
 
Muskeldysmorfi och dopning 
– Sjukdomen och missbruket som hänger ihop 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
   Ett arbete av: Angelica Jaako och Mikaela Råberg 

Program: Journalistik och multimedia 
 Skola: Södertörns Högskola, klass: JMMH06 

Handledare: Jolin Boldt, Examinator: Jan Örneus 
Antal tecken: 33363, exkl. arbetsrapport Datum: 2009-01-16 

 



Innehållsförteckning 
 
Inledning..........................................................................................................s. 3 

 

Fördjupande faktaartikel Sjukdomen som döljs bakom muskler av Mikaela Råberg... s. 4-8 

 

Personporträtt ”Jag var liten i mina ögon” av Angelica Jaako................................... s. 9-13 

 

Artikel Olika kunskaper på gymmen om muskeldysmorfi av Angelica Jaako.............. s. 14-16 

 

Kort faktaartikel Anabola steroider – bara några musklick bort av Mikaela Råberg....... s. 17-19 

 

Krönika Fett, inte bara kvinnors ensak Av Angelica Jaako......................................... s. 20-21 

 

Krönika En spruta om dagen ger dig rutor på magen. Eller? Av Mikaela Råberg............ s. 21-23 

 

Faktarutor...................................................................................................... s. 24-25 

 

Arbetsrapport................................................................................................ s. 26-31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2



Inledning 
Antal tecken: 565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stora muskulösa män, främst kroppsbyggare,  gör allt för ett snabbt resultat. Målet är 

ökad muskelmassa och en obefintlig mängd kroppsfett. Största delen av tiden och 

pengarna lägger de på att försöka uppnå målet. Träning, mat, ännu mer träning, mat 

och, i de flesta fall, anabola steroider är medlen som ska ge den perfekta kroppen. Men 

oavsett hur mycket dessa män ökar i vikt, ser de inte resultatet. Hur muskulösa och 

stora de än blir. Spegeln visar bara en tanig, liten man, utan muskler och 

självförtroende. Det är livet för en person som har muskeldysmorfi.  
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Faktaartikel 
Antal tecken: 8025 
 

Nina Gårevik, sjuksköterska på Dopingjouren. Foto: Angelica Jaako 
 
Sjukdomen som döljs bakom muskler  
 
När andra ser stora muskler ser megarektikern en tanig kropp. Målet är att bli så stor 

som möjligt, men med bara några procents underhudsfett. Och fort ska det gå, med 

hjälp av vilka medel som helst. Familj, vänner, jobb och fritid kommer i andra hand. 

Ingenting får störa det strikta mat- och träningsschemat, inte ens träningsskador. Det är 

vardagen för en person som lider av megarexi.   

 

Megarexi, även kallat muskeldysmorfi, drabbar främst män, men även kvinnor kan drabbas. 

Den ständiga strävan efter att bli större blir en besatthet och det finns en stor risk att 

megarektikern drabbas av svåra depressioner som i värsta fall kan sluta med självmord. När 

allt kretsar kring träning och dieter är det inte ovanligt att personen undviker sociala 

aktiviteter och relationer.  
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I studien Anorexia nervosa and ”reverse anorexia” among 108 male bodybuiders, utförd av 

Harrison G. Pope,  professor i psykiatri vid Harvard universitetet och hans kollegor David L. 

Katz, docent i folkhälsa, på Yales universitet och J. I. Hudson, berättar en kroppsbyggare om 

hur det är att leva med muskeldysmorfi.  

 

”…Bodybuilding är mitt liv, så jag får göra uppoffringar någon annanstans. Jag tänker 

alltid på matens näringsinnehåll och hur det skulle påverka mitt utseende, så jag kan aldrig 

äta på restauranger eller äta middag hos en vän eftersom det skulle förstöra min diet”.  

 

”…Om jag har problem? Jag antar det. Ibland undrar jag vad meningen med mitt liv är. 

Jag jobbar så hårt med min kropp, men inombords hatar jag fortfarande mitt utseende. Jag 

vet att jag är större än de flesta killarna på stan men jag känner mig fortfarande 

otillräcklig. Jag gillar inte att klä av mig framför min flickvän och jag njuter inte av sex 

eftersom jag är för upptagen med att oroa mig över hur jag ser ut. Bara av att se min kropp 

i spegeln när jag har duschat får mig att känna mig hemsk”. 

 

Studien gjordes 1993 och syftet var att ta reda på hur många av kroppsbyggarna som led av 

sjukdomen anorexia nervosa. Resultatet visade att några led av anorexi, men forskarna 

upptäckte även att det fanns en grupp som hade en annan åkomma, något som forskarna först 

kallade för reverse anorexia (omvänd anorexi). Tillståndet påminde mycket om ätstörningen. 

Senare fick sjukdomen namnet muskeldysmorfi. Det är ofta kroppsbyggare som drabbas av 

denna sjukdom, och de ser sig själva som små och smala, trots att de egentligen är muskulösa.  

