 
att sluta med steroiderna. 

Efter några månader började han må bättre. Han tränade fortfarande på samma gym, 
men hans kropp var inte längre lika uppsvälld. Humöret pendlade inte lika häftigt, och 
hans vrede var inte lika vild. 

Eva började hoppas. 

Patrik ryckte upp sig i skolan, och på försommaren 2006 tog han studenten med fina 
betyg. Han verkade glad och fick ett sommarjobb, och när hösten kom gav han sig i väg 
på en lång, härlig resa tillsammans med sin flickvän. 

Nu har det vänt, tänkte Eva. 

Men så kom brevbäraren med en postanvisning i Patriks namn, och Eva hämtade ut ett 
brunt, vadderat kuvert. Hon blev genast misstänksam, för det fanns ingen avsändare. Så 
hon öppnade paketet, och ut på köksbordet rasslade tabletter. 

- Det är alldeles för jävligt vilka svarta hål man rasar ner i när man har hoppats och 
kämpat och trott på sin son - och så sviker han igen! Jag blev arg också. "Dra åt helvete, 
unge!" vrålade jag i min ensamhet. "När ska du ta tag i ditt liv? Och när ska du låta mig 
leva mitt?" 

Eva grät en hel natt, sedan skickade hon ett mejl till Patrik: "När du kommer hem igen 
får du bara bo hos mig om du kan bevisa att du är helt ren från steroider." 

- Han svarade att jag var en psykopat och att han inte ville veta av mig längre. Och 
ungefär där står vi fortfarande kvar. Jag vill ju inget hellre än att umgås med min pojke 
som jag älskar så, men jag känner att jag måste ställa krav på honom och låta honom stå 
sitt kast. Han måste ta fullt ansvar för sitt liv, det kan ingen annan göra åt honom. Och 
jag måste resa mig och göra mig fri från skammen och skulden. Jag har ju tidvis knappt 
kunnat andas. 

Nu är Patrik 21 år gammal. Han lever tillsammans med sin flickvän, och Eva är orolig 
för dem. 

- Han är så stor och dominant, jag tror att han fortfarande tar steroider. Och hon låter sig 
hunsas, det är ovärdigt Hur går det om de skaffar barn? Steroider gör familjer sjuka och 
män till tickande bomber! Ska mina barnbarn behöva vara så rädda att de kryper ihop i 
ett hörn när han får sina utbrott? 

Eva och Patrik har nästan ingen kontakt med varandra, för han är fortfarande arg på 
henne. 

- Men jag tror nog ändå att vår relation håller och att han tar sig samman och lägger av 
med steroiderna. Han har just köpt en lägenhet tillsammans med sin flickvän, och 
häromdagen ringde han faktiskt och ville berätta hur fint de har det Han grejar det här, 
det gör han nog. 

Att leva med en steroidmissbrukare är att leva under förtryck, säger Eva. Man känner sig 
fullständigt värdelös - och just då gäller det att stå upp och säga ifrån.  
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- När din son blåser upp sig och behandlar dig illa - då efterfrågar han din ryggrad! Sök 
hjälp för egen del så att du känner ditt värde igen och kan andas, hämta kraft så att du 
orkar ställa krav på honom. Det spelar roll vad du gör. Han lyssnar även om han verkar 
strunta i vad du säger! 
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Bilaga 3: Östran 

