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Abstract

The purpose of this paper was to describe and analyse why some people abuse anabolic
steroids and through that increase the understanding for this problem.

• Why do some people choose to begin with anabolic steroids?
• Where does the first contact with the drug take place?
• How does the users affect by anabolic steroids?
• Is it possible to be addicted to anabolic steroids?

The paper was drawn from a qualitative interview of a former addict to anabolic steroids. In
our paper we have chosen to do a casestudy. In the analysis has the previous research and
theory been related to the results of our research. The result of our research was that, for our
respondent, there were many factors that has affected him to start use anabolic steroids.
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Förord

Vi vill först tacka vår intervjuperson, utan hans medverkan hade vi inte uppnått samma

förståelse för detta fenomen som vi valt. Vi tackar dig för att du så öppenhjärtigt delade med

dig av dina erfarenheter. Tack!

Ett tack också till vår handledare Anders Östnäs för att du med intresse och pedagogiska

infallsvinklar följt vårt arbete.

Vi vill också tacka våra familjer för att de stått ut med oss under denna tid.

Sist men inte minst vill vi avslutningsvis tacka varandra för ett roligt och givande samarbete i

komponeringen av denna C-uppsats.

Katarina Widriksson & Anna-Marie Nilsson
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Inledning

Problemformulering

Vad är det som påverkar killar och unga män att välja anabola steroider? Vad är det som gör

att dessa personer trots många väldokumenterade biverkningar väljer att som vi ser det

missbruka dessa preparat? I reklam, tv-serier och i filmer glorifieras vältränade män med

svällande muskler. I filmens värld hittar vi mansideal såsom Sylvester Stallone och Arnold

Schwarzenegger. Vältränade män med svällande muskler är dock ingen ny företeelse, tänk

bara på Tarzan, Stålmannen och Hulken. Leander (1994) hävdar att redan i bibeln och i

antikens Grekland hade vi starka män som ideal, det var till exempel Simson och Herakles.

Leander ser det som ett återkommande och tidlöst tema, att svag blir stark och kan ta rättvisan

i egna händer. Vidare ser hon ett problem med att det ”biffiga” mansidealet slår igenom.

CAN – Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning, genomför årliga studier av

ungdomars erfarenhet av anabola steroider. Studierna visar att mellan 2 - 3 % av pojkarna i

gymnasieskolan svarat att de någon gång provat anabola steroider. Andelen som provat

anabola steroider har i stort sett varit densamma sedan 1993, då man i undersökningar började

ställa frågor om dopingmedel (SOU, 1 996:126).

Tommy Moberg, socionom och forskare, har forskat kring de attityder och den kunskap som

finns om anabola steroider hos gymnasieungdomar i Sverige. Han har bland annat gjort en

enkätundersökning på två gymnasieskolor i Göteborg, den ena skolan var yrkesförberedande

och den andra mer studieförberedande. Sammanlagt antal bearbetade enkäter, besvarade av

killar, var efter ett visst bortfall 1 051 stycken. Cirka 12 % av killarna uppgav att de i

framtiden skulle kunna tänka sig att använda anabola steroider för att få en vackrare kropp.

Denna undersökning genomfördes 1994 (Moberg, 1996).

Väljer unga män att missbruka anabola steroider för att förbättra sitt yttre genom att bli större

och mer muskulösa? Thomas Johansson, docent i sociologi och legitimerad psykolog, har i sin

avhandling ”Den skulpterade kroppen”, skrivit om vilken betydelse kroppen har i dag. Han

menar att allt som hotar den perfekta ytan skapar ångest och otillfredsställelse. Fett, åldrande,

rynkor och andra förändringar i kroppen stör det inre krav på en perfekt yta som många
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människor har. Han menar vidare att den samtida människan skapar sig en egen

motsägelsefull värld där hon eller han, för att kunna njuta av sin kropp, ständigt måste

förbättra fasaden. Många människor ser i detta byggande av den perfekta kroppen en

inträdesbiljett till att leva det goda livet (Johansson, 1998).

Det finns dock de som hävdar att missbruk av anabola steroider inte enbart beror på att man

vill förändra och förbättra sin kropp. Man har även sett ett troligt samband mellan bruk av

anabola steroider, våldshandlingar och våldsbrott. Man menar att vissa missbrukar anabola

steroider endast för att öka självkänslan och bli mer aggressiva (Moberg, 1994).

Vad är det då som driver vissa människor att gå över gränsen? I dagens samhälle är det

antagligen svårare att vara tonåring än vad det var för några decennier sedan. Kraven är

många, man ska skaffa sig en bra utbildning, tjäna mycket pengar och vara snygg och vacker.

Man ska bygga upp en självkänsla och en egen identitet. De flesta unga människor klarar

detta utan större svårigheter medan andra upplever det svårare. Vi påstår inte att alla unga

män som inte är nöjda med sina kroppar börjar använda anabola steroider, men det är ändå en

del som gör det.

De begrepp som är väsentliga för det fortsatta arbetet är anabola steroider, beroende, bruk,

missbruk, makt, respekt, kroppsideal, maskulinitet, självbild, subkultur och gym. Begreppen

bruk, missbruk och beroende har vi valt att ta med för att de anses centrala för uppsatsens

utformning. Då uppsatsen fokuserar på det manliga bruket av anabola steroider har vi i

begreppsdiskussionen tagit med begreppet maskulinitet. Begreppet kroppsideal har vi tagit

med för att det har betydelse för användandet av anabola steroider. Vidare finns begreppen

makt och respekt med för att de ofta symboliserar en del av den manliga världen. Begreppen

gym och gymkultur är representerade då de symboliserar det sociala rum som ofta förknippas

med anabola steroider. Subkultur talas det om i litteraturen vi läst och förknippas då med de

olika personer som finns på gymmen och som i sin tur bildar olika subkulturer.

Avslutningsvis har vi valt att ta med självbild då begreppet knyter an till personerna som

missbrukar anabola steroider, och förklarar hur de ser på sig själva.



5

Syfte och frågeställningar
Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera varför man missbrukar anabola

steroider för att därigenom öka förståelsen för detta problem.

• Varför väljer man att börja med anabola steroider?

• Var sker den första kontakten med anabola steroider?

• Hur påverkas användarna av anabola steroider?

• Kan man bli beroende av anabola steroider?

Metod

Uppsatsen har skrivits utifrån syftet att öka förståelsen varför man missbrukar anabola

steroider. Syftet har även varit att beskriva och analysera varför man väljer att missbruka

anabola steroider. Den metod som passade syftet bäst var den kvalitativa. Svenning (1997)

menar att den kvalitativa metoden skiljer sig bland annat från den kvantitativa metoden

genom att den är mer exemplifierande än generaliserande och att den stödjer sig på ord istället

för på siffror. Ett kvalitativt angreppssätt har som främsta syfte att förstå innebörden av ett

visst fenomen eller upplevelse. Utgångspunkten inom kvalitativ forskning är att det finns

många verkligheter men att verkligheten är ytterst subjektiv och snarare behöver tolkas än

mätas (Merriam, 1994).

Forskningsdesignen som använts är av icke-experimentell art då undersökningen är en

kvalitativ fallstudie. I ett sådant här upplägg finns bara en eller några få

undersökningsenheter. Urvalet är inte gjort med tanke på att några generaliseringar ska göras

utan det är utifrån analytiska syften. Fallstudien som design gav möjligheten att gå på djupet

och undersöka fler egenskaper hos enheten, en så kallad intensiv uppläggning. En fallstudie är

lämplig då informationen man får fram inte kan bedömas utifrån sanningsvärde men har

betydelse utifrån trovärdighet (Halvorsen, 1992).

När det gäller tolkningen av arbetet har det använts en så kallad induktiv tolkning. Att man

utifrån en empirisk undersökning har bildat sig ett teoretiskt begrepp om det som undersökts.

När det gäller den kvalitativa analysen menar man att den ofta är mer personlig då det är

samma som analyserar datan som har samlat in den. Vidare menar man att tolkningen av den

kvalitativa datan bland annat handlar om tolka vad som sagts, framkommer, i en intervju. Det

talas också om två huvudformer av textanalys vid kvalitativ forskning, helhetsanalys och
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delanalys. Med helhetsanalysen eller helhetsförståelsen väljer man ut situationer eller citat

som belyser huvudintrycken av intervjun. Helhetsanalys är den metod som använts i detta

arbete (Halvorsen, 1992).

Urval

Avgränsningen är gjord till att undersöka en ung mans bruk och missbruk av anabola steroider

och anledningen till detta. För att kunna utföra detta gjordes en längre intervju med en person

som missbrukat anabola steroider. Vi hade önskemål om att intervjupersonen skulle vara en

man som hade ett stort intresse för styrketräning och som missbrukat anabola steroider samt

att han inte under senaste tiden tagit anabola steroider. Intervjupersonen hittades via personer

som var insatta i kroppsbyggarkulturen, detta var ett icke- slumpmässigt urval ett så kallat

typfallsurval (Merriam, 1994).

När det gäller urvalet av sekundärdata är detta gjort utifrån ett brett spektra av författare.

Författarna representerar olika intresseområden till exempel läkare, sociologer, psykologer,

före detta missbrukare och folkhälsosamordnare. De författare som huvudsakligen använts är:

Ulf Jonasson, journalist samt doktorand på rättsmedicinska institutionen i Uppsala, har skrivit

boken Droger som skapar beroende. Han har med boken velat förmedla information om de

risker som drogbruk medför. Thomas Johansson har skrivit boken Den skulpterade kroppen.

Denna bok är en introduktion till dagens gymkultur. Sporten eller livet är en bok som handlar

idrottens mörka sidor, i den har bland annat Tommy Moberg skrivit ett kapitel. Detta kapitel

handlar om olika aspekter av bruket med anabola steroider. Det har även använts en SOU-

rapport, denna utredning har haft som syfte att göra en allsidig översyn av dopingproblemets

omfattning. Utgångspunkten har varit en noggrann genomgång av de dopingmedel som finns

idag.

Intervju

Intervjun förbereddes utifrån olika teman som vi ville att intervjupersonen skulle berätta

kring. Dessa teman var koncentrerade med utgångspunkt i de centrala frågorna samt utifrån de

för uppsatsen centrala begreppen. Dessa olika teman var uppväxt/framtid, idrott/träning,

självbild, anabola steroider, påverkan/biverkningar, bruk/missbruk, beroende och

respekt/makt. Intervjun redovisas som en berättelse utifrån det vår intervjuperson sagt. Vi har

valt att redovisa vår intervju utan att i texten redovisa de frågor som våra temaområden gav

upphov till. Temaområden och intervjufrågor redovisas istället i en bilaga (bilaga 1) längst
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bak i arbetet. Vi valde detta tillvägagångssätt då det kändes som att det blev mer flyt i texten

på det sättet. Intervjuplatsen valdes av vår intervjuperson. Innan intervjutillfället blev

informanten upplyst om hur intervjun var tänkt att genomföras och att den, med informantens

godkännande, var planerad att spelas in på band. Intervjupersonen blev upplyst om det

godkännande han hade möjlighet att göra efter intervjuns sammanställning, kring innehållet,

innan den kom att användas i uppsatsen.

Metodkritik

En fallstudie kan gälla en viss situation eller företeelse men ändå belysa ett generellt problem.

Fallstudien kan förbättra läsarens förståelse för det som studeras, ge ny erfarenhet och

bekräfta det man redan visste eller som man trodde sig veta. Dock är det så att fallstudien,

som många andra metoder, har sina svaga punkter. Det gäller i första hand det faktum att det

bara är en person eller händelse man undersöker. Syftet med fallstudien är dock inte att ge

några enhetliga förklaringar utan mer att öka förståelsen men detta kan vilseleda vissa läsare

att dra slutsatser som inte är relevanta. Forskaren är i fallstudien det primära instrumentet för

att samla in och analysera sitt material. Är man inte tränad i att till exempel göra intervjuer

kan det finnas en risk att detta påverkar utfallet av exempelvis analysen. Det är viktigt att vara

medveten om att man som person påverkar intervjun (Merriam, 1994).

Begreppen validitet och reliabilitet har sitt egentliga ursprung i kvantitativ forskning. Detta

innebär dock inte att begreppen kan bortses i den kvalitativa forskningen. Inom den

kvalitativa forskningen ger man begreppen en annan innebörd. Reliabilitet handlar om hur

pålitlig en undersökning kan anses vara. Medan validiteten handlar om hur väl man lyckats

mäta det man tänkt mäta (Halvorsen, 1992).