De har en felaktig självbild, lågt självförtroende. Sjukdomen även känd under namnet 

megarexi.  

 

— Det svårt att säga hur många som är drabbade av sjukdomen. Vanligtvis finns det 

forskning eller sjukskrivningsstatistik att luta sig mot, men inom megarexin finns inget 

sådant, berättar Göran Kenttä, forskare inom idrottspsykologi och överträning på 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 

 

Den senaste forskningsstudien gjordes för drygt femton år sedan. Sedan dess har det varit tyst 

om sjukdomen, så när som på några utländska böcker och enstaka artiklar i kvällspressen och 

träningstidningar. 

 

 5



— Okunskapen om megarexi hänger för det första ihop med att sjukdomen inte har 

uppmärksammats av forskare eller medier, säger Göran Kenttä. Det är heller inte 

många sjuka som pratar öppet om det. Jag tror att man måste ge sjukdomen ett ansikte. 

Om till exempel en känd bodybuilder skulle gå ut med att han hade megarexi skulle 

nog fler också göra det.  

 

Sjukdomen en hälsorisk på många sätt 
Bland megarektiker kommer träning i första hand och överträning är vanligt. Det kan leda till 

skador, och utbrändhet. Kroppen och psyket slutar fungera normalt och det sker en total 

utmattning av alla system. Immunförsvaret slutar fungera, likaså minnesfunktionerna. Till slut 

kan vanliga vardagssysslor bli för svåra att klara av. Och när allt kretsar kring mat, träning 

och missnöjet till den egna kroppen utvecklas ett dysfunktionellt beteende. Vissa fortsätter att 

träna trots skador. En bruten fot får inte påverka träningsschemat.  

 
— De kan drabbas av avslitna muskelfästen, artroser, kroniska muskelinflammationer, 

stressfrakturer på skelettet, säger Göran Kenttä. 

 
Det är också en risk för hjärtat om kroppen inte är konditionsmässigt tränad, utan bara 

muskulös och stor. 

— Det är som att sätta en pytteliten motor på en jättestor lyxkryssare. Hjärtat är den lilla 

motorn och kroppen är den stora kryssaren. När hjärtat inte är upptränat i proportion 

till kroppen får det problem med syresätta alla stora muskler.  

 

Alla kan få muskeldysmorfi, men vissa löper större risk än andra. En stor påverkan är miljön 

man vistas i. Föräldrar, träning och tränare, kompisar och medier spelar in till en viss del. I 

slutändan är det dock självkänslan och psyket som avgör om en person utvecklar sjukdomen 

eller inte.  

 

Muskeldysmorfi och anabola steroider går hand i hand 
Viljan att snabbt bli större och öka sin muskelmassa gör att många megarektiker tar hjälp av 

olika anabola androgena steroider (AAS). Preparaten är olagliga och farliga, både för 

personen som brukar dem och för allmänheten. De som tar anabola steroider blir ofta 

våldsamma och tänder till lättare än de annars skulle ha gjort.  
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På Dopingjouren får de som missbrukar AAS hjälp genom telefonrådgivning. Nina Gårevik är 

en av de fyra sjuksköterska som arbetar på Karolinska sjukhuset i Huddinge, där 

verksamheten håller till.  

 

— De rena anabola-missbrukarna som söker hjälp här på Dopingjouren lider oftast av 

någon form av muskeldysmorfi, berättar hon.  

Med ”rena” menar hon dem som endast missbrukar anabola, och som i övrigt är väldigt måna 

om sin kropp, sin träning och hälsa. Dopingjouren får även samtal från blandmissbrukare som 

missbrukar andra tunga droger och som ser de anabola androgena steroiderna enbart som ett 

kosttillskott. 

 

— De positiva effekterna med anabola androgena steroider är självklart att man får större 

muskler, det är vad ordet ”anabola” står för. ”Androgena” betyder manlighet och ska 

ha förmanligande egenskaper, säger hon. Tanken med anabola är ju att bli manligare, 

men i stället kan man bli impotent, tappa håret, få förstorade bröst och bli deprimerad.  

De negativa effekterna är väldigt individuella och varierar från person till person, så det går 

inte att jämföra sig med någon annan i tron att preparaten kommer att ha samma effekter och 

bieffekter. Hur man påverkas är alltså helt beroende på hur mycket man tar, vad man tar, 

genetik, anlag och förbränning.  

 

Anabola androgena steroider förekommer i två olika former, dels som tabletter och dels som 

vätska. Enligt Nina Gårevik är injektioner det vanligaste sättet att inta drogerna. I tron att man 

”sparar” levern sprutas vätskan direkt in i muskeln. På detta sätt blir effekten också kraftigare.    

 

Nina Gårevik berättar att den hjälp som går att få på Dopingjouren främst är rådgivning. 

Sjuksköterskorna hänvisar också missbrukare och anhöriga vidare till olika avdelningar 

beroende på det främsta problemet i missbruket. Om en person som missbrukar anabola 

steorider är deprimerad hänvisas denne till en psykiatriker. Lider personen i fråga mer av 

gynekomasti (förstorade bröst) ser Dopingjouren till att han får kontakt med en plastikkirurg.  

