
! ! Äta och träna rätt istället för doping!
Jag är väldigt intresserad av kost och träning som ger resultat muskelmässigt. Därför 
tänker jag skriva en text om att man kan bygga muskler med rätt kost och träning utan 
doping.  

Doping är olagligt i Sverige. Lagen tillkom 1 juli 1992. Steroider är den vanligaste 
dopingen. Den innehåller hormoner av det manliga könet som snabbt ökar 
proteinuppbyggnaden. Det är oftast idrottare och muskelbyggare som använder steroider. 
De används sällan på sjukhus. På sjukhusen använde man steroider på patienter som 
hade svår benskörhet. Preparaten finns som tabletter med olika färger, storlek och styrka. 
Deca-Durabol (nandrolone) och Sustanon (testosterone) är de vanligaste 
injektionspreparaten. Vid ett AAS-missbruk är det inte bara den som använder preparaten 
som kan drabbas utan även de i personens närhet. Anhöriga kan märka av att personen 
som missbrukar kan förändras både fysiskt, psykiskt och socialt. De kan lätt bli aggressiva 
och lätt irriterade. Bieffekter är bland annat högt blodtryck, förhöjda blodfetter och svår 
akne. De maskulina effekterna gör sig tydlig hos kvinnor då vanliga androgena effekter är 
ökad kroppsbehåring, förstoring av klitoris, sänkt röstläge (basröst) och 
menstruatonstörningar. Hos ungefär 25% av AAS-missbrukare noteras psykiatriska 
besvär, bland annat aggressivitet, beroende, sömnbesvär och psykosgenombrott. 

Doping inom idrotten är vanligt inom vissa sporter. Inom cykelsporter är doping vanligt för 
att öka prestationen. I Sverige utförs kontrollerna av RF:s legitimerade 
dopingkontrollfunktionärer. Man gör testerna genom att idrottaren lämnar ett urin eller 
blodprov. Detta test skickas sedan vidare till ett godkänt dopinglaboratorium för analys. 

Jag tycker det att doping är onödigt för det finns så mycket tillskotts medel som är 
godkända och jätte bra. Jag dricker en proteindryck som heter Whey-80 och ger extra 
protein tillskott. Det är fusk ifall man dopar sig och ökar prestationsförmågan medan de 
andra som man tävlar mot inte har gjort det för då har de mindre chans att vinna. 
Bieffekter är ju inte heller så bra att man blir aggressiv. 

! ! ! ! ! !  Kost

När man tränar mycket ska man äta kolhydrater och protein. Vad som är bra att tänka på i 
samband med träning är att inte äta en stor mängd mat som innehåller livsmedel och 
näringsämnen som tar lång tid att bryta ner, för nära inpå ett styrkepass. Om man gör det 
sjunker blodsockret på grund av att mycket energi går åt till att bryta ner maten och då blir 
man väldigt trött och orkar helt enkelt inte träna på en nivå med hög belastning och högt 
tempo som man brukar och får då inte samma resultat. 

Efter träning ska man få i sig kolhydrater och protein för att nå bästa resultat av träningen. 
Man bör få i sig cirka 1-1.2 g kolhydrater/kg kroppsvikt. Proteinintaget bör ligga mellan 
10-20 g beroende på hur hårt man har brutit ner musklerna. Direkt efter träning är det 
väldigt bra att ta en banan eller en gainomax som innehåller 20 g protein och 70 g 
kolhydrater. Ökad glykogeninlagring direkt efter träning. Direkt efter träning är 
insulinkänsligheten hög samtidigt som muskelcellernas genomsläpplighet är hög, vilket 
innebär att kolhydrater i form av glukos förs in i muskelcellen mycket effektivt. Genom ett 
återhämtningsmål direkt efter träning kan man lagra in en större mängd glykogen i 
muskeln än om det har gått mer än en timma efter träningen. Drick också en del vatten 



efter träning för det ger en högre proteinintagning till musklerna och ge större 
muskeluppbyggnad. Om äter rätt och dricker rätt efter träning så kommer du återhämta dig 
mer och orkar prestera på en högre nivå nästa gång. 

Dela upp din träning under veckan. Ta ben och armar en dag och sen så kanske du kan ta 
bål och rygg nästa dag. Man ska helst inte träna samma muskler två dagar i rad. Man bör 
vila dem. När vi är på gymmet och tränar så bryter vi ned våra muskler - det är när vi sitter 
vid matbordet eller ligger i våra sängar som vi bygger upp dem igen. Se till att få minst 7-8 
timmars sömn varje natt så ger du din kropp riktigt bra möjligheter till att växa sig stark. 
Även under sömnen är utsöndringen av tillväxthormon stor, så se till att du får sova ostört 
och tillräckligt länge. 

Om du följer dessa råden och inte använder doping preparat så kommer du få en 
snyggare och naturligare kropp, må bättre och du kan ha ett bra samvete att du har gjort 
detta enbart av att använda godkända medel. Jag följer dessa råden för att nå bästa 
resultat eftersom jag tränar mycket.