Arbetet har inte bestått av några mätningar, utan har baserats på intervjupersonens berättelse

samt på den sekundärdata som valts i ämnet. Vi har ansett det viktigt att i redovisningen av

intervjun använda intervjupersonens egna ord. Detta faktum, samt ett brett urval av litteratur

med författare som bland annat är läkare, psykologer, socionomer, Folkhälsoinstitutet,

forskare i sociologi samt självbiografier av före detta missbrukare av anabola steroider har

gjort att studien, som vi ser det, har hög reliabilitet.
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Validiteten i uppsatsen får innebörden att det som undersökts, var det som avsågs i syftet att

undersökas. För att öka förståelsen har valet att använda en fallstudie varit relevant, samt att

det breda urvalet av litteratur bidraget till att uppsatsen, som vi ser det, har hög validitet.

Avslutningsvis är inte avsikten med uppsatsen att generalisera problemet med anabola

steroider. Dock finns en viss övertygelse att uppsatsen kan ge en ökad förståelse för

fenomenet. Även om uppsatsen är fokuserad utifrån ett individuellt perspektiv är vår

uppfattning att uppsatsen ändå borde kunna öka förståelsen i ett samhällsperspektiv.

Etik

Som intervjuare befinner man sig oftast i en viss maktposition, man får tillgång till

information som kan vara känslig och som kan göra intervjupersonen sårbar. En annan aspekt

att tänka på när det gäller ett etiskt förhållningssätt till intervjupersonen är att personen har

väldigt liten, om någon alls, kontroll över hur datan skrivs ut, dokumenteras, tolkas och

sprids.

Intervjupersonen blev innan intervjutillfället informerad om syftet med intervjun samt hur det

var tänkt att den skulle gå till väga. Han blev även upplyst om att han efter intervjuns

sammanställning hade möjlighet att godkänna det som skrivits, intervjupersonen avböjde dock

detta. Det har lagts stor vikt på att inte röja intervjupersonens identitet eller på annat sätt

kränka eller skada honom. Han har blivit avidentifierad genom att endast kallas för

intervjuperson. Det finns inte heller några fakta kring intervjupersonens ålder eller bostadsort.

Vid intervjutillfället har intervjupersonen fått tala fritt utifrån frågor och teman. Det har

avsatts gott om tid för intervjun för att intervjupersonen i lugn och ro skulle få tänka igenom

sina svar. Som intervjupersoner har vi ansträngt oss för att ha en objektiv och icke

moraliserande inställning.

Fortsatt framställning

Efter denna inledning följer uppsatsens avhandling där det först kommer att presenteras en

historisk tillbakablick av användandet av dopingmedel och hur kroppsidealet bakåt i tiden sett

ut. Efter den historiska tillbakablicken följer en begreppsdiskussion kring för uppsatsen

väsentliga begrepp. Sedan kommer de teorier som valts att användas för analysen att belysas.

Detta leder oss vidare till en presentation av tidigare forskning i ämnet samt till den fallstudie

som gjorts av en före detta missbrukare av anabola steroider, vilken ligger till grund för vår
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uppsats. Efter presentationen av intervjun samt av sekundärlitteraturen kommer en analys av

detta material. Analysen kommer att göras med utgångspunkt i de begrepp och teorier som

valts. Efter analysen kommer en sammanfattning av arbetet att presenteras. Uppsatsen

avrundas med en avslutande diskussion.
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Avhandling

Historik

I historiken vill vi förmedla en övergripande granskning av hur det sett ut i historien när det

gäller kroppsbygge och skönhetsideal. Det man kan konstatera är att kroppsbygge och

kroppsideal inte är någon ny och modern företeelse utan det går långt tillbaka i tiden. Var tid

har haft sitt skönhetsideal, både när det gäller män och kvinnor, vi kommer dock endast att ta

upp det manliga perspektivet i vår historik. Vi kommer även att beröra historik kring anabola

steroider och doping, även där har man sett att doping har förekommit i olika former långt

tillbaka i historien.

Att träna sina muskler för utseendets skull har inte någon given födelse. Som företeelse har

detta vuxit fram ur andra idrotter såsom friidrott, tyngdlyftning och gymnastik. Ser man bakåt

i tiden så har styrka och stora muskler hos män alltid varit ett objekt för beundran. Att fysisk

träning underhåller och utvecklar kroppen är ingen ny tanke. På 1500-talet gav konstnären

Leonardo Da Vinci ut en bok som handlade om fysisk träning, De artre gymnastica. I Europa

och Amerika så var kraftkarlar väldigt populära, i Sverige hade vi något som kallades starka

män. Några av dessa starke män blev vida kända ute i världen, t ex Arvid Andersson eller som

han kallades, Starke Arvid. Han blev känd för att balansera ett piano på pannan, med i numret

var även pianisten (Samuelsson, 1998).

I Sverige så är det under 60-talet som det växer fram en gymkultur. Man började sälja

program för hur man skulle träna. Det var inte bara en ny kropp man utlovade utan det talades

bland annat om att kroppsbygget var en metod som kom tillrätta med inre svagheter såsom

blyghet, osäkerhet och dåligt självförtroende. Man utlovade även en ”fullständig framgång”

hos det motsatta könet. Kroppsbyggarvärlden har även sina egna stjärnor och legender, några

av dessa har också gjort karriär utanför den här kulturen. En av de mest kända är Arnold

Schwarzenegger som idag är guvernör i Kalifornien. Arnold medverkade, 1975, bland annat i

en film som handlade om kroppsbygge, Pumping Iron, denna ses idag som något av en

kultfilm. Avslutningsvis så menar man att kroppsbygge och skönhetsideal inte är någon ny

företeelse, utan det har alltid funnits intresse för att forma sina kroppar efter den tids

skönhetsideal som man lever i (a.a.).
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I anabola steroider finns det manliga könshormonet testosteron, detta framställs i mannens

testiklar. Samuelsson (1998) beskriver att det sedan lång tid tillbaka funnits ett intresse över

hur kroppen påverkas av det som finns i testiklarna. I urgamla indianska skrifter har man

funnit råd till män som hade problem med potensen, dessa skulle inta testikelvävnad som bot

på problemet. I kroppsbyggar kulturen var det runt 1950 som man började experimentera med

anabola steroider, detta var i Kalifornien.

Doping i sig innebär i princip att en idrottsutövare förbättrar sin prestationsförmåga på ett

onaturligt sätt, genom att till exempel ta anabola steroider. Ordet doping kommer i från det

holländska språket där ordet ”doop” betyder sås och verbet ”doopen” betyder doppa eller

sänka ned. Man vet att boerna i det nederländska Afrika doppade bröd, eller något liknande, i

starka brygder för att de skulle bli stärkta inför kommande strapatser. Ur detta växte ordet

doping fram som sedermera blev ett begrepp för utnyttjande av olika medel och metoder för

att förstärka den fysiska och mentala prestationsförmågan. Man känner också till att det

förekom olika former av dopingpreparat långt tillbaka i mänsklighetens historia (Ljungqvist,

1994). Det var på 50-talet som några sovjetiska idrottsläkare som upptäckte att de med hjälp

av anabola steroider kunde fuska sig till framgångar genom att låta idrottsmän använda

preparaten (Chreisti, 1993).

Begreppsdiskussion

Här följer nu en begreppsdiskussion med begrepp som anses viktiga att ta upp för den

fortsatta läsningen. Begreppen är sådana som ofta förekommer i den lästa litteraturen, och

som vi anser, behöver förklaras.

Anabola steroider

Ordet anabola kommer från grekiskans anabolé och betyder upplyfta eller uppbygga. Anabola

androgena steroider (AAS) är den korrekta benämningen på det vi i vardagligt tal kallar

anabola steroider. Det manliga könshormonet heter testosteron och har två huvudsakliga

effekter, en androgen och en anabol effekt. Hormonet testosteron ger mannen de manliga

dragen och egenskaperna (Jonasson, 1995).

I människokroppen pågår en ständig uppbyggnad och nedbrytning av vävnader. Processerna

som är uppbyggande kallas anabola och processerna som är nedbrytande kallas katabola. En

uppbyggande effekt har framförallt tillväxthormon, insulin, androgener (manliga
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könshormon) och även östrogener (kvinnliga könshormon). Anabola steroider är ett syntetiskt

medel som är besläktat med det manliga könshormonet testosteron, i preparatet har man

försökt att minska dess androgena verkan utan att förlora den anabola effekten. Det finns dock

ingen anabol steroid som inte har en viss androgen verkan (Moberg 1996).

Anabola steroider är inte endast ett preparat som missbrukas utan det är ett läkemedel med en

vävnadsuppbyggande effekt, den har således en medicinsk effekt. Läkemedlet ges till

tonåringar som av olika skäl inte kan pubertera eller som har förlorat sin egenproduktion av

proteiner. Vuxna män som förlorat sin testikelfunktion kan också få preparatet (a.a.).

Beroende/bruk/missbruk
Ofta i litteraturen användes begreppen bruk och missbruk relativt liktydigt. Katarina

Johansson och Peter Wirbing (2003), medicinjournalist respektive chefsskötare vid

Beroendecentrum i Stockholm, tar dock upp den skillnad som kan göras mellan ett bruk och

ett missbruk. De menar att ett bruk kan härledas till något som är lagligt. Alkohol är t ex

enligt lagen tillåtet att använda, man brukar då alkoholen. Med andra droger menar

Wirbing/Johansson att dessa är olagliga att använda, därav kan det inte finnas ett bruk, utan

endast ett missbruk. Författarna skriver också om riskbruk, men då menar man ett bruk som

tenderar att övergå i ett missbruk. Ovan författare talar om att rent allmänt så är det så för den

stora allmänheten, att en missbrukare är någon som använder alkohol/droger på ett sätt som

personen inte har kontroll över. Författarna poängterar att ett missbruk kan variera både vad

gäller hur mycket och hur ofta personen missbrukar. Ett missbruk kan man gå i och ur.

Enligt Goldberg (2000) finns det olika typer av missbruk,

• Situationsbundet missbruk, vilket innebär att man missbrukar för att förstärka olika

känslor.

• Experimentellt missbruk, där man experimenterar och ser vad man får den största

kicken eller häftigaste upplevelsen av.

• Rekreationskonsumenten underordnar drogen andra värderingar, aktiviteter och

mänskliga relationer. Den rekreationelle missbrukaren har inget behov av droger när

han i sitt liv har annat han värderar mer, såsom mänskliga relationer och aktiviteter.

• Intensifierat missbruk, där man intar drogen dagligen.

• Tvångsmässigt missbruk, då är man beroende.
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Ulf Jonasson, journalist samt doktorand på rättsmedicinska institutionen i Uppsala ser den

anabola steroiden som en drog som kan skapa beroende. Han ser att många kroppsbyggare,

som använder anabola steroider, har svårt att sluta med preparatet trots att det ger negativa

psykiska, fysiska och sociala konsekvenser (Jonasson, 1995).

Maskulinitet/kroppsideal

Thomas Johansson (1998) har ingående studerat gymkulturen och talar om en viss typ av

manlighet som råder inom gymmens ramar. Johansson menar att för många av de manliga

kroppar som skapas inom gymmets ramar innebär det en långtgående fostran av män som

prioriterar en viss typ av manlighet. En manlighet som kännetecknas av en stark

målinriktning, disciplin och asketism (livsföring som innebär att man avstår ifrån njutningar).

Inom kroppskulturen finns kroppsideal som är väldigt prestationsorienterade, dessa

eftersträvar att få en kropp som är fettsnål, hård, stor och atletisk. Johansson (1998) ser det

som att det handlar om kroppspansar och disciplin. På grund av sin kroppsuppfattning har

kroppsbyggaren ofta liknats vid anorektikerna. När det gäller kroppsbyggare är det istället

megarexi man talar om, killarnas sökande efter manlighet. Johansson menar att

kroppsbyggarens kropp skulle kunna läsas som en metafor för den nutida problematiska

manligheten. Samtidigt som omgivningen respekterar kroppsbyggaren för hans muskulösa

kropp, hånar de honom för hans överdrivna tro på att det finns ett likhetstecken mellan

muskler och manlighet. Idag lever vi i ett samhälle där muskler har förlorat en stor del av sin

funktionalitet och där manligheten inte längre i första hand handlar om styrka och muskler,

utan om en rad andra egenskaper.

Johansson poängterar att det inte endast är dessa prestationsorienterade män som befinner sig

i gymlokalerna. Han kategoriserar besökarna som tre olika, där den prestationsorienterade

kroppsbyggaren är en. De andra två är den vanlige motionären och den målmedvetne mannen.

Inom dessa tre kategorier finns det stora variationer på hur man tränar, kosthållning, syn på

kroppen, ideal och livsstil. Men oavsett om de tränar tre timmar om dagen eller en gång i

veckan så kan de ha samma syn på hur ett manligt kroppsideal ska vara, vilket det än må vara.