 

Dopingjouren har inga aktuella siffror över hur många som missbrukar anabola androgena 

steroider. Det är svårt att få fram ett korrekt antal eftersom Dopingjouren inte kan registrera 

de personer som inte söker hjälp. Nina Gårevik kan heller inte berätta hur många med 

muskeldysmorfi som söker sig till dem, eftersom Dopingjouren inte ställer några diagnoser.  
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I dagsläget finns det ingen specifik behandling för muskeldysmorfi. Patienter behandlas hos 

psykiatriker och vanligast är det med kognitiv beteendeterapi (KBT). Göran Kenttä tror på ett 

fullt tillfrisknande om sjukdomen inte hinner bli för allvarlig och om patienten får hjälp i tid. 

Han jämför tillfrisknandet från muskeldysmorfi med tillfrisknande från andra sjukdomar och 

missbruk.  

— Man kan bli en ”sund anorektiker” eller en ”nykter alkoholist”, men man följs av                  

besväret hela livet. 

 
          Mikaela Råberg 
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Personporträtt 
Antal tecken: 7440 

 

 
  Gert Björnberg led i tio år av muskeldysmorfi. Foto: Mikaela Råberg 

 
”Jag var liten i mina ögon” 
 
En spegel visar en man. Jättemuskulös. Han ser inte det alla andra ser. Han ser en 

otränad man med noll självförtroende. Det var verkligheten för Gert Björnberg, 52 år. 

Verkligheten som megarektiker.  

 

— Jag förstår dem som har anorexia, man blir blind, säger Gert Björnberg, och tar en 

tugga av mazarinen. Sedan lägger han varsamt tillbaka den på tallriken med 

pepparkakor, och fortsätter att berätta. 

 

På 90-talet skulle han aldrig ätit mazarinen. Han skulle heller aldrig ha suttit på Glädjens 

Pizzeria i Upplands Väsby. Restaurangen med ett namn på en känsla som han då aldrig kunde 

referera till.  
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Gert Björnberg led i tio år av muskeldysmorfi, eller megarexi som det kallas i dagligt tal. 

Ofta är det män som drabbas, kroppsbyggare för det mesta. De ser sig själva som små och 

smala trots att de i själva verket är muskelpaket.  

— Jag insåg aldrig att jag hade problem förrän jag hamnade på psyket efter två 

självmordsförsök.  

 

Ville inte göra sig löjlig 
Som sextonåring var Gert lång och smal som ett sugrör, som han själv uttrycker det. Han hade 

problem med ryggen och en kompis pushade honom att börja träna på gym. Han upptäckte 

snart att han kunde bli bra i bodybuilding. När Gert var tjugo år började han ta olika 

dopningspreparat.  

— Det var upplyftande och kändes riktigt positivt, säger han. 

 

Flera i hans vänskapskrets tog redan anabola steorider och andra droger så steget var inte 

långt. 

Gert tränade sju dagar i veckan och hade ett mycket inrutat matschema som han följde till 

punkt och pricka. I intervaller om tre månader tog han anabola preparat, tillväxthormoner och 

andra prestationshöjande medel. Totalt kostade drogerna cirka hundratusen kronor om året 

och maten tiotusen kronor i månaden.  

— Som mest vägde jag 110 kilo och hade 14 procents kroppsfett. Mina ben var så stora 

att jag inte kunde korsa dem och morsan var äcklad och bad mig att sluta. 

  

Ändå förstod han inte hur han såg ut. 

— När folk sa: ”Fan va stor du är!” kände jag agression. Jag trodde att de skämtade. Jag 

såg inte att jag var lika stor som mina bodybuildarkompisar i spegeln. De ville att jag 

skulle tävla i bodybuilding, men jag ville inte göra mig löjlig. Jag var ju liten i mina 

ögon. 

Gert hade fått megarexi. 

 

Nära döda en kille 
Hormonerna förändrade hans personlighet, men det kom smygande. Humöret åkte berg- och 

dalbana. På fester fick han mycket uppmärksamhet från tjejer som ville ta på hans muskler. 

Killarna fällde ofta spydiga kommentarer eller kastade avundsjuka blickar. En kille uppträdde 

otrevligt på en fest. Han sade en massa olika elakheter till Gert som bad honom sluta.  
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Det hjälpte inte. Gert kände hur ilskan kom smygande, det kändes som att det brann i vaderna. 

Han bestämde sig för att gå och hämtade sin jacka. Sedan gick han ut på balkongen för att 

säga hej då till alla. Den otrevlige sade något mer. Hettan ifrån Gerts vader steg upp i 

händerna och han greppade killen och kastade ut honom från balkongen från åttonde 

våningen.  

— Hans räddning var att han tog tag i min läderjacka och hängde kvar. Han bad för sitt 

liv. Jag njöt av situationen och började vrida loss hans händer medan jag såg honom i 

ögonen. 