Jobbar mot dopingen  
 
Nu satsas pengar på att minska användningen av anabola steroider 
 
- Vi tror att användningen av anabola steroider har ökat och därför satsar vi nu på att öka 
kunskaperna hos både ungdomar och föräldrar.  
Ambjörn Thunberg, fältsekreterare vid socialförvaltningen i Mönsterås kommun, ingår i 
den grupp som nyligen bildats för att jobba mot användningen av anabola steroider.  
Syftet är att informera om riskerna med drogen som ökar över hela landet.  
Hög dödlighet  
- Dödligheten för den här gruppen missbrukare ligger högre än för de som missbrukar 
heroin, konstaterar Ambjörn Thunberg.  
- Och i kombination med alkohol är faran förödande, tillägger Cim Wahlström, 
socialsekreterare i Mönsterås kommun.  
Risk att bli steril  
Exempel på vad som händer i kroppen när man tar steroider är att hjärtat och de inre 
organen tar stryk och risken för att bli steril ökar markant. Många utvecklar ett mycket 
aggressivt beteende vilket gör att man lätt hamnar i slagsmål eller 
misshandelssituationer.  
- I många fall av oprovocerat våld utomhus eller kvinnomisshandel finns det ett 
missbruk av anabola med i bilden, fortsätter Ambjörn Thunberg.  
- Så förutom de fysiska och psykiska farorna som du utsätter din kropp för ökar 
olycksriskerna markant. Du lever helt enkelt ett farligt liv.  
Används flitigt  
Gruppen har fått signaler om att drogerna används flitigt även i Mönsterås kommun.  
- Det pratas mycket om problemen i ungdomsleden och många unga killar växer lite för 
snabbt, menar Ambjörn Thunberg.  
- Det finns även tjejer som använder anabola steroider men majoriteten är grabbar.  
Kroppsbyggare  
Gruppen som ska jobba förebyggande består av ett 15-tal representanter från både 
skolan, polisen, vården och föreningslivet. Även personal från gymet på Vattenpalatset 
ingår i gruppen.  
- Målet är att få med de övriga gymen i kommunen eftersom drogen är så starkt 
förknippat med kroppsbyggarkulturen, säger Ambjörn Thunberg.  
Pengarna till projektet tas från den pott på 500 000 kronor som kommunstyrelsen 
beviljade i våras för just lokala drogförebyggande insatser.  
Expertbesök  
Uppstarten sker den 25 september då Tommy Moberg kommer till Parkskolans aula för 
att tala på temat. Han är socionom och doktorand på Göteborgs universitet och expert på 
frågor som rör doping och missbruk.  
Öppen för alla  
Föreläsningen är öppen för alla.  
Dagen efter ska Tommy Moberg träffa eleverna på Mönsteråsgymnasiet och berätta mer 
om bruket av anabola steroider.  
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Tre av 100 på gym dopar sig 

Tre procent av de som går på gym dopar sig. Det är dags att ta tag i 
dopingen, menar kommun och gymföreståndare. En halv miljon satsas på 
ett antidopingprojekt. 

– Det är inte bara ett idrottsproblem, säger David Hoff på högskolan. 
Han har undersökt ungdomars dopingvanor. Enkäter har skickats ut till 
Kalmars åttondeklassare, förstaårseleverna på gymnasierna och till flera 
gym. 500 svar har kommit in från skolorna, drygt 200 från gymmen. 
Det visar sig att en procent av åttorna dopar sig, två procent av 
gymnasieeleverna och tre procent av de som tränar på gym. Bland de som är 
mellan 25 och 35 år och tränar så är det hela sex procent som dopar sig. 
Fler av de som håller på med kampsport eller styrketräning dopar sig än de 
som håller på med traditionella idrotter som fotboll. 
Av de som går på gym så tar 62 procent kosttillskott. 
– Det är många. Det kan bli som en inkörsport, säger David Hoff. 
Och i många kosttillskott finns anabola steroider som en biprodukt utan att 
det är angivet på etiketten. Så man kan dopa sig utan att veta om det. 
Undersökningen, som snart är klar för analysering, är en del i ett nytt 
projekt, Kalmar växer utan droger. Projektet ska pågå i ett år och syftar 
till att skapa en medvetenhet kring doping. 
Samtidigt ska ett nätverk bildas med alla som kan komma i kontakt med 
doping, från gyminstruktören till skolsköterskan. 
Det handlar om mer än elitidrottsmän, poängterar gruppen som ska jobba mot 
doping. Det handlar om kriminella som pumpar sig för att bli starka, det 
handlar om män som blir aggressiva av preparaten och det kan i sin tur leda 
till våld mot kvinnor. 
– Doping ses nu som ett samhällsproblem, inte bara ett idrottsproblem. Vi 
vill hjälpa till med att se de tidiga tecknen och vara någon man kan vända 
sig till, säger projektledare Björn Milesson. 
Initiativet till projektet kommer från centrum för Idrott & Hälsa. 
Högskolan, Kalmar mot droger, polisen, Smålandsidrotten och Kalmar kommun 
har också hoppat på tåget. 
Gymägarna ser positivt på projektet. Nicklas Anderberg på Friskis & Svettis 
berättar att de redan nu gör spontana tester ibland, och om någon dopar sig 
så blir man avstängd i två år. 
– Men alla gym måste vara med på detta. Annars springer man över till ett 
annat gym. 
Doping rör oftast killar som vill bli muskulösa. Nyckelordet för doping är 
jakten på den idealiska kroppen. Ingen vill bli beroende av dopingpreparat, 
och i övrigt äter många nyttigt och dricker varken kaffe eller alkohol. Men 
så tar de lite piller för att bli biffiga. 
I ett utvidgat skede finns det även tankar på att man ska titta på tjejernas 
träningsmönster. De som knappt äter mat utan stoppar i sig 
fettförbränningspiller i jakten på vad de tror är den perfekta kroppen. 
Nicklas Anderberg välkomnar också en sådan granskning. 
– Många unga tjejer tränar nästan ihjäl sig. Det måste man titta på. 
 