Makt/respekt

Maktbegreppet är en relation där den ene parten på något sätt har möjlighet att kontrollera,

dominera och styra den andra/andre. De flesta samhällen innehåller olika former av
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maktrelationer, dessa kan vara inskrivna i lagen eller inte inskrivna men ändå rådande. Det

kan vara synliga eller osynliga maktrelationer. Det kan bland annat handla om relationer

mellan individ-samhälle eller individ-individ men också mellan olika grupper. Maktbegreppet

kan användas för analyser av relationer på både nationell, samhällelig och individuell nivå

(Brante och Fasth, 1982).

Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche anser att människan har till uppgift att förverkliga sig

själv. Detta ska man göra genom viljan till makt, liv och glädje som enligt honom människan

besitter. Detta maktbegrepp låg till grund för den psykologi som österrikaren Alfred Adler

utformade. Han förklarade de neurotiska störningarna som att viljan till makt hade blivit

hämmad. Detta i sin tur hade lett till att mindervärdeskomplex som gjort att människorna

överkompenserade sina brister med bland annat en sjuklig maktsträvan, intriger och en

överdriven föreställning om sin egen betydelse (Egedius, 2002).

Moberg (1996) ser missbrukaren som en individ som behöver sin drog för att bli någon, för att

få yttre bekräftelse. Steroidmissbrukaren får med sin muskulösa kropp mycket yttre

bekräftelse, han blir sedd som stor och stark och blir med det mer talför och får en känsla av

mäktighet. Han kan bli aggressiv och våldsam och skrämmer andra, genom detta kan han

känna makt. Denna längtan efter att vara någon kan snart övergå till att personen vill vara

något extra och mötas med respekt. Hos den extreme kroppsbyggaren infinner sig en känsla

av exklusivitet och han kan ha svårt att tolerera att andra är större eller bättre än han själv.

Gym/gymkultur

Gym är en träningslokal för kroppsbyggare mm (Svenska akademiens ordlista, 1998).

Vad är utmärkande för dem som tränar på ett gym? Vad har de gemensamt mer än att alla är

där för att träna sin kropp? Det finns unga tjejer, gamla farbröder, bleka tonårskillar,

affärsmän och småbarnsmammor. Men det finns också de som tävlar i bodybuilding, eller de

som tränar fem gånger i veckan, de som ibland värderar träningen så högt att träningen tar en

större plats än kanske vänner och familj. Dessa har en livsstil och ett sätt att träna som gör att

de kan uppfattas som en form av subkultur på gymmet (Samuelsson, 1998).

Uppgifterna om hur många som tränar på gym varierar men det är ett ansenligt antal

människor. Många av de kroppar som cirkulerar i media har ofta formats på gymmet. Det

moderna gymmet är en plats för träning men utgör även en grund för ett visst kroppsideal. På
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gymmen utvecklas och vidmakthålls även föreställningar kring könsidentitet. Gymmen har

starka rötter i en manlig tradition och utgör också en form av en spegelbild av samhället.

Marknaden för gym i Sverige startade på allvar i början av 80-talet. 1972 fanns det i Sverige

två gym, idag är antalet betydligt fler. Vissa av dem är registrerade gym, de drivs för

allmänheten, en hel del är privata gym drivna av enskilda personer. Gymmens väggar är ofta

täckta av speglar, vare sig man vill det eller inte sätts kroppen i fokus. Speglarna i sig utgör en

del i att bekräfta den egna kroppen men den kan också bli en plåga och en ständig bekräftelse

på att man behöver träna mer. Man tvingas helt enkelt att ständigt konfronteras med sin egen

spegelbild. Speglarna används också för att rent tekniskt kunna bedöma om man gör sina

rörelser på ett bra sätt. För många människor som tränar på gym ses kroppen som ett redskap

för ökad uppskattning (Johansson, 1998).

Oavsett vilket skälet är till det första besöket på gymmet finns det en stark kraft som påverkar

besökarna. För de unga männen kan ett förhållande utvecklas där gymmet står för trygghet

och gemenskap och de rådande normerna blir avgörande. För den äldre mer socialt etablerade

besökaren blir gymmet oftast en plats för en stunds avkoppling från arbete och familj (SOU,

1 996:126).

Subkultur

Samuelsson (1998) menar att kroppsbygget är en subkultur i vilken gymmet är basen. Thomas

Johansson har tillsammans med Fredrik Miegel, som även han är sociolog, intervjuat ett antal

män och kvinnor som i olika grad utövar styrketräning, kroppsbygge eller aerobics. Studien

har inte presenterats i någon avhandling men vissa slutsatser presenteras i SOU-rapporten

1 996:126.

När det gäller det manliga kroppsbygget som subkultur ser Johansson och Miegel stora

likheter mellan detta och andra typer av ungdoms- och subkulturer. De som lägger ner stor tid

på kroppsbygge blir även medlem i en subkultur där det ställs specifika krav på individen.

Attribut som kulturen kännetecknas vid är till exempel klädstilen men främst är det storleken

och formen på kroppen som utgör tecken på medlemskap. Den här livsstilen kräver disciplin,

hård träning och noggrannhet med kosten. Enligt Johansson och Miegel kan livsstilen vara

positiv genom att den är hälsosam, men den kan även medföra negativa konsekvenser som

social isolering. Gymmet är den viktiga plats och referenspunkt som ligger till grund för
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träningen. Drivkraften bakom allt tränande är att bli perfekt, när man skapar en perfekt kropp

skapar man också en identitet. Identiteten ger en självbild och självkänsla, vilka man kan säga

stärks i takt med muskelutvecklingen. Enligt Miegel och Johansson har extrema

kroppsbyggare en benägenhet att utveckla en attityd till sin kropp som liknar attityden hos

anorektiker (a.a.).

Johansson (1998) menar att hörnpelarna i denna subkultur skulle vara hård fysisk träning, kost

och extrem disciplin. Han menar vidare att det är relativt vanligt förekommande att man

använder olika typer av droger, framför allt anabola steroider. Då kroppsbyggare ofta

tillbringar en stor del av sin tid i gymmet blir det en social kontext där kroppsbyggaren bygger

upp en bekantskapskrets vilken han får en viss statusposition i.

För många killar (Johansson 1998) är det ofta känslan av att vara liten, spinkig eller oattraktiv

som är början till en begynnande kroppsbyggarkarriär. Detta leder i sin tur till ett successivt

ökat deltagande i denna subkultur. Socialisationen in i kroppsbyggarkulturen går oftast via

vänner, tränare eller ett intensivt studium av tidningar och filmer ett slags lärlingsskap. Denna

process tar längre tid, men den unge mannen förenas relativt snart i kroppsbyggarkulturen.

Man ser att detta ofta leder till drastiska förändringar av livsstilen och kroppen. Den snabba

förändringen leder till ökad självkänsla och tillfredsställelse.

Johansson och Miegel har gjort en grov uppdelning av kroppsbyggare i tre kategorier. Den

första gruppen, ”ideologerna”, ser tränandet och kroppsbygget som vägen till en god hälsa och

välbefinnande. Den andra gruppen är de stereotypa kroppsbyggarna, för dessa är kroppen i sig

det viktigaste och deras mål är att bli så stora som möjligt. Den tredje gruppen ser Johansson

och Miegel att den utgörs av vanliga gymbesökare. Den vanlige gymbesökarens främsta

motiv är att förbättra sitt utseende med sitt tränande. När det gäller bruket av den anabola

steroiden ser författarna att den största risken ligger i den andra gruppen, som har som mål att

bli så stora som möjligt. De har även sett att i den förstnämnda gruppen tar man aktivt avstånd

från allt användande av droger (Johansson, 1998).

Självbild

Självbild är ett begrepp som Goldberg (2000) förklarar som individens egen uppfattning om

sig själv i relation till hur samhällets bild om hur en individ borde vara. Vi föds utan någon

självbild, denna skapas i relation till andra människor, de så kallade signifikanta andra. Till en



17

början är det föräldrarna som barnet bildar sin självbild igenom, senare i livet är det andra

fenomen som påverkar självbilden (a.a.).

Självbilden innefattar hos de flesta personer vissa ideal som vi vill leva upp till. Vi förmår

dock inte alltid att göra detta. Dessa krav på oss själva kan ha sin bakgrund ända från

barndomen men kan även ha skapats senare i livet. Ofta så utvecklas olika försvar för att täcka

de sidor hos oss själva som vi uppfattar som negativa eller mindre bra. I självbilden finns

också hur vi ser på oss själva rent fysiskt, det yttre. Att tillhöra en grupp som har betydelse

kan öka en persons självkänsla och göra att den personens självbild blir mer positiv med att

tillhöra en grupp med låg status kan innebära att självbilden påverkas negativt. Människor kan

utveckla negativa tankemönster som t.ex. jag är ful eller ingenting värd. Dessa tankemönster

är knutna till självbilden. Negativa känslor som osäkerhet, rädsla osv. följer sedan på detta

(Bunkholdt, 1997).

Moberg (1996) menar att människor använder droger för att kunna hantera sin verklighet.

Missbrukarna har genom livet tvingats att skydda sin sköra självbild. De har ofta en självbild

som är ond eller god, svart eller vit. Vanligt är också att de pendlar mellan en idealisering av

sig själv eller andra och en total nedvärdering. Vidare menar Moberg att de vanligast

psykologiska grunderna föra att börja med muskelträning är bristande självförtroende,

vacklande självbild samt sökande efter en identitet.

I följande text kommer vi att diskutera några olika teorier som vi anser passar in på den bild

av dopingmissbrukaren som vi har. I den litteratur som finns har vi stött på förklaringar till det

fenomen vi belyser. Bland annat ser man ett ökat intresse för den mänskliga kroppens

existens. Kroppen har alltid fascinerat men man kan ändå se att kroppen har en annan status i

detta vårt senmoderna samhälle. Johansson (1998) anser det svårt att säga något bestämt när

det gäller utomvetenskapliga förklaringar. Han tar ändå upp några faktorer som han anser är

möjliga bidragande orsaker för den ökade kroppsfixeringen. Det är en ökad fokusering på den

unga vackra kroppen, i massmedier och reklam. Han ser ett växande intresse för

ungdomlighet samt framväxt av olika kroppstekniker såsom bantningsmetoder, kirurgi och

olika träningsmetoder som aerobics och kroppsbyggning.
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Teorier

En teori är ett försök att systematiskt organisera information. Teorier kan ligga till grund för

olika hypoteser. En teori är en form av konstruktion, ett försök att förklara och ordna

verkligheten. Många teorier handlar om delar av verkligheten (Bunkholdt, 1997). Teorin

knyter samman de teoretiska begreppen, man kan säga att teorin är en förenklad bild av

verkligheten. Syftet med teorier är att man närmar sig empirin på ett visst sätt och de fungerar

som stöd i analysen och tolkningen av det insamlade materialet (Halvorsen, 1992). Nedan

kommer vi nu att diskutera olika teorier som vi anser relevanta för vår forskning.

Kroppsfixerad kulturteori

Johansson (1998) tar upp Foucault, då han anser att Foucault kanske är den som betytt mest

för den samtida diskussionen kring kropp och samhälle. Johansson menar att Foucault har

visat hur samhälleliga maktrelationer tar sig konkreta materiella uttryck i form av kroppslig

disciplinering. Foucault ser det som att samhälleliga över- och underordningar finns inristade i

våra kroppar.

Odd Greitz och Tommy Moberg (1994) ställer sig frågan varför ungdomar använder anabola

steroider trots att de vet att de ger biverkningar. En teori de har är de sundhetsideal som råder

i samhället tillsammans med nyliberala idéer som gör att det i samhället finns en ökad tolerans

för att nå lyckan med hjälp av piller. De menar att budskapen i samhällets sundhetsideal kan

leda till en kroppsfixering till exempel kroppsbygge. Väl där är det lätt att ta till anabola

steroider för att det ska gå fortare att forma den idealiserade kroppen. De anser även att det

finns ett samband med annat missbruk om man väljer att börja med anabola steroider.

Ziehe (1994) menar att i modern tid anses kroppen som något socialt föränderligt till skillnad

mot förr då kroppen sågs som ett öde och ett naturligt fenomen. Med den moderna synen på

kroppen så menar Ziehe att man i stor utsträckning görs ansvarig för hur man ser ut, att

individen bär ansvar för sitt yttre och sin kropp. Detta skapar förväntningar och möjligheter

till social kontroll.