De andra på festen reagerade och drog in killen igen. Han ramlade ihop på balkonggolvet, grät 

och spydde. Ingen vågade anmäla Gert.  

En annan gång var det en bilist som låg och tryckte tätt bakom hans bil. Gert tvärstannade och 

gick fram till bilisten som gav honom fingret. 

— Jag slog handen genom rutan och träffade honom i ansiktet så att han svimmade. 

Sedan körde jag därifrån. 

 

”På vippen att vi inte fick igång dig igen” 
Gert hamnade i en svår ekonomisk situation när alla pengar gick till droger och andra 

preparat. Han förlorade jobbet och sitt förhållande. Livslusten försvann. Han ville dö. 

Försökte dö. Två gånger. 

 

På psyket fick han elchocker, och dog nästan. Dosen för det muskelavslappnande medlet som 

de sprutade i Gerts kropp för att förbereda honom för elen var tre gånger högre än för en 

normal person. Han sövdes och spändes fast på en brits. Under behandlingen känner Gert att 

han reser sig upp. Remmarna som ska hålla honom kvar brister. Någon skriker: ”Håll ner 

honom för fan!”. Sedan blir det mörkt. 

 

När Gert vaknade satt en sjuksyster bredvid. Hon sade allvarligt att han skulle få tala med 

läkaren.  

— Läkaren berättade att jag hade fått en allvarlig reaktion på hjärtat, som hade stannat. 

”Det var på vippen att vi inte fick igång dig igen” sa doktorn. En sjuksyster hade 

svimmat när jag reste mig upp under behandlingen också. De hade aldrig varit med om 

något liknande. 
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Elchockerna gjorde att de kemiska signalämnena, som påverkar humöret, började produceras 

igen. Utan elchocker tror inte Gert att han skulle ha blivit bättre. Det negativa med 

behandlingen var att han tappade tussvis med hår, eftersom dosen av det muskelavslappnande 

medlet var så hög.  

Han fick även gå i kognitiv beteendeterapi, och han förstod att han hade problem. Sakta men 

säkert jobbade han sig upp till ytan igen.  

 

Friskförklarad 

Gert kom i kontakt med läkaren Lars Ståhle, som på den tiden var docent i klinisk 

farmakologi, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Tillsammans åkte de runt och 

föreläste om dopning och megarexi i skolor och regementen och höll seminarier på sjukhus.  

— Min kunskap var så pass mycket högre än läkarnas. Efter föreläsningarna kunde det 

komma fram grabbar med tårar i ögonen och säga att de tagit olika dopningspreparat. 

 

För en tid sedan berättade en son till en nära vän till Gert för honom i förtroende att han hade 

tagit tabletter, så kallade ryssfemmor.  

— Han gick bara på lågstadiet! Någon hade sålt på skolan med uppmaningen: ”Tar ni det 

här växer ni efter fyra dagar”. Han skämdes och var rädd. 

Pojken berättade att han varje dag hade stått framför spegeln för att kolla om han hade växt. 

Gert åkte till skolan i förtvivlan för att informera eleverna, och skrämma upp dem, med sig 

själv som exempel.  

— Det är väldigt lätt att få tag på de här produkterna. Lika lätt som att köpa sprit, säger 

han. 

 

I dag är Gert helt frisk från sin megarexi. Han är egenföretagare inom byggbranschen och har 

en sexårig dotter med sin sambo, som han träffade i samband med sin behandling. Under åren 

som hormonmissbrukare hade han aldrig några längre förhållanden.  

— Min sexualdrift var enorm på den tiden. Jag skojar inte när jag säger att jag låg med 

900 till 1000 tjejer, men efter att jag hade fått utlösning brast det. Jag kunde komma 

hem efter att ha varit med någon och gråta. 

 

Tar fortfarande anabola steorid 
Han lider av sviterna från åren som dopningmissbrukare. Preparaten som han tidigare tog 

smörjde lederna. Nu har ledvätskan näst intill försvunnit. Han är stelopererad i nacken efter 
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fem diskbråck, har slitit av bröstfästet och korsbanden. Gert tvingas fortfarande att ta en 

anabol steorid som heter Deca-Durabolin ett par gånger om året. Annars fastnar lederna. Helt. 

— Jag tar en spruta när jag inte klarar smärtan längre, säger han och simulerar hur hans 

ena hand fastnat i ett knutet läge.  

Han bänder därefter upp handens fingrar med hjälp av den andra samtidigt som han gör ett 

knakande ljud. Alla som någon gång har knäckt sina fingrar vet hur det låter. 

 

För en tid sedan såg Gert ett gammalt foto på sig själv från den tiden då han var som störst. 

— Det var från en fitnessresa i Grekland. Jag var jättebiffig, men det såg konstigt ut. Jag 

kände inte igen mig själv. Det var som en annan person. 