Kompensations teori

Sigmund Freud såg kompensation som en av de grundläggande försvarsmekanismerna. Han

menade att individen omedvetet hävdar sig på ett område istället för att ta itu med tidigare

misslyckanden eller brister (Egidius 2002).
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Isaksson (1994) menar att unga killar inte har tålamod att träna sig till stora muskler. Dessa

väljer att missbruka anabola steroider för att kompensera det de saknar med sin kropp. Helling

(1994) talar om kompensation i bemärkelsen som ett sätt att ta revansch. En vältränad och

muskulös kropp blir ett sätt att kompensera känslor av svaghet på grund av till exempel

mobbing i tidig ålder.

Tidigare forskning

Tidigare forskning kommer att presenteras utifrån de frågeställningar vi har haft i arbetet. Det

har inte funnits överdrivet mycket litteratur om anabola steroider och mycket litteratur är inte

av något nyare datum. Vi kommer inte att presentera alla författarna som vi tagit med i

tidigare forskning här, utan vi har valt att visa på några och att motivera varför vi valt just

dem.

Mycket av litteraturen som vi använder i tidigare forskning är skriven av läkare eller andra

som valt att fokusera på biverkningarna av missbruket med anabola steroider. Moberg (1996)

har undersökt och intresserat sig för hur anabola steroider påverkar användaren psykiskt. Han

menar att missbruket av anabola steroider är större hos killar än vad som visats i

undersökningar. Moberg menar också att killarna använder anabola steroider mer än till att

bygga upp sin kropp, de används medvetet för att öka aggressiviteten för att kunna begå

våldshandlingar (a.a.).

Samuelsson (1998) är en författare som själv har missbrukat anabola steroider. Vi anser inte

att han alltid är objektiv. Det är inte alltid han visar på källor då det gäller de negativa bitarna

med missbruket av anabola steroider, medan han visar på tidigare forskning som menar att

missbruket av anabola steroider inte är så allvarligt som det påtalas. I arbetet har vi även haft

tillgång till en SOU-rapport från 1996 där de använt sig av flera av de författare som återfinns

i detta arbete. Sammanfattningsvis i SOU-rapporten menar man att missbrukets omfattning

inte är så etablerat och utbrett som man befarat tidigare. Vi har även valt att ta med Reinhold

Gustavsson som sekundärdata, som även han är en före detta missbrukare, vilken vi funnit

väldigt intressant att läsa om, hur hans erfarenheter under sitt missbruk av anabola steroider

varit. Då vi valt att ta med honom som källa menar vi inte att hans erfarenheter speglar en

generell uppfattning hos före detta missbrukare av anabola steroider.
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Det har dock inte endast använts litteratur som syftar till biverkningarna av missbruket med

anabola steroider. Thomas Johansson är en författare som studerat gymkulturen och kroppens

betydelse i vårt samhälle idag. Journalisten Kenneth Chreisti har bland annat skrivit om

mansideal och medias roll i missbruket av anabola steroider.

Varför väljer man att börja med anabola steroider?

Många personer missbrukar anabola steroider och av många olika anledningar. Det kan vara

idrottsmän till exempel kulstötare, styrkelyftare, kroppsbyggare, längdskidåkare,

hockeyspelare och gymnaster. Vissa vill använda preparaten för att öka sina resultat och för

att öka sina chanser i en viss tävling, andra för att få en snabb uppbyggnadsperiod i sin

träning. Vidare använder vissa anabola steroider för att påskynda läkningen av en skada och

på detta sätt snabbare kunna återgå till träningen. Det finns även de som idrottar men inte

tävlar som missbrukar anabola steroider, de vill bland annat få en snyggare kropp och passa in

i rådande kroppsideal. Sedan finns det de som missbrukar anabola steroider som en form av

uppåttjack eller som sexdrog. Steroiderna blir också allt vanligare i kriminella- och

missbrukskretsar (von Strauss 1994).

Flera av missbrukarna av anabola steroider har en stor kropps- eller styrkefixering och väljer

därför att använda sig av dopingmedel för att lättare och snabbare nå sina mål (SOU,

1 996:126). En annan psykologisk grund är förvärvade mansideal som inte behöver vara

förknippade med vacklande självkänsla. De mansbilder som framställs i media och reklam har

därvid sin inverkan men mansidealen styrs även av den uppfattning som råder i den

omgivande sociala miljön (a.a.).

Samuelsson (1998) skriver att det finns kritiker som menar att kroppsbygge är en

kroppsfixering som kan jämställas med anorexi. Han ser inte detta som ett hållbart

resonemang då han är av den åsikten att det ligger i tiden att vara kroppsfixerad, att hela vår

kultur skulle vara kroppsfixerad. Samuelsson ser det även som synonymt att utveckla sitt jag

och att utveckla sin kropp. Dock ser han en möjlig likhet i jämförelsen mellan anorexi och

kroppsbygge när det gäller de psykologiska vinsterna, känslan över att ha kontroll över sin

kropp som i sin tur ger en känsla av kontroll över tillvaron i allmänhet. Samuelsson menar att

anorexin är en självförvållad och en önskad process som man ofta tappat kontrollen över,

vilket i extrema fall kan leda till döden. Medan anorexin går ut på avmagring så går

kroppsbygget ut på uppbyggnad, man tränar och äter rätt för att bli större.
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Moberg gjorde 1994 intervjuer med elva män i åldrarna 18-24 år med erfarenheter av anabola

steroider. Han frågade bland annat efter anledningen till att de börjat med anabola steroider.

Motivet för att börja använda anabola steroider var, med undantag för två intervjuade, att

männen ville bygga upp sin kropp (SOU, 1 996:126).

Moberg (1996) anser att det finns olika orsaker till att människor bedövar sig via olika former

av missbruk. Oavsett vilken drog det är har de effekten att ”fylla luckor” eller ”täta hål” i

individens personlighet. De steroidmissbrukare han mött har beskrivet steroidpåverkan som

en kraftfull eufori där allt är möjligt, de känner sig allsmäktiga. Vad har då målet för

steroidmissbrukarna varit? Till en början ville de uppnå en förändring med sina kroppar. Efter

ett tag har de sedan upptäckt andra effekter av drogen, de kan beskriva det som en ökad fysisk

och mental energi, självsäkerhet, välmående, hyperaktivitet, aggressivitet, ökad talförmåga

och minskat sömntvång. Efter hand har de bytt ut målet att få en muskulösare kropp mot en

strävan av njutning av olika slag. Moberg menar också att missbruket av anabola steroider

innehåller i likhet med amfetamin ett tvångsmässigt behov av ständigt återkommande eller

kanske ett permanent tillstånd av berusning. Moberg ser missbruket som en paradox då det

ena stunden är det enda liv som är värt att leva samtidigt som det hotar individens existens

genom preparatets effekter.

Någon entydig förklaring till varför någon börjar missbruka anabola steroider är svår att ge.

Vad som dock framgår är att ett missbruk av anabola steroider kan för en del kännas naturligt

och konsekvent när intensiv träning och intag av kosttillskott inte i sig räcker till i

konkurrensen med andra tränande. För unga människor kan även nyfikenhet och

experimentlusta ha betydelse (SOU, 1 996:126).

Var sker den första kontakten med anabola steroider?

Ur den tidigare forskning och litteratur vi läst inom området anabola steroider finns ingen klar

formulering av var den första kontakten med anabola steroider sker. Dock är det så att det i all

litteratur där det talas om anabola steroider även talas om gym. Före detta missbrukare har i

litteraturen intervjuats och uttalat sig om hur de fått idén att börja och var tankarna väcktes

om att testa. En man som skrivit en självbiografisk bok om sitt missbruk, Rainhold

Gustavsson (1994), skriver att för hans del handlade det till stor del om hans träning, han

tränade på gym. De andra killarna på gymmet var hans identitet och trygghet. Han ville inte

vara en mager benget han ville vara som de andra. Träningen gick för långsamt med tanke på
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att bygga muskler, Gustavsson skriver att tålamod inte var hans starka sida när han började

med anabola steroider. Han ville att det skulle gå snabbt att bygga upp sin kropp. För

Gustavssons del var det träningen på gymmet och den miljön som påverkade honom att börja

med anabola steroider, givetvis menar Gustavsson, var det också känslan över hur han såg på

sin kropp som styrde valet.

Hur påverkas användarna av anabola steroider?

Anabola steroider ger positiva effekter för användaren, de hjälper den som använder

preparaten att tillsammans med träning bli större och starkare, en känsla av ökad potens och

styrka. Många uppger också att de får ett större självförtroende och att kroppen orkar mer.

Sexuellt ger också anabola steroider till en början bättre sexliv. Dock är det ju så att

preparaten efter en tids användning börjar ge även negativa effekter och dessa kan ibland ge

problem för lång tid framöver, ibland för hela livet (Chreisti, 1993).

Den största faran med att använda anabola steroider är de effekter på hjärtat som preparaten

har. Risken för en för tidig död i hjärtinfarkt blir större då blodfetterna i kroppen ökar och kan

orsaka åderförkalkning i hjärtats kranskärl. En förstoring av hjärtat kan bli följden av att

hjärtat, beroende på förträngningarna tvingas jobba hårdare. Hjärtat är en muskel som precis

som andra muskler i kroppen ökar i omfång om den får jobba hårt (a.a.).

Om man först och främst tittar på de rent fysiska och psykiska negativa biverkningarna så

påverkar anabola steroider både kort- och långsiktigt. Långtidsbiverkningarna är ännu inte

helt kartlagda. Biverkningarna beror också på vilken typ av steroider personen missbrukat och

under hur lång tid. En biverkning som drabbar alla missbrukare av anabola steroider är att

kroppen samlar på sig vatten. Man brukar tala om ”månansikte”, ansiktet är uppsvullet och

huden stramar. Denna vätskeansamling i kroppen kan i sin tur ge högt blodtryck, vilket i sin

tur kan yttra sig i huvudvärk och andfåddhet. Högt blodtryck kan leda till hjärtsjukdomar. En

annan vanlig biverkning är finnar, oftast på ryggen, håravfall är en annan biverkning

(Harbeck/Rydberg, 1993).

Då man med anabola steroider tillför sin kropp stora mängder testosteron kan detta omvandlas

till östrogen, alltså kvinnligt könshormon. Hos killar kan det leda till att de utvecklar bröst s.k.

gynekomasti eller ”bitch-tits”. Dessa bröst försvinner inte av sig själv när man slutar med

preparaten, utan måste avlägsnas med hjälp av operation. Personer som fortfarande växer
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riskerar att stanna i växten. Vidare kan missbruket leda till allvarliga leverskador då det är i

levern som steroiderna bryts ner. Det har även förekommit dödsfall i cancer som satts i

samband med långvarigt och tungt steroidmissbruk. Det finns tecken som tyder på att

steroider kan orsaka prostatacancer och levercancer. Anabola Steroider kan även göra

missbrukaren impotent, spermieproduktionen kan upphöra, testiklarna blir mindre och kan

efter ett långt missbruk förtvinas. Steroider som är intagna genom munnen påverkar

matsmältningssystemet. Mag- och tarmbesvär är vanliga. Det förekommer även kräkning,

förstoppning, matthet, yrsel och näsblod. I samband med anabola steroidanvändande

förekommer depressioner, kraftiga humörsvängningar, nervositet, självmordstankar, och

sömnproblem (a.a.).

Då missbrukaren snabbt vid träning klarar att öka sin förmåga finns en risk att han tränar mer

än vad kroppen orkar med. Skador i muskler och senor ökar och muskeltillväxten kan bli så

stor och snabb att ledband och senor inte klarar av belastningen vid träning. Resultatet av det

kan bli avslitna ledband och muskelbristningar. Vad gäller de psykiska effekterna av anabola

steroider har Docent Göran Isaksson, vid psykiatriska kliniken på Huddinge sjukhus

sammanfattat dessa på följande sätt: de påverkar personens tolkning av verkligheten, de ökar

den aggressiva beredskapen och de minskar de funktioner för impulskontroll som normalt

finns. Höga doser av anabola steroider kan hos vissa personer ge syn och

hörselhallucinationer. Missbrukaren kan också utveckla förföljelsemani och

vanföreställningar. Det intensiva glädjeruset som kan infinna sig i början av en hormonkur

byts oftast efter ett tag ut mot djupa depressioner (Wiström, 1997).

Samuelsson (1998) har sett att massmedia i vissa fall då det gäller mord och våldshandlingar,

kopplar samman detta med att förövaren missbrukar anabola steroider. Han påstår också att

när man granskat fallen lite närmare så har det istället varit ett samband mellan alkohol och

personlighetsstörningar. Han ser en fara i att massmedia kopplar samman våldshandlingar och

missbruk av anabola steroider då han menar att gärningsmän kan rättfärdiga sina handlingar

till det faktum att de använder anabola steroider.

Vidare tar Samuelsson upp forskning om detta samband, i en studie, som han inte hänvisar

till, har man sett att användandet lett till en förändrad självbild. Man ser sig som bäst, vackrast

och till och med oövervinnerlig, man skulle även vara spänd och lättirriterad. När man sedan

slutade med de anabola steroiderna skulle man enligt den här studien bli trött och nedstämd,
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deprimerad. Samuelsson menar dock att dessa rön är ifrågasatta av andra forskare, vilka han

inte heller hänvisar till. Han menar även att det i andra studier inte kunnat påvisas att det finns

några som helst samband mellan användande av anabola steroider och våldshandlingar. Det

finns inga belägg för att en ökad testosteronhalt i kroppen skulle leda till högre aggressivitet.

Däremot så har Samuelsson sett i en studie gjord av Ariel och Saville (1972), att effekterna av

användandet av anabola steroider beror på de förväntningar man har på preparatet. Studien

var utförd på det viset att man hade två kontrollgrupper, där man uppgav att man gav dem

anabola steroider, medan man i själva verket gav endast den ena gruppen preparatet. Det man

såg var att båda gruppen nådde samma resultat och förklaringen till det var att

förväntningarna gjorde att man orkade och ville träna mer än man gjort tidigare.

Kan man bli beroende av anabola steroider?

Frågan om man kan bli beroende är väldigt omstridd, troligen beror detta på att personer som

missbrukar reagerar olika så det är svårt att fastställa något säkert. Tidigare sa läkare att

missbruket kunde utveckla ett psykiskt beroende, det finns många rapporter om att personer

som missbrukat och slutat fått depressioner och abstinensbesvär. De snabba resultaten i

träningen och det rent utseendemässiga bidrar också till att det finns en risk att bli psykiskt

beroende. Också de fakta som talar för att anabola steroider också används som ren

stimulantia kan peka på att preparaten kan utveckla ett beroende hos dem som missbrukar

dem (von Strauss 1994).

Jonasson (1995) ser den anabola steroiden som en drog som kan skapa beroende. Han ser att

många kroppsbyggare, som använder anabola steroider, har svårt att sluta med preparatet trots

att det ger negativa psykiska, fysiska och sociala konsekvenser.

Johansson (1998) menar att kroppsbygge kan beskrivas som ett beroendetillstånd. Han

refererar också till Giddens (1994), som är sociolog och bland annat har forskat kring

gymkultur och kroppsideal. Giddens menar att beroenden kännetecknas av att människans

möjligheter att välja sin livsstil begränsas eller till och med upphör att vara ett alternativ.

Giddens har också sett att det främsta kännetecknet på beroende är att man inte kan avstå från

en viss typ av beteende, även om man vill det. Som individ behöver man inte heller känna sig

beroende eller vilja ta avstånd ifrån sitt beteende då man befinner sig i beroendetillståndet.

Det är när individen vill uppnå en livsstilsförändring som det blir uppenbart att beroendet

hotar välbefinnandet. En del beroenden förenas successivt på ett smått förföriskt sätt med
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livsstilen. Tillståndet blir på så sätt en del av individens identitet. För kroppsbyggarens del är

det den fysiska träningen, konstruktionen av kroppsbyggarkroppen och identiteten intimt

sammanflätade (Johansson, 1998).

Wiström (1997) menar att det finns anledning att tro att ett beroende av hormonpreparaten

kan utvecklas, detta beroende ligger främst på det psykologiska planet. Från att personen har

känt sig självsäker, stark och glad så mår han efter avslutad kur kanske sämre än innan han

började med sitt missbruk. Längtan efter att börja en ny kur och åter uppleva de positiva

effekterna får många att ge upp och börja igen. Det kan vara väldigt svårt att hjälpa en

steroidmissbrukare att sluta med sina kurer. Ofta ser de inte att de har problem, de är

kostmedvetna och satsar mycket på sin träning och ser därför inte sig själv som någon

missbrukare.

Det faktum att det finns en hel del för användaren till en början positiva effekter av att

använda anabola steroider bidrar till att det kan vara svårt att sluta. När man slutar klingar

dessa positiva effekter snabbt av och det som man kanske jobbat så hårt för, att bli, stor börjar

avta. Det förut höga självförtroendet försvinner i takt med att musklerna blir mindre. Det finns

nu en risk att den föra detta missbrukaren drabbas av en depression. Ju sämre man mår ju

större är risken att man åter väljer att missbruka anabola steroider (Chreisti, 1993).
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Redovisning av intervju

Nedan redovisas informantens berättelse utifrån de teman som varit centrala för intervjun.

Våra teman bestämdes utifrån de centrala frågeställningarna och utifrån syftet att öka

förståelsen till varför man väljer att missbruka anabola steroider. De teman som användes var

utifrån frågeställningen om varför man väljer att börja med var anabola steroider

uppväxt/framtid, träning/idrott, självbild och respekt/makt och anabola steroider. Utifrån de

övriga frågeställningarna valde vi områdena påverkan/biverkningar, bruk/missbruk och

beroende.

”Jag är uppväxt med mamma, pappa och två syrror. Har alltid haft en nära känslomässig

kontakt med systrarna och mamma, men med pappa var det annorlunda. Var ju yngst och så

och har blivit väldigt ompysslad. Har blivit rätt ”mjuk” själv, att vara muskulös och träna det

är nog ett sätt för mig att bli mer manlig. Jag vet att det påverkat mig. Pappa har ju funnits

där men jag kan inte bedöma hur han har varit som pappa, har ju inte haft någon annan. Vet

inte hur han skulle ha varit. Han har kanske inte alltid visat sig så mogen men har ändå varit

ganska rolig. Visat att man inte behöver vara så tråkig för att man är vuxen. Kunde visa

känslor, det är ju bra. ”

”Första kontakten med träning, ja, den första var väl vid sex, sju år. Det höll jag på med

några år. Det var brottning. Sedan var det när jag blev lite äldre, typ 14 år då hade jag

hantlar och träningsbänk hemma. Vid femton började jag träna på gym. Tyckte det var roligt,

detta med vikter och att bygga muskler. Man kan ju också välja sina träningstider själv. Hade

ju sett de äldre som tränade när jag var mindre. Brottningsträningen låg intill gymmet, man

såg dem som var där och såg upp till dem. Att det var andra större killar som tränade var ju

kul. Men det var ju andra kompisar som tränade med. Det var ingen där som jag visste som

höll på med anabola steroider. Jag visste ju vad anabola steroider var men mer med idrott,

doping och så. Hade inga planer då på att testa.”

”Började när jag var ungefär 17 år att träna på ett större gym. Visste nu mer om anabola och

att man kunde bli större och så. Frågade efter en tid efter det själv. Frågade en tjej som jag

trodde kunde fixa. Hon umgicks med dem som använde, ja hon visste ju en som sålde. Ja, han

importerade från Polen, det var mest, Sostanon och Decadurbolin, sprutor är vanligast, när

man injicerar så påverkar det inte matsmältning och lever på samma sätt som när man tar
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piller. Det skadar mindre men har samma effekt. Det är ju så med anabola att man inte får

inneha eller sälja men det är inte olagligt att bruka. Så länge man inte säljer så känner inte

jag att det är olagligt.”

”Ja mådde egentligen inte så bra just då. Det hade precis tagit slut med en tjej jag varit

tillsammans med i några år. Hade ju hört att anabola steroider kunde göra en helt galen i

huvudet men också det andra att man blev starkare och så. Jag ville testa det och se vad det

skulle ge. Det var inte genomtänkt mer av nyfikenhet. Ville förresten testa det mesta vid den

tiden. Men jag visste inte då riktigt hur jag skulle ta det, hur länge och så för att undvika

biverkningar. Blev ungefär tre månader den kuren. Jag tog piller också, ”ryssar” med

Nerobol. Det finns en massa olika sorter. Man kan fixa det från många ställen. I Mexico och

Thailand är det receptfritt. Bara att köpa. Han kontakten hjälpte mig inte med mer än att just

sälja det för samtidigt som jag ju gjorde något som inte var OK så sålde ju han åt mig vilket

kändes mer olagligt, alltså var han i mina ögon kriminell. Därför litade jag inte på honom.

Jag kollade upp saker på andra sätt. Var väldigt noga med renlighet och det runt preparatet

men tänkte inte så mycket på att t.ex. inte dricka alkohol under kuren. Jag visste egentligen att

det inte var bra men testade ändå. Jag kurade den gången ungefär tre månader. Jag visste ju

att man kunde bli steril och så och jag märkte att mina testiklar blev mindre och blev orolig

och slutade. Vissa tror att snoppen blir mindre, det blir den inte men det är ju en bra grej att

säga för att avskräcka yngre killar från att börja. ”

” Nästa gång jag tog en kur var när jag var 24 år. Hade då också haft ett längre förhållande

med en tjej och det hade tagit slut. Var ganska deppig. Tränade en del under detta

förhållande men använde inga anabola steroider. Ville inte det när jag hade tjej. När det tagit

slut började jag läsa en hel del om anabola steroider på nätet. Finns massor med information

där. Seriösa träningssidor som bodybuilders skrivit och så. Läste ju inte precis på

dopingjourens sidor och anledningen till det är att jag tidigare fått mycket information bl.a.

genom skolan om hur farligt anabola steroider är. Fick höra om en massa vansinniga saker

som människor hade gjort i samband med anabola steroid användande. När jag själv

använde det så upplevde jag inte det så. Det kändes inte som att det handlade om mig. Jag

valde då att läsa de sidorna som mer passade mig och hur jag använde preparatet. Jag ville

inte läsa ”paniksidorna.”
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”Planerade andra gången för att göra en seriöst genomtänkt kur. Allt var genomtänkt, mat,

träning och allt. Målet var att bygga muskler, bli större och starkare. Jag ville ta en kur och

få en skjuts i rätt riktning och sedan träna vidare själv. Ja, det blev 1 ½ m ånad den gången

som jag kurade, eller en ”cykel” som det också kallas. En ”cykel”, det är flera preparat efter

varandra. Finns många olika väl beprövade ”cykler” anpassat till olika saker. Beroende på

hur man vill bygga, ålder och så. Allt tipsas det om på nätet. Maten är en viktig del av hela

träningen med eller utan anabola steroider. Alla ”cykler” varierar i tid, alla är inte 1 ½

m ånad. Men det är viktigt att inte kura för långa perioder. Kroppen måste hinna vila

emellan”

”Denna den sista gången jag tog så var det mer seriöst, Handlade nu på nätet, importerade

själv kostade ungefär tretusen kronor. Kände att åldern var rätt för att göra det. När man är

yngre har man redan mycket testosteron i sin kropp, behöver inte bygga med anabola

steroider. Allt går ändå ganska snabbt då. När man blir lite äldre är inte testosteronhalten

lika hög, då lönar det sig mer. Läste mycket på Internet. Visste ju att det var olagligt men man

visste ju alla andra som gjort det på ett seriöst sätt utan att balla ur. Äta rätt, inte dricka sprit

och annat runtomkring. Jag tog reda på allt, hur man skulle dumpa sprutor så att ingen

annan kom till skada, hur man skulle injicera bäst osv. Alla tipsen finns på nätet. Det var

väldigt seriöst, en bra bit från det jag höll på med när jag var 17. Man har ju sett filmer med

Arnold Schwarzenegger och andra stora. Dessa har ju hållit på, det är ju känt. Han har ju

klarat sig bra. Har ju barn. Är guvernör nu t.o.m. Känner sig inte så skyldig när man vet att

dessa hållit på. Nu är allt så öppet. Talas om anabola steroider öppet både i media och som

inslag i filmer. Både om anabola steroider och om andra droger. Det är inte så dolt längre.

Fattar att unga kan bli nyfikna på vad det är. Allt blir mer normalt ju mer vanligt det blir i

samhället och ju mer det pratas kring något. Men jag har inte kurat mer än dessa två

gånger”.