 
Angelica Jaako 
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Artikel 
Antal tecken: 4342 
 

 

Anna Iwarsson, generalsekreterare på Friskis och Svettis, pressbild från www.friskissvettis.se
 
Olika kunskaper på gymmen om muskeldysmorfi  
 

Dopning är ett ämne som ofta behandlas på svenska gym, och antidopningspolicys är 

viktigt. Muskeldysmorfi, däremot, är det fortfarande många som inte vet vad det är. 

  

— Du menar ortorexi? säger Tobias Rollne, rehabchef på Sats Sverige, och refererar till 

en annan träningsrelaterad sjukdom, en ätstörning där den drabbade tränar intensivt 

och äter lite. 

— Nej, muskeldysmorfi, eller megarexi, som det också kallas för, upprepar jag. 

— Det vet jag inte vad det är, säger Tobias Rollne. 

Jag förklarar. 

— Okej, då förstår jag vad det är. Det finns nog ingen som har det på våra gym. Vi har 

begränsningar på våra vikter, så jag tror att de söker sig till andra gym.  
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Frågan jag ställde var om Sats hade någon krisplan för de som drabbats av muskeldymorfi. 

Svaret blev slutligen nej. Det finns ingen krisplan. 

Några veckor tidigare intervjuade jag Anna Iwarsson, generalsekreterare på Friskis och 

Svettis. Hon var väl införstådd i vad muskeldysmorfi var. De har en krisplan för sjukdomen, 

men även för bland annat anorexi och bulimi.  

Anna Iwarsson berättar att det vanligtvis är medlemmarna som gör personalen uppmärksam 

på de personer som kan ha dessa sjukdomar. Hon tycker att det är viktigt att Friskis och 

Svettis visar att de bryr sig om problemet och agerar. 

 

— Vi kontaktar personen i fråga och ger ett papper med relevanta telefonnummer, om var 

man kan söka hjälp. Om ingenting hjälper tar vi in personen på samtal och i värsta fall 

utesluter vi denne från föreningen, säger Anna Iwarsson 

— Om vi inte gör något så undrar ju medlemmarna, säger hon. 

 
Varierande sätt att arbeta mot dopning  
Dopning och muskeldysmorfi har ofta ett starkt samband. Friskis och Svettis är med i 

Riksidrottsförbundet (RF) och är därför skyldiga att följa deras stadgar mot dopning. 
 

— Vi förhåller oss på samma sätt till dopning som hela idrottsrörelsen. Där skiljer vi oss 

från till exempel World Class och Sats, säger Anna Iwarsson. 

 

Sats och World Class, de två största konkurrerande träningskedjorna i Sverige, är inte 

medlemmar i Riksidrottsförbundet och har därför ingen skyldighet att följa deras 

antidopningsprogram.  

 

På World Class hemsida finns ingen information angående någon antidopningspolicy. Vi har 

försökt att nå dem både på telefon och mejl för att diskutera dopingfrågor, men de hade inte 

tid. Enligt Tobias Rollne, på Sats, arbetar de aktivt mot dopning och har ett nära samarbete 

med Dopingjouren. På deras hemsida går att läsa:  

 

”SATS arbetar förebyggande i anti-dopningsfrågor bland annat genom att söka 

samarbete med, bland annat, anti-doping organisationer i alla nordiska länder. SATS 

medarbetare har kunskap om doping för att tidigt kunna identifiera missbruk bland 

medlemmar.” 
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Det står även att  Sats anordnar ”kontinuerlig utbildning av egen personal genom 

föreläsningar på utbildningsdagar”  

 

Anna Iwarsson säger att alla ledare och funktionärer på Friskis och Svettis utbildas grundligt 

och att det är obligatoriskt.  

Även motionärerna får information om Friskis och Svettis antidopningspolicy när de blir 

medlemmar. I gymmen hänger också skyltar med regler.  

— Det är som spelregler om hur man förhåller sig när man tränar, ungefär som att man 

ska lägga tillbaka hantlarna när man använt dem, säger Anna Iwarsson.  

 

”Ville inte kissa i ett rör helt enkelt” 
Riksidrottsförbundet kommer på flera oanmälda besök hos Friskis och Svettis för att göra 

slumpmässiga dopningtester. Det är endast RF:s egen personal som får göra dessa. Testerna 

skickas sedan på analys till Dopningslaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i 

Huddinge.  

— Vi har gjort ett 90-tal tester de senaste två åren. Fyra stycken blev ertappade med 

dopning, och ytterligare fyra ville inte göra testet. De ville inte kissa i ett rör helt 

enkelt. 

Samtliga personer var män i tjugoårsåldern. De fyra som inte ville göra testet blev, även de, 

avstängda från Friskis och Svettis i två år. Riksidrottsförbundet publicerar idrottarens namn 

och förening på sin tidning, Svensk Idrotts, hemsida. Någon anmälningsplikt till polisen finns 

inte. 

Enligt Anna Iwarsson har Friskis och Svettis ett nära samarbete med polisen, så att de kan 

följa upp dessa människor. 

— Vi vet att det finns ett starkt samband mellan anabola steroider och kriminalitet, säger 

hon. 