”Jag tränar ju på ett offentligt gym, någon såg väl då efter andra gången att något hänt men

ingen anställd. Det är väldigt tyst om detta på gymmen, inget man pratar om. Även om jag vet

att någon annan kurar är det inget man låtsas om. Man vågar ju knappt prata om vanliga

kosttillskott, någon kan höra och bli misstänksam. Jag känner mig ändå hederlig, har skött

det bra. Har inte skadat någon annan. Den enda jag skadat är i så fall mig själv men det

försöker jag att göra så lite som möjligt. Jag fick ju skriva på papper när jag köpte

träningskort. I dem stod det att det är förbjudet att använda anabola steroider när man tränar
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där. Egentligen skulle det vara obligatoriskt med olika tester, typ att man när man började

träna fick godkänna att man när som helst skulle bli testad. Var man positiv skulle man bli

utkastad direkt. Det bästa vore ju om anabola steroider inte fanns, då hade ju ingen kunnat

hålla på. Alla hade haft samma förutsättningar. Gymägarna har ju ett ansvar, ofta där första

kontakten knyts eller där som tankarna väcks och man kommer i kontakt med andra som

kurar eller har kurat. ”

”Gymmet symboliserar ju en viss kultur, det med och träna och så men det finns ju många

olika människor där. Alla tränar på sitt sätt med olika mål. Jag pratar väl med de flesta

oavsett. Det finns ju de som är betydligt större än de andra, som tränar mycket och äter rätt

och så. Men det måste ju inte vara anabola steroider. Men ofta vet man ju hur de har blivit så

stora Jag ser inte ner på någon för det, har ju själv tagit. Retar mig kanske för att jag

egentligen är avundsjuk. Man ser ju överallt alla de andra som gjort samma sak och det är

lätt att tänka att man lika gärna själv också kan göra det. Ser det inte som fusk. Man tävlar ju

inte direkt mot någon annan, mer mot sig själv. Så var det för mig i alla fall. Känslan att bli

starkare och större, kunna öka vikterna driver. Om utsidan är stor och muskulös är det manligt.

Och det är klart att är man deppig och så är det kanske lättare att man tar till något. Jag blev

upplyft av att det hände något. Fokuserade på träningen. Det var ett sätt att må bättre. Men

att det tog slut med tjejerna har inte haft någon avgörande betydelse för att jag tagit, första

gången handlade det om nyfikenhet tillsammans med att jag ville att det skulle hända mer

med min kropp. Andra gången var det mer genomtänkt. Och man lever ju bara en gång, testa

och se, andra gör ju det. Gör man det bara ordentligt och är försiktig. Nyfikenhet har haft en

stor betydelse för mig men jag ville ju också få bättre resultat med träningen och få mer

muskler, bli större.”

”Kraven på hur man ska se ut är ju inte lika stora som för tjejer men visst finns det krav. För

killar ja man ska ju inte vara klen men man måste inte för den skull vara superstor. Fast det

är ju min uppfattning, kan ju vara samhällets krav fast jag tänker inte riktigt så. Kanske

påverkar det ändå, visst det kanske är så. Men det är mer att män ska var stora. Och mer

dominanta, känner sig mer manlig då. Sedan om det är snyggt eller inte är en annan sak, men

man känner sig mer manlig om man är större. Jag tänker inte egentligen på om det är snyggt

eller inte. För tjejer är det mer att vara smala och så men för killar handlar det mer om

respekt, att få respekt även från andra killar. Killar pratar ju med varandra och om

varandras träning och så. Folk som gillar ens kropp, det blir en form av uppmärksamhet. Det
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är ju en djurisk grej, instinkt. Man ska som man vara stor, helt psykologiskt. Muskulösa stora

män drar till sig blickar, det är ju fint. Det är klart att det inre också har betydelse men det

yttre är viktigt. Alla vill väl se bra ut? Vårt ytliga samhälle påverkar ju så. Och man får

snabbt resultat med anabola steroider. Det är ju inte så att man ser ner på de som inte tränar

men visst jag ser ju upp till de som är vältränade. Men jag ser ju andra saker också, och om

de är roliga och vara med t.ex. har inte bara med träning att göra. Jag såg mig ju inte direkt

som tunn innan jag började det var mer en kul grej, det var kul att allt gick så fort. Kunde öka

mina vikter, lyfta mer. Mycket handlade om att öka mina träningsresultat. Att jag blev större

var en bonus. Jag ville att det skulle hända saker med min träning. När det hände då kände

jag mig gladare, det var kul. ”

”Nu idag tänker jag inte att jag ska ta en kur men helt klart fortsätta med träningen det är ju

mitt intresse. Träningen är viktig. Om jag en dag känner mig ledsen så är det nästan det enda

som känns bra, att gå till gymmet. Hemskt kanske men å andra sidan har ju alla människor

intresse som får dem att känna sig glada. I slutet av min andra kur kände jag mig deppig, har

man då andra problem också då kanske träningen blir ännu viktigare. Jag är nöjd med min

kropp idag. Jag är inte klen men stor vet jag inte om jag tycker att jag är… nä. Känner inte

nu att jag behöver anabola steroider, men kan inte garantera inför framtiden. Upplevelsen

när det händer mycket och snabbt är kul. Jag kan ibland få en känsla av att jag kanske borde

igen men samtidigt är det ju inte allt här i livet. De som kan använda det på ett seriöst sätt

kan ju göra det de andra ska skita i det. Tror det med anabola steroider till stor del handlar

om hur påverkbar man är. Nyfikenhet, hur mycket man bryr sig om vad andra tycker. Men det

är ju viktigt att människor gillar en för den man är inte bara för kroppen. Min flickvän gillar

min kropp men skulle hon inte göra det så gillar hon inte mig heller. Då kan hon gå. Jag

påverkas mest av mig själv. Mycket mina egna funderingar som styr det jag känner och

påverkar mig att göra det jag gör.”

”Med biverkningar och så var jag ju mer medveten andra gången. Då blev jag också mer

deprimerad i slutet av kuren och efteråt när jag slutade. Tog vid den kuren eller ”cykeln” som

jag säger två olika sprutor Deca-durabol och Sustanon Men jag har ju tagit kortare ”cyklar”.

Det är ju viktigt att man vet vad man gör, håller upp och så. Många gör det typ en gång per

år och inte mer. Ja visst märkte jag att jag blev ju mer taggad mer hetsig men inte så att jag

ville slåss. Mitt mål med att använda anabola steroider var ju inte heller det. Samtidigt som

vissa hävdar att det finns så jättemycket forskning som pekar på många biverkningar så finns
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det annat som säger att det inte är så farligt, om man då gör det på rätt sätt. Man vet ju alla

de äldre som använt det och idag är gamla. De mår ju bra. Förr tog de ju allt, hur som helst.

Idag är det mycket mer planerat. Men det är klart att det finns biverkningar, det finns det ju

med allt. Skulle finnas mer forskning.”

”Jag ser inte det jag gjort som ett missbruk mer en form av bruk. En ”busig” grej. Visst

fortsätter man mer än man borde och så, kurar flera månader och utsätter sin kropp för fara

då ser jag det som ett missbruk. Första gången jag gjorde det var det mer ett missbruk. Mer

galenskap. Men det är upp till var och en. Vissa ser ju allt som ett missbruk oavsett hur man

använder det bara det faktum att man kurar är ett missbruk. Jag ser inte allt som ett

missbruk. Men jag tror att man kan bli beroende rent psykiskt, inte så att det blir ett sug men

man kan nog bli beroende av att bygga snabbt och av att hela tiden vilja bli större. Med mer

testosteron i kroppen mår man bättre men det handlar nog mest om att man mår bra för man

snabbt ser resultat, både av träningen och sin kropp rent utseendemässigt. Fattar inte de som

tar anabola utan att träna det fattar jag inte alls. Verkar ju helt galet. Jag har tagit det för

min egen skull. Jag skulle inte kunna ta det för att bli mer aggressiv och sticka ut och slåss. ”

”Om jag i framtiden får en son som börjar med anabola steroider så skulle jag ju inte tycka

att det var bra. Skulle prata med honom, prata mycket, långt tidigare. Det är viktigt med en

bra kontakt. Kan vi prata tror jag att chansen är större att han berättar. Bättre att han pratar

än att han inget säger. Jag kommer att ha mycket koll. Jätteviktigt att prata. Vara öppen om

att det finns, prata mycket om allt. Bättre att vara öppen än att låtsas att det inte finns. Bättre

prata än att skälla och skrämma. Svår grej som förälder. Skulle ju inte vilja att han fortsatte

oavsett hur försiktig han var. Men han skulle kanske göra det trots att jag förbjöd honom.

Svårt. Man skulle bo på en ö någonstans när man får barn. Uppfostra dem där. Med mig själv

i framtiden jag ser mig som vältränad, bra kondition, ute och springer och så som jag gör nu

med ibland. Jag mår bra och ser bra ut. Med anabola steroider ja det vet jag inte, kan inte

säga att jag absolut inte ska göra det igen men just nu känns det inte så.”
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Analys

I vår analys kommer vi att analysera den information vi fått genom vår fallstudie. Detta

kommer vi att göra genom att använda oss av citat och referat från vår intervju. Citaten väljer

vi dels utifrån de centrala frågor vi har i vår uppsats men även utifrån våra begrepp. Vårt syfte

med uppsatsen är att öka förståelsen för varför man väljer att missbruka anabola steroider. Vi

kommer efter varje citat att försöka relatera vår intervjupersons svar med vår tidigare

forskning samt med de teorier och begrepp vi valt att använda. Vidare kommer våra egna

tolkningar och kommentarer att användas i analysen.

Johansson (1998) menar att det i samhället finns en uppfattning om den perfekta kroppen.

Oavsett om man tränar flera gånger i veckan, en gång eller aldrig så finns det en syn på hur

det manliga kroppsidealet ska vara. Han menar att människor påverkas av dessa ideal.

Vår IP:s egna åsikter på den manliga kroppen:

” … ja man ska ju inte vara klen men man måste inte för den skull vara superstor. Fast det är
ju min uppfattning, kan ju vara samhällets krav fast jag tänker inte riktigt så.”

Vi tolkar det vår IP säger jämfört med det Johansson skrivit som att deras åsikter om hur

samhällets ideal påverkar, inte överensstämmer. Vår IP säger att han inte påverkats av dessa

ideal medan Johansson menar att det mer eller mindre är så att vi påverkas. Vad beror det på

att de inte ser det på samma sätt? Kan det ha med deras olika erfarenheter att göra?

Begreppet maskulinitet beskrivs i en ordlista som en kraftigt byggd typ med manliga

egenskaper (Svenska akademiens ordlista, 1998). Vad gäller manlighet så svarade IP att det

mer är så att män ska vara stora och dominanta för att då känner man sig mer manlig. Desto

större man är ju mer manlighet får man säger han och om utsidan är stor och muskulös är

detta manligt.

I sin strävan efter manlighet menar Johansson (1998) att kroppsbyggaren ofta kan liknas vid

anorektikern, men när det gäller killar talar man istället om megarexi. Killar som är stora men

som inte ser det själva, kroppsfixering, och därför hela tiden vill bli större. Att vara stor är för

killen ett sätt att få mer manlighet. Var ligger egentligen skillnaden? Den ene vill bli större

och den andre mindre, men oavsett har de väl ändå en grav kroppsfixering?
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IP sa under intervjun att han innan han tog anabola steroider första gången inte uppfattade sig

själv som tunn utan att det mer handlade om en kul grej. IP förklarade också hur han ser på

sin kropp idag.

” Jag är nöjd med min kropp idag. Jag är inte klen men stor vet jag inte om jag tycker att jag
är…nä.”

Framför oss sitter en ung man med bred ryggtavla, stora axlar och överarmar. Kan det vara så

som Johansson (1998) säger, att vår IP inte själv ser att han är stor och muskulös?

IP uppgav i intervjun att han började träna på gym vid 15 års ålder och fick frågan om han

trodde att samhällets kroppsideal påverkar ungdomar rent generellt.

”För tjejer är det mer att vara smala och så men för killar handlar det mer om respekt, att få
respekt även från andra killar. Killar pratar ju med varandra och om varandras träning och
så…det är ju inte så att man ser ner på de som inte tränar men visst jag ser ju upp till dem
som är vältränade.”

IP fick frågan om ett av målen med att bli stor är att få respekt.

”Ja, men det blir mer så bara. Alla gillar ens kropp. Det blir en form av uppmärksamhet. Det
är ju en form av djurisk grej, instinkt. Man ska som man vara stor, helt psykologiskt.
Muskulösa stora män drar till sig blickar, det är ju fint. Det är klart att det inre också har
betydelse men det yttre är viktigt.”

Detta överensstämmer med Moberg (1996) som menar att missbrukaren behöver sin drog för

att få yttre bekräftelse och därmed få makt och respekt. Steroidmissbrukaren får med sin

muskulösa kropp mycket yttre bekräftelse och blir sedd som stor och stark.

Vår IP berättade också i samband med manlighet att han är uppväxt med mamma, pappa och

två systrar. Han berättar att han alltid haft en nära känslomässig kontakt med sin mamma och

systrarna. Med pappa var det inte på samma sätt. IP var yngst i familjen och säger att han

alltid varit väldigt ”mjuk” och menar att vara stor för honom är ett sätt att då känna sig mer

manlig.

Självbilden är en individs egen uppfattning om sig själv i relation till hur man borde vara och

den skapas till stor del i relation till andra människor (Goldberg, 2000). I självbilden finns

också hur vi ser på oss själva rent fysiskt, hur vi ser på vår kropp (Bunkholdt, 1997).
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Freud menade att kompensation är en av de grundläggande försvarsmekanismerna. Det kan

innebära att man kompenserar det man uppfattar hos sig själv som mindre bra med något

annat där man bättre kan hävda sig (Egidius 2002).

Enligt Freuds tankar om kompensation skulle vår IP:s strävan efter att vara stor och därför

enligt honom också manlig kunna tolkas som en kompensation för att han känner sig för

mjuk. Detta säger också vår IP själv.

Vår informant berättade under intervjun att anledningarna till att han tagit anabola steroider

har varit att han ville öka sina vikter, lyfta mer samt att bli större. Han ville testa för att se vad

som hände, det var första gången en kul grej, han var nyfiken och andra gången menar han var

mer seriöst genomtänkt. Det framkommer under vår intervju med IP att användandet av

anabola steroider vid båda tillfällena föregåtts av att han mått psykiskt dåligt. Anledningarna

till detta har bland annat varit uppbrott efter långa förhållanden.

Som vi ser det så skulle man utifrån kompensationsteorin kunna hävda att vår IP: s självbild

efter att det tagit slut med flickvänner försvagats och att han valt att missbruka anabola

steroider och att träna mer för att må bättre. Han har kanske kompenserat förlusten med att

fokusera på träning i större utsträckning än tidigare?

Samuelsson (1998) menar att anledningen till att någon vill bygga sin kropp och då eventuellt

börja med anabola steroider handlar om att det ligger i tiden att vara kroppsfixerad.

Samuelsson ser det som synonymt att utveckla sitt jag samtidigt som man utvecklar sin kropp.

Vår informants egen uppfattning om varför han började med anabola steroider kan till viss del

knytas an till Samuelssons resonemang även om vår IP ändå nämner vissa andra anledningar

till varför just han började. Vi ser dessa andra anledningar som mer i linje med Freuds tankar

kring kompensation.

Vår IP berättade att han vid första tillfället han missbrukade anabola steroider kom i kontakt

med preparaten genom en tjej på det gym han tränade på. Han frågade själv efter någon som

kunde förmedla. Tjejen visste någon som använde och hjälpte honom vidare. Det fanns en

kille på gymmet som importerade och sålde.
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Gustavsson (1994) som själv missbrukat anabola steroider pratar om gymmet som den plats

som väckte hans nyfikenhet för anabola steroider. Han tränade mycket och gymmet blev hans

identitet och trygghet. Han ville inte se ut som en benget.

Vår IP: s första kontakt med anabola steroider skedde på ett gym så var det även för

Gustavsson. Att utifrån detta tolka det som att det är gymmen som är orsaken till första

kontakten är inte möjligt. Dock har vi sett att i vår tidigare forskning då det talas om anabola

steroider även relativt synonymt talas om gym.

Vad var då anledningen till att IP valde just att träna på gym?

” Tyckte att det var roligt. Detta med vikter och att bygga muskler. Man kan ju också välja
träningstider själv. Hade sett de äldre som tränade när jag var mindre. Brottningsträningen
låg intill gymmet, man såg ju dem som var där och såg upp till dem. Att det var andra större
killar som tränade var ju kul. Men det var ju andra kompisar som tränade med.”

Johansson (1998) skriver att den största andelen av de som tränar på gym är där för att träna

sin kropp och för att må bättre och att de oftast tar aktivt avstånd från anabola steroider.

IP berättar också att det finns många olika människor som tränar på det gymmet han tränar på

och att också finns de som använder anabola steroider där. IP säger dock att det inte är något

man pratar om, utan att det tvärtom är väldigt tyst om detta. Vidare säger han att han då han

började träna fick skriva under papper på att han ej skulle använda anabola steroider. Ingen

personal från gymmet har dock frågat honom om han använde preparaten, trots att de måste

ha sett att han snabbt blev mer muskulös. IP menar att gymmen har ett ansvar då han tror att

det ofta är där som man först kommer i kontakt med anabola steroider.

Kan det vara så att den personal som finns på gymmen väljer att blunda för problemet eller

eventuellt själv använder sig av anabola steroider? Kanske vill man som personal inte stöta

sig med dem som tränar där?

Vi frågade IP om han tycker att han missbrukat anabola steroider:

”Jag ser inte det jag gjort som ett missbruk mer en form av bruk…visst fortsätter man mer än
man borde och så, kurar flera månader och utsätter sin kropp för fara då ser jag det som ett
missbruk. Första gången jag gjorde det var det mer ett missbruk…vissa ser ju allt som ett
missbruk oavsett hur man använder det bara det faktum att man kurar är ett missbruk. ”



36

När det gäller missbruket säger IP att han inte känner sig så skyldig då han bland annat vet

andra som missbrukat anabola steroider t.ex. Arnold Schwarzenegger. Säger också att allt

idag är så öppet, det talas om anabola steroider både i media och filmer. Det är inte så dolt och

det innebär också, menar han att det även blir mer normalt.

Detta med vad som är normalt menar också Greitz och Moberg (1994) påverkar, då de har sett

att det i hela samhället finns en ökad tolerans vad gäller att nå lyckan med hjälp av piller.

IP nämner i intervjun att han första gången testade anabola steroider av nyfikenhet. Goldberg

(2000) menar att det finns olika typer av missbruk, bland annat experimentellt missbruk, där

man testar och bara vill se hur det är. Vid andra tillfället har bruket av anabola steroider

föregåtts av uppbrott från ett längre förhållande. Vilket man som Goldberg kan tolka som ett

situationellt missbruk, vilket innebär att missbruket utövas för att förstärka olika känslor. Det

kan vara allt ifrån att man mår dåligt och är ledsen till att man vill förhöja stämningen och

sina känslor.

Wirbing och Johansson (2003) menar att då något är olagligt att använda, i detta fall anabola

steroider, så kan det inte anses som ett bruk utan endast ett missbruk I fallet med vår IP är det

tydligt att ovan författare och IP inte ser missbruk på samma sätt. IP har valt att inte se det han

gjort som ett missbruk, i alla fall inte den sista gången han tog anabola steroider. IP menar att

ett missbruk mer handlar om att det finns någon typ av fara med det man gör. Kan det vara så

att han inte vill se farorna?

IP säger att då det visst finns mycket forskning som pekar på alla biverkningar med anabola

steroider så finns det samtidigt också annat som visar på motsatt håll om man bara gör allt på

rätt sätt. Han nämner också i detta sammanhang alla de äldre som kurat, som idag mår bra,

trots att som han säger att de förr tog allt hur som helst. IP nämner här Arnold

Schwarzenegger och säger att det är känt att han använt anabola steroider men att det gott bra

för honom ändå. Idag är Schwarzenegger pappa och har blivit guvernör i Kalifornien, detta

faktum, säger IP gör att man inte känner sig så skyldig. IP menar att det är klart att det finns

biverkningar med anabola steroider, men att det finns biverkningar med allt idag. Själv har

han upplevt att testiklarna minskat i storlek samt att han känt sig deprimerad. Han nämner

även positiva effekter i form av ökade träningsresultat och mer muskelmassa, uppger också att

han mått bättre rent psykiskt av dessa fysiska förändringar.
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IP anser inte att han missbrukat anabola steroider, han ser det som ett bruk av preparatet. IP

fick även frågan om han trodde att man kan bli beroende av anabola steroider.

”…jag tror man kan bli beroende rent psykiskt, inte så att det blir ett sug men man kan nog
bli beroende av att bygga snabbt och av att hela tiden vilja bli större.”

Jonasson (1995) ser anabola steroider som en drog som kan skapa beroende, han har sett att

kroppsbyggare har svårt att sluta med preparatet trots att det ger negativa psykiska, fysiska

och sociala konsekvenser.

Det är ju klarlagt att det finns ett stort antal positiva effekter av att använda anabola steroider

men å andra sidan finns det också väldigt mycket skrivet om de negativa sidorna med dessa

preparat. Vår IP verkar inte så insatt i de negativa effekterna och hänvisar till att det finns

många andra som missbrukat och som ändå idag mår bra. Kanske bidrar en viss glorifiering

av kända personer och deras kroppar till att anabola steroider uppfattas som mindre farligt?

Kanske bidrar det faktum att IP ser det som att stor och muskulös är likställt med något fint

till att han då hellre valde att missbruka anabola steroider än att verkligen ta reda på fakta

kring preparaten? Enligt honom själv så var den största anledningen till att han började med

anabola steroider att han ville öka sina träningsresultat. Han ville att det skulle hända något

med kroppen, Han har också tänkt att man bara lever en gång, så varför inte.

Idag säger IP att han anser att det hade varit bättre om det inte funnits anabola steroider

överhuvudtaget, då hade alla haft samma förutsättningar. Han har också sagt i intervjun att

han bara tävlat mot sig själv. Varför är det då viktigt med lika förutsättningar? Även om det

inte fanns anabola steroider skulle väl alla inte ha samma förutsättningar ändå? I grunden ser

vi ju inte likadana ut i våra kroppar. IP talar också om att de som kan handskas med anabola

steroider på rätt sätt kan göra detta men säger samtidigt att han om han får en son i framtiden,

vill han inte att han ska använda anabola steroider, hur försiktig han än är. Avslutningsvis får

vår IP frågan om han skulle kunna tänka sig att använda anabola steroider igen?

”…kan inte säga att jag absolut inte ska göra det igen men just nu känns det inte så.”

Vad är det som gör att IP inte kan säga att han aldrig mer kommer att missbruka anabola

steroider? Han har å ena sidan sagt att anabola steroider inte borde finnas, men å andra sidan

säger han ändå att han eventuellt skulle kunna tänka sig att använda igen, varför?



38

Avslutning

Sammanfattning

Vi har använt oss av kroppsfixerad kulturteori och kompensationsteori för att försöka förstå

varför man väljer att missbruka anabola steroider. Vidare har vi använt oss av begreppen

beroende, bruk, missbruk, maskulinitet/kroppsideal, makt/respekt, gym/gymkultur, subkultur

och självbild för att ytterligare öka förståelsen för varför man missbrukar anabola steroider.

Är anabola steroider en drog som man kan bli beroende av? Det finns dem som menar att det

är en drog som skapar beroende då de som använt drogen har svårt att sluta med den trots att

den ger negativa biverkningar (Jonasson, 1995). De finns de som menar att den utvecklar ett

psykiskt beroende för att missbrukarna fått abstinensbesvär efteråt, de snabba resultaten i

träningen kan också vara en anledning till psykiskt beroende (von Strauss, 1994). Wiström

(1997) ser att beroendet av anabola steroider främst ligger på det psykologiska planet.

Framför allt då man upplevt känslor av självsäkerhet, styrka och glädje under tiden man

använt preparatet.

Giddens menar att då man inte kan avstå från en viss typ av beteende, även om man vill det,

så är detta det främsta tecknet på beroende. Man behöver inte känna sig beroende utan

beroendet upptäcks när missbrukaren vill uppnå en livsstilsförändring. Tillståndet här har

blivit en del av missbrukarens identitet och när det gäller den fysiska träningen,

konstruktionen av kroppsbyggarkroppen och identiteten så är dessa intimt sammanflätade

(Johansson, 1998).

Vår informant tror att man kan bli beroende rent psykiskt, känslan av att bli större, bygga

snabbt och bli starkare lockar. Han tror inte att det skulle kunna bli ett fysiskt sug efter

drogen.

Det finns olika anledningar till varför man börjar missbruka anabola steroider. Idrottsmän

använder det för att öka eller snabba på resultaten. Men man har även sett att det finns en

stark koppling mellan missbruket av anabola steroider och styrketräning. Det största syftet är

att man missbrukar anabola steroider för att förändra kroppen och utseendet. Vidare har man

sett att motiven till varför man börjar styrketräna skiljer sig åt mellan olika individer men att
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där ändå finns en gemensam nämnare i kroppsfixeringen. Dålig självkänsla och skev

kroppsuppfattning påtalas relativt ofta som en orsak till kroppsfixeringen.

Det menas också att kroppsfixeringen hos kroppsbyggare kan liknas vid anorexi, men att man

när det gäller kroppsfixering istället talar om megarexi. Samuelsson (1998) är en författare

som är kritisk till detta resonemang då han istället menar att hela vår kultur är kroppsfixerad.