 
              Angelica Jaako 
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Kort faktaartikel 
Antal tecken: 3587 

Anabola steroider – bara några musklick bort 
 
”Ett svenskt nätapotek med brett urval och låga priser” . Så marknadsför sig en 

hemsida där man kan beställa anabola androgena steroider (AAS). Hemsidan säljer 

anabola preparat både i pillerform och i form av ampuller.  

 

Efter att ha klickat på en av de fjorton  AAS-produkterna länkas man vidare till en 

informationssida om produkten, hur stor dos som rekommenderas för män respektive kvinnor 

och även vilka preparat som bör kombineras för bästa resultat. Så här beskriver säljaren de så 

kallade thaifemmorna som innehåller det anabola ämnet methandrostenolone: 

 

” …är utan tvivel en av de bästa preparaten på marknaden. Den skapar kraftig proteinsyntes 

och stimulerar styrkan dramatiskt… 

[…] eftersom methanddrostenolone konverterar till östrogen är det ett klokt val att använda 

sig av nolvadex eller clomid, i vissa fall både och för att förhindra bitch tits. Köp via 

beställningsformuläret som du öppnar här!”.  

 

Varorna som säljs på sidan kommer från ett apotek i Thailand och skickas på posten i diskreta 

A5-kuvert.  En person som kallar sig ”Najje” på ett forum har beställt från sidan tidigare och 

är nöjd:  

 

” Beställt tre gånger. Varje försändelse har dykt upp enligt plan 6-7 dagar efter betalning. 

Mycket  diskreta och bra förpackade paket!” 

 

En annan liknande hemsida beskriver sig som ”Scandinavias largest roid supplier” 

(Skandinaviens största steroidleverantör). Här säljs inte bara piller och ampuller, utan det går 

också att beställa sprutor och nålar. Två sprutor och tre nålar för tio kronor. Under fliken 

Injektionsinformation finns en tiostegsinstruktion om hur anabola steroider injiceras in i 

muskeln på rätt sätt. Nybörjare rekommenderas att injicera direkt i skinkan.  
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Företaget har sitt ursprung i Stockholm, men har nu flyttat sin verksamhet utanför Norden till 

följd av problem med myndigheterna och stor publicitet i massmedierna. På hemsidan skriver 

företaget: 

 

”Vi kommer även i framtiden att utmana det svenska rättsväsendet samt propagera för doping. 

Våra kunder kommer att stå på första parkett även i framtiden och ha företräde till de i 

särklass bästa produkterna i världen. Keep up the hardcore training and use lots of real 

supplements!” 

 

Allt man behöver göra för att beställa är att skapa en krypterad mejladress, följa 

betalningsinstruktionerna och vänta två till fyra dagar på att paketet med produkterna ska 

dimpa ner i brevlådan. 

     Mikaela Råberg 
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Faktaruta 

- Enligt svensk lag är anabola steroider, testosteron och 

tillväxthormoner förbjudna att införa i landet, överlåta, 

framställa, sälja, inneha eller bruka. Undantag gäller 

givetvis för medicinskt eller vetenskapligt ändamål. Den 

som döms kan få upp till fyra års fängelse.    

- AAS står för Anabola Androgena Steroider och är 

könshormoner som tillverkas på kemisk väg och som 

stimulerar muskler och vävnader i kroppen.  

- Methandrostenolone är en substans i steroiden 

”ryssfemmor”, även kallad ”thaifemmor”, beroende på i 

vilket land drogen är tillverkad.  

- Nolvadex är en så kallad anti-östrogen som används vid 

behandling av bröstcancer. Inom dopningen kombineras 

nolvadex med andra dopningspreparat, eftersom nolvadex 

blockerar och hindrar kroppen från att binda östrogen, och 

på så vis minska risken för att utveckla så kallade ”bitch 

tits”.  

- Gynekomasti, även kallat bitch tits, kallas det när män 

utvecklar bröst. Det är en biverkning av anabola preparat 

som innehåller det kvinnliga könshormonet östrogen.  

- Clomids egentliga syfte är att öka fruktbarheten för 

kvinnor. I dopningssyfte används det i slutet av en kur för 

att få igång den egna testosteronproduktionen.    
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Krönika 
Antal tecken: 3661 
 
Fett, inte bara kvinnors ensak 
 

— Jag vill vara normal, stammar mannen på skärmen fram, med tårar i ögonen.  

— Jag tror att det finns en liten djävul i mitt huvud som säger ”du är fortfarande inte 

tillräckligt bra”. Jag hoppas att när jag har presterat, och vunnit en stor tävling, att jag 

accepterar att det är så jag ser ut. Hela tiden. 

Citaten är tagna från en kort dokumentärfilm av Discovery Health Channel som är publicerad 

på Youtube. Ken Clarke, mannen i filmen som lider av megarexi, har tränat bodybuilding i 

hela sitt vuxna liv, men tycker att han inte är tillräckligt stor för att tävla. Ännu. Frågan är om 

han någonsin kommer att känna det. Jag har medlidande för honom. Inte bara på grund av 

megarexin och den låga självkänslan, utan också för att han inte blir tagen på allvar. Några av 

kommentarerna efter filmen lyder: 

 

“Sluta gnälla!” 