Han menar vidare att kroppsbyggaren är noga med sin kropp, bygger upp kroppen på bästa

sätt genom att bland annat äta rätt medan anorexin går ut på avmagring som i vissa fall kan

leda till döden.

En uppfattning om droger är att de har effekten att ”täta hål” och ”fylla luckor”

(Moberg 1996). Vidare menar Moberg att steroidmissbrukarna till en början velat få till en

förändring av sina kroppar men att de senare upptäckt andra effekter av drogen. Det har varit

effekter som upplevts som positiva till exempel självsäkerhet, fysisk och mental energi,

aggressivitet eller minskat sömntvång. Det har varit svårt att ge någon enhetlig förklaring till

varför man väljer att missbruka anabola steroider. Enligt SOU-rapporten, 1 996:126, så har

man förstått att för en del känns det naturligt och konsekvent att ta till dessa preparat då inte

intensiv träning och kosttillskott räcker till. Men man har även sett att unga människor testar

av nyfikenhet och experimentlusta.

I vår informants fall, enligt honom själv, handlade det första gången då han var sjutton år om

nyfikenhet och experimentlusta. Han ville testa och se vad preparatet kunde ge. Nästa gång

vid 24-års ålder var det mer genomtänkt. Målet var denna gång att bygga mer muskler

snabbare och bli starkare. Vår informant nämnde även att vid båda tillfällena för användandet

av anabola steroider har detta föregåtts av uppbrott från längre förhållanden. Detta var dock

inte något som han själv såg som en anledning till att missbruka anabola steroider.

När det gäller hur man påverkas av anabola steroider finns det både positiva och negativa

sidor. De positiva är att man blir större och starkare på kortare tid än om man inte missbrukat

anabola steroider. Man får större självförtroende och till en början kan man även få ett bättre

sexliv. Dock börjar det efter ett tag även att dyka upp negativa effekter (Chreisti, 1993).

Fakta visar att man riskerar både allvarliga och mindre allvarliga biverkningar. Det kan vara

allt ifrån bölder i ansiktet och på ryggen till depressioner och hjärtproblem. Hjärtat är det
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organ som tar mest stryk, då även hjärtat är en muskel så ökar också detta i omfång och får

därmed också arbeta hårdare.

Informanten berättade att vid första kuren märkte han att testiklarna blev mindre och att han

kände sig deprimerad. Men känslan av att det händer mycket och att man mår bra upplevde

vår informant som positivt.

Det finns ingen klar formulering över var den första kontakten med anabola steroider sker.

När det talas om anabola steroider så nämns ofta också gymmen i detta sammanhang. Vår

informant har uppgett att det var en kvinna på det gym där han tränade som förmedlade

kontakten med den person som kom att sälja preparaten åt vår informant. Dock togs kontakten

med kvinnan av vår informant själv.

Slutdiskussion

Otaliga är de undersökningar som har försökt hitta orsaken och svaren till varför det är så

viktigt för bland annat unga män att bli stora, muskulösa och starka. Otaliga är också de svar

man lyckats få fram, vår uppsats är bara en i raden. Vår stora fråga var, varför man väljer att

använda anabola steroider. Svaren vi fått har varit många. Vår intervjuperson representerade

bara sig själv och varför just han börjat, hans erfarenheter är bara hans men svaren han gav

skulle säkert kunna appliceras på många av de unga killar som väljer anabola steroider. Varför

accepterar man inte sin kropp som den är? Varför utsätter man sig för alla de biverkningar

som finns med anabola steroider. Något måste påverka användaren att tro att just han är

förskonad från allt negativt som kan hända med hans kropp. Längtan efter att få en möjlighet

att kunna hävda sig, att känna sig som någon överröstar kanske allt de negativa. Vårt samhälle

premierar det vackra, vackra människor, fina bilar och framgång. Vältränade kroppar

förknippas med framgång. Dessa ytliga ideal påverkar säkert många att utsätta sin kropp för

anabola steroider. Otålighet är säkert en annan anledning, varför vänta när det kan gå så

snabbt. Vi tror att en annan stor anledning är nyfikenhet.

Vi har inte med vår uppsats haft för avsikt att skylla problemen på våra gym, vi tror inte att

det är gymmen i sig som är problemet, dock verkar det som om den speciella miljö som finns

på ett gym kan bidra. Vi menar att den miljön kan bidra till att påverka unga att bli mer

kroppsfixerade. Därför tycker vi att det är ytterst viktigt att man från gymmens sida inser detta

och också försöker förebygga problemet, gymmen måste uppmuntras att ta sitt ansvar för
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verksamheten. Ett annat sätt kan vara att från statligt håll tvinga gymmen att använda sig av

kontrollanter för att kontinuerligt och slumpmässigt kunna testa, de som tränar, avseende

anabola steroider. Ett problem idag är att en hel del gym drivs i privat regi vilket innebär att

det kan vara ett mer ”slutet” sällskap som tränar på detta gym. Här finns stora möjligheter för

ägaren att bestämma hur han vill utforma sin verksamhet vilket kanske inte alltid är så bra.

Därav borde anser vi alla gym drivas på det sätt att insyn blir en del av verksamheten.

Vi tycker verkligen att styrketräning är en utmärkt form av träning, personer som tränar mår i

allmänhet bättre både fysiskt och psykiskt. Ibland kan till och med träning fungera som en

form av terapi, kanske fungera som en kompensation för något annat. Varför inte? Så länge

träningen leder till något bra. Men vi får inte glömma verkligheten, anabola steroider är

väldigt lättillgängligt, många är de som med sin kropp går runt som levande reklampelare för

anabola steroider. Utåt sett syns inte problemen, bara den stora kroppen. Det är så enkelt att

börja, det är svårt att i förväg säga vem som ska börja. Kan kanske hända vem som helst?

Anabola steroider är farligt men det är en lockande genväg för att snabbt bygga muskler. Att

missbruka anabola steroider för att bli tuffare och mer aggressiv är för en del också en

genväg. Anabola steroider bidrar till att förändra, förändra det naturliga och förvränga

verkligheten. Riskerna är dock stora. Det är lätt att passera gränsen för vad man själv tycker är

ett ofarligt bruk och för vad som lätt kan utvecklas till ett missbruk. Kroppen vänjer sig vid en

viss mängd preparat och behöver med tiden större doser oavsett anledningen till att man

använder dem. Risken är stor att doserna blir större och större och att personen till slut tappar

kontrollen.

Självbilden påverkar hur man uppfattar sig själv och sin kropp. Speglarna på gymmen kan

räcka för att utlösa ett mångårigt missnöje med sin kropp. När personen sedan får uppmuntran

och bekräftelse på hur han förändras till det yttre mår han också bättre inuti. Ett stort yttre kan

spegla ett litet inre.

Det är också viktigt anser vi att med alla medel försöka komma åt de kanaler som förmedlar

preparaten. Numera är också lagen utformad så att även bruket har blivit förbjudet detta var

en stor framgång i kampen mot anabola steroider men utan att någon förmedlar preparaten så

kan man inte heller missbruka dem. Från samhällets håll är det viktigt att uppmärksamma

problemet, att informera föräldrar och alla andra som kommer i kontakt med ungdomar

genom t.ex. skola eller idrott, om anabola steroider. Att våga se, att vilja se, att välja sina ord.
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Att killarna som använder anabola steroider ofta ser väldigt fräscha ut kan lura människor i

deras närhet att tro att allt är ok. Det är även viktigt tycker vi att man inför obligatoriska

kontrollerar avseende påverkan av anabola steroider vid alla brott. Det faktum att många talar

om påverkan på psyket samt de fakta som finns kring våldsbrott i kombination med

steroidanvändande är viktigt att ta fasta på.

Kanske är det så att hela diskussionen kring anabola steroider är överdriven, kanske är det inte

farligt att i måttlig mängd använda preparaten? Visst har Arnold Schwarzenegger idag barn

och framgång. Många är säkert de som missbrukat anabola steroider under mer ordnade

former och som inte upplevt sig lida några men. Men ingen vet egentligen hur det ligger till.

En del menar att man på sjuttiotalet använde sig av långt mindre doser än vad dagens

missbrukare av anabola steroider gör, därav kommer vi att se fler negativa biverkningar i

framtiden.

Att man kan bli fysiskt beroende av anabola steroider finns det inga belägg för men att

preparaten kan utlösa ett psykiskt beroende är många överens om, även vår informant talade

om detta. Känslan av att snabbt nå resultat, få bättre självförtroende och trånande och

avundsjuka blickar från andra personer bidrar till att en positiv känsla kring preparaten byggs

upp. Att känna sig som ”någon”, att bli viktig, nå en position är för många människor en

längtan och ett mål men alla använder sig inte av anabola steroider för att nå dit. De anabola

steroiderna är fusk men representerar en snabb genväg för den som har bråttom.

Kroppen är det som syns först, en perfekt kropp symboliserar i dagens samhälle något perfekt.

Media bidrar inte minst till detta. Vi människor väljer också att till stor del gå på myten om

det perfekta yttre som en synonym med att vara lycklig. Varför? Är detta verkligen allt som är

viktigt? Vi tror att de flesta människor egentligen är väldigt medvetna om att det yttre inte

nödvändigtvis speglar det inre. Hur länge ska vi då fortsätta att ”köpa” de ideal som finns?

Antingen man vill bli stor och muskulös eller aggressiv och tuff så tror vi att det finns en

anledning till att en person väljer anabola steroider. Det är dessa anledningar vi måste våga

fråga om och prata kring.
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Vi vill avsluta med en kort essä som Sven Lindqvist skrivit i sin samling ”Bänkpress”.

”Alla de här övergödda drivhusgurkorna har en gång

varit små killar som kommit springande till sina morsor

och ropat:

 -Känn på mina muskler!

Och morsan har känt på den lilla bubblan på överarmen

och förvånat-förtjust utropat:

-Så stark du har blivit”
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Bilaga 1 Temaområden och intervjufrågor

Uppväxt

Beskriv din uppväxt?

Idrott/träning

När var din första kontakt med träning?

Har du tränat på offentliga gym under tiden du missbrukat anabola steroider?

Har inte någon på gymmet poängterat att du växte snabbt när du t.ex. tog senaste kuren?

Tycker du att gymmet symboliserar en speciell kultur, med träningen, bygga kroppen och så?

Anabola steroider

När kom du i kontakt med anabola steroider första gången?

”Kontakten” som förmedlade preparatet, hur gick det till?

Killen som sålde, hjälpte han dig också rent praktiskt?

Varför slutade du med anabola steroider efter tre månader?

Känner du att de som blir stora med hjälp av anabola steroider, att det är fusk?

Ser du upp till killar som är stora och välbyggda trots att du säkert vet att de använt anabola

steroider?

Har du testat fler gånger än den gången när du var 17 år?

Hur länge kurade du andra gången?

Hur var denna kur jämfört med när du var 17 år?

Har du kurat fler än dessa två gånger?

Känner du till lagen vad gäller anabola steroider?

Hur fick du tag i preparaten andra gången?

Har brytningarna med dina flickvänner haft en avgörande betydelse för att du tagit anabola

steroider?

Alla killar använder ju inte anabola steroider, vad tror du gör att blanda andra du valde det?

Är 1 ½ månad, en kur?

Vad kostade, låt oss säga din sista kur, i pengar?

Självbild

Hur var din självbild när du tog anabola steroider första gången?

Är du stor idag?
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Tror du att dålig självkänsla kan få en människa att börja med anabola steroider?

Vet du vad ”megarexi” är?

Hur är din självbild idag?

Hur upplever du att samhällets kroppsideal ser ut för killar och män?

Hur tror du att samhällets kroppsideal påverkar 16-17-åringar rent generellt?

Om du får mycket positiv uppmärksamhet vill man då bara fortsätta och fortsätta, bli större

och större?

Påverkan/biverkningar

Anser du att du var medveten om alla biverkningar?

Valde du att genom Internet även ta del av de mot anabola steroider negativa sidorna?

Vet du att det finns en stor risk för invärtes skador på kroppen?

Vet du att det finns killar som inte tränar som tar anabola steroider för att bli aggressiva?

Upplevde du att du blev mer aggressiv när du använde anabola steroider?

Missbruk

Tycker du att du har missbrukat anabola steroider?

Kan man skilja på bruk och missbruk?

Beroende

Tror du att man kan bli beroende av anabola steroider?

Respekt/makt

Är ett av målen med att bli stor att få respekt?

Framtiden

Kommer du att använda anabola steroider igen?

Beskriv din kropp om 10 år?

Om du en dag i framtiden har en egen son, sådär 17 år som du misstänker använder anabola

steroider, vad gör du?