“Den här mannen har inga problem alls. Han har ambition!” 

”Vad är den här killens problem igen? Hälsosamt leverne.” 
 

Tyvärr blir jag inte förvånad. Megarexi anses vara en sund sjukdom. Delvis påhittad. De som 

har megarexi ser ju friska ut. De tänker på att äta rätt och träna. Det kan väl inte vara farligt? 

Svaren stavas: D-E-P-R-E-S-S-I-O-N och A-N-A-B-O-L-A. Dessa ord griper tag i oss mer än 

megarexi. Samtliga som har megarexi lider av depression, som kan vara en följd av anabola 

steorider och tillväxthormoner. Ibland slutar det i självmord.  

 

Skeva kroppsbilder och ätstörningar uppfattas som kvinnoproblem i vår kultur. Riktiga män 

gråter inte. Män får inte ätstörningar. Eller? 

Megarexi är inte en ätstörning, men det finns många likheter. Vissa som lider av 

megarexi har även ätstörningar eller har haft det tidigare. Om du föreställer dig en person som 

har anorexi eller bulimi, vem ser du? Jag gissar på en ung kvinna. Vi uppfattar dessa 

sjukdomar som typiskt kvinnorelaterade. Medierna lyfter fram kvinnor som får personifiera 

dessa hälotillstånd. Det blir ett problem. Förvirring skapas hos de män som faktiskt lider av 

sjukdomarna. Missuppfattningen om att det ”bara är kvinnor som får ätstörningar” gör det 

lättare för dem att ignorera och låtsas som att inget har hänt. De lider i ensamhet. 
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Män är ofta uppvuxna med att hålla sina känslor för sig själva. Inte klaga. Visa ett tufft 

yttre. Till läkaren går man bara i absoluta nödfall. Det har även hänt att män med ätstörningar 

har blivit feldiagnostiserade med depression istället för ätstörningar för att de förutfattade 

meningarna ligger så djupt inbäddade i människors huvuden. Även hos sjuvårdspersonal. 

 

“Fat is not just a feminist issue” skriver författaren John F. Morgan i sin bok The Invisible 

Man. I förordet står det att boken är skriven för de osynliga män “som kämpat för lämplig 

vård eller har fått oförstående kommentarer från hälsovården som tycker att ”män inte får 

ätstörningar””. I boken finns en berättelse om Tony, en man i trettioårsåldern som har lidit av 

bulimi sedan han var sexton.  

Berättelsen utspelar sig hos doktorn, en ung kvinna som ser mer nervös ut än Tony själv. Hon 

tittar aldrig upp från sitt skrivbord, utan gör anteckningar hela tiden. När Tony berättar att han 

tror att han lider av en ätstörning, tystnar hon för en lång stund och ser generad ut. Sedan 

säger hon: ”Jag tror inte det. Folk med ätstörningar är underviktiga, och om någonting, så är 

du lite knubbig. Hur som helst är inte män i riskzonen för ätstörningar.”  

Det här är en sann historia. Visserligen utspelad i England, men det gör det inte mindre 

trovärdigt att det skulle förekomma samma okunskap i Sverige. Hur många män är det 

egentligen som inte har fått rätt vård för sina ätstörningar eller skeva kroppsuppfattningar? 

Ingen vet. Det skrämmer mig. 

Angelica Jaako 
 
 
 
Krönika 
Antal tecken: 3812 
 
En spruta om dagen ger dig rutor på magen. Eller? 
 
”Jeffry, 69, vägrar bli gammal” lyder rubriken på en artikel som aftonbladet.se publicerade i 

år. Artikeln illustreras av bilden på en brunbränd Jeffry Life iklädd jeans, med bar bringa och 

ett stort leende på läpparna. Jeffry är glad, för han har en kropp ”som en 30-åring”, en ”äkta 

ung kropp” som Aftonbladet uttrycker det. Att försöka se yngre ut är passé, den nya grejen är 

att verkligen bli yngre, enligt tidningen.  
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Hemligheten bakom Jeffrys unga kropp stavas anti-ageing, något som blivit en massrörelse i 

USA. Jeffrys glada nuna ser inklippt ut på bilden. Den muskulösa, fasta och slimmade 

kroppen passar inte alls till hans åldrade ansikte och flint.  

 

”Lifes metod bygger på kost och träning efter givna scheman, men också på dagliga 

injektioner av tillväxthormoner – och en testosteronspruta i veckan”, berättar Aftonbladet 

glatt i slutet av artikeln.  

 

Här hajar jag till. Mat och träning efter ett givet schema i all ära. Men injektioner av både 

tillväxthormon och testosteron. Är detta inte förvillande likt något vi kallar dopning och 

anabola steroider?  

 

Den glada tonen i artikeln verkar inte ta hänsyn till det. Ingen liten text eller fotnot om 

riskerna och konsekvenserna av anabola går att hitta. Ingenting om hur farligt det är att bruka 

drogerna, eller ens att det är förbjudet. 

 

Visserligen är användning av testosteron, tillväxthormoner och till och med vissa anabola 

preparat tillåtna att använda i Sverige. Men då bara i medicinska och vetenskapliga ändamål, 

som till exempel vid behandling av bröstcancer. Inte för att ge en redan pigg person stora 

biceps och rutor på magen. Men det är inget som Aftonbladet heller noterar.   

 

Jag kan tänka mig att väldigt många som läser artikeln får för sig att ta denna anabola genväg 

till drömkroppen. Och inte just äldre personer som Jeffry, utan många unga.  

 

Dopingjouren, en rikstäckande telefonrådgivning för dopingmissbruk, har märkt av en ökning 

av samtalen de senaste åren. De har även sett att missbruket krupit lägre ner i åldrarna. Jag 

tror inte att saken blir bättre av att en så stor kvällstidning som Aftonbladet nästan 

marknadsför tillväxthormoner och testosteronsprutor.  

 

Internet har också gjort det mycket lättare för folk att få tag i preparaten. Nu för tiden behöver 

man inte känna någon, som känner någon annan, som känner en som säljer anabola steroider. 

Nu för tiden är allt man behöver en dator med internetanslutning och en krypterad mejladress. 

När beställningen är lagd är det bara att vänta på det diskreta paketet som några dagar senare 

 22



landar i brevlådan. Inga konstigheter, nästan inga risker. Sedan kan man i lugn och ro följa 

steg-för-steg-guiden till hur man sprutar in vätskan och vilken muskel som lämpar sig bäst.  

 

Det är alltså lättare för unga att köpa anabola steroider än att köpa alkohol och cigaretter. Och 

vad kan vi göra åt det? Lagar och regler, ja visst. Men det stoppar ändå inte dem som 

verkligen vill köpa och använda anabola.  

 

Jag tror att det enda sättet att minska användandet av dopningspreparat är att informera mer. 

Informera på skolor, på arbetsplatser, på träningsanläggningar och i medier. Inte bara hytta 

med fingret och predika om att det är olagligt. Vi måste berätta varför det är farligt. Hur roligt 

är det att vara beroende av något som bryter ner levern? Som gör dig impotent? Eller 

deprimerad? Vem vill egentligen ha panikångest, hjärtproblem, blodproppar och akne?  

 

Jag tror inte att någon vill vara tvungen att ta sprutor för att i slutändan bara kunna fungera 

normalt. Men dessa är konsekvenserna av dopning och vet folk det på förhand kanske de 

tänker till en extra gång innan de lägger sin internetbeställning. Då kanske de inte sitter där 

några år senare utan familj och vänner, med ett svagt hjärta, stela leder och självmord i 

tankarna.   

                          Mikaela Råberg 
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Faktarutor 
Antal tecken: 1863 
 

Inom forskningen finns det nio olika faktorer som forskarna anser kan påverka utvecklingen 

av muskeldysmorfi. Dessa faktorer samspelar med varandra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modellen är lite förenklad, men den ger en inblick.  

(Eating Disorders, 15:63-80, 2007, Frederick G. Grieve. Copyright Taylor & Francis Group, LLC).  

 
 

Dopningens historia i korthet 
 
 

- Användningen av prestationshöjande medel kan spåras tillbaka 5000 år, till Kina  

- Gladiatorerna i Rom använde olika former av stärkande destillat  

- Under senare delen av 1800-talet fanns ordet "doping" med i engelska orböcker för 

första gången. Det beskrevs som en lösning som man gav till hästar och hundar inför 

kapplöpningar 
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- I mitten på 1930-talet lyckades flera, av varandra oberoende, vetenskapsmän kartlägga 

testosteronets struktur 

- 1937 framställdes syntetiskt testosteron för första gången 

- För att bli aggressiva och modiga ska en del trupper under andra världskriget ha 

preparerats med anabola androgena steroider  

- AAS-substansernas effekter på aggressivitet, mod  och blockering av empati 

uppmärksammades tidigt i kriminella kretsar 

- På 1950-talet började anabola androgena steroider för första gången användas av 

kroppsbyggare i Sovjetunionen och USA 

- Den 1 april 1992 kom lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Lagen omfattade 

införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, försäljning och innehav 

- Bruket av dopningsmedel kriminaliserades i april 1999.  
           Källa: Dopingjouren 

 
 
Intressant läsning 

 
- The Adonis Complex – The Secret Crisis of Male Body Obsession – Harrison G. Pope 

Jr., Katharine A. Phillips och Roberto Olivardia  

- The Invisible man: A Self-help Guide for Men with Eating Disorders, Compulsive 

Exercise and Bigorexia - John Morgan 

- The Muscular Ideal: Psychological, Social, and Medical Perspectives – J. Kevin 

Thompson och Guy Cafri 

-  Den skulpterade kroppen – Thomas Johansson 
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