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 I

 Sammanfattning 

 
 

Doping är ett vitt begrepp och omfattar en hel del olika illegala preparat. Det som i 

idrottens regelverk anses vara doping är betydligt mer omfattande än vad som enligt lag 

anses vara doping. Vi har i vår rapport främst främst valt att belysa problematiken 

kring AAS i samhället. AAS står för anabola androgena steroider. Preparaten togs fram 

i slutet av 30-talet i medicinskt syfte, men i dag används AAS främst som 

dopingpreparat. AAS i samband med träning ger en muskeluppbyggande effekt. 

Biverkningarna är många t.ex. aggressivitet, depression och ångest. 

Dopingproblematiken växer i samhället och det är inte längre bara våra elitidrottare 

som dopar sig, utan nu har problemet spridit sig till det övriga samhället där personer 

dopar sig av olika anledningar. Kunskapen i ämnet är allmänt dålig exempelvis hos polis 

och åklagare. Det är svårt att bevisa kopplingen mellan våldsbrott och AAS eftersom det 

finns väldigt lite forskning och statistik. Vi har försökt få klarhet i våra frågeställningar 

genom att kontakta ett flertal dopingexperter samt tagit del av deras studier och 

material. Vi kan konstatera att problemet finns och att det växer. Det är definitivt inte 

längre bara ett problem inom idrotten utan också ett samhällsproblem.  
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1  Inledning 

 

Göran Sjöström redovisar i sin rapport ”Anabol hormondoping”, 1995, 

(www.ing.umu.se/~me95gsm/hdop/aas.html) bland annat att de första hormonpreparaten som 

man tog fram på syntetisk väg var AAS (anabola androgena steroider). De började tillverkas i 

slutet av 1930-talet men produktionen var som störst i slutet på 40-talet. Den ursprungliga 

tanken var att steroiden skulle ha en muskeluppbyggande effekt på sjuka människor. 

Medicinen blev aldrig någon succé, bland annat på grund av förmanligande biverkningar. De 

anabola steroiderna kom under större användning under 2:a världskriget. Bl.a. tyskarna 

använde steroiderna på soldater för att göra dem mer aggressiva.  

 

Först på 1950-talet började AAS-preparat att användas inom de medicinska områden som de 

idag används inom. Dessa områden är bl.a. svåra brännskador, bröstcancer, svåra njurskador, 

underutvecklade testiklar, benskörhet, svåra blodsjukdomar m.m. 

Tillväxthormon togs fram senare än steroiderna och dess främsta användningsområde är idag 

behandling av dvärgväxt.  

 

 Jasmin Krohn uppger i sin artikel ”Sahlgrenska satsar på hormonmissbrukare”,  

Göteborgsposten, 2003-10-23, (www.gp.se) att AAS för första gången användes 1954 vid 

VM i tyngdlyftning i Wien. 

Under 1960-talet spred sig missbruket bland elitidrottare och kroppsbyggare. Man såg 

steroiderna som ett slags kosttillskott. 1968 upprättade IOK: s medicinska kommitté en lista 

över förbjudna preparat. Samma år togs de första dopingtesterna på OS, men det var först vid 

OS-72 som man genomförde tester i stor skala. 

 

Först en bit in på 80-talet kom de första riktiga larmrapporterna om steroiderna, där forskarna 

varnade för en rad allvarliga biverkningar. Det dröjde dock ända in på 90-talet innan dessa 

kunskaper spreds till en bredare allmänhet.  

 

Det medicinska bruket av anabola steroider i Sverige är mycket begränsat numera. Dopingen 

har i stället blivit det område där steroider kommit att användas mest. 
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1999 blev det kriminellt att bruka doping i Sverige. Sedan tidigare är införsel, innehav och 

försäljning av vissa dopningspreparat förbjudet. 

 

1.1   Bakgrund 

 

Anledningen till att vi valt att skriva om doping är först och främst helt enkelt vår okunskap 

inom området (i tidningarna läser man ibland om vansinnesdåd och grova våldshandlingar, 

där det kan ha förekommit AAS).  

 

Med tanke på vårt framtida yrke kommer vi säkert i kontakt med AAS. Det känns därför både 

intressant och angeläget att vi fördjupar oss i ämnet. Dessutom tycker vi att utbildningen på 

skolan är ganska begränsad i ämnet och även på de olika polismyndigheterna i landet verkar 

det finnas bristfällig kunskap. Vi vill på detta sätt belysa att det finns ett problem, och ta reda 

på hur dopingproblematiken i samhället ser ut. 

 
 

1.2   Syfte/frågeställningar 

 

Vi vill genom vår rapport belysa och visa på problematiken kring doping (AAS) i samhället 

samt öka kunskapen och förståelsen.   

 

Våra frågeställningar är: 

• Finns det ett samband mellan AAS och våldsbrott och i så fall vilka samband? 

• Finns det ett problem med doping i samhället och i så fall hur stort är problemet? 

• Vad görs åt problemet? 

• Vad skulle kunna göras för att komma till rätta med problemet? 

 

 

 

 



Doping 
Jonas, Mathias 

05-03-22 

 

 3 

2 Metod 

 

2.1 Urval 

Vi har tagit kontakt med tre av landets ledande dopingexperter samt Tullverkets talesman när 
det gäller dopingfrågan. De valdes ut på grund av deras stora kunskaper inom ämnet. 
Dessa personer är: 
 

Gunnar Hermansson  Polis 

Ingemar Thiblin Rättsläkare 

Sune Nordström Tulltjänsteman 

Tommy Moberg Socionom  

    

2.2 Datainsamling 

Vi har valt att intervjua Gunnar Hermansson och Sune Nordström. 
 

2.3    Procedur  

Vi har använt oss av telefonintervjuer. 
 

2.4   Litteraturstudier 

Den litteratur vi studerat är material som vi fått av dessa olika experter samt artiklar och 
rapporter från internet. 
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3   Resultat 

 

3.1 Vad är anabola androgena steroider? 

 

 Sune Nordström säger i arbete ”Dopningsmedel”, 2004 (opublicerat material) att anabola 

androgena steroider (AAS) är olika syntetiskt framtagna testosteronsubstanser som ger 

muskeluppbyggande effekter. Preparaten är framtagna i medicinskt syfte för att ersätta det 

manliga könshormonet testosteron. 

De vanligaste dopningsmedlen inom ”Lag om förbud mot vissa dopningsmedel” är anabola 

androgena steroider och syntetiskt testosteron.  

Anabola androgena steroider förekommer både i tablettform såväl som i flytande form, och 

har både vävnadsuppbyggande (anabol) och maskuliniserande (androgen) effekt, där av 

namnet AAS. Den (förmanligande) androgena effekten stannar kvar när man har slutat med 

preparatet.  

 

I dag är det en mycket liten legal användning inom sjukvården av dessa preparat. Den illegala 

konsumtionen är desto större, och enligt beräkningar så finns det ca 10-20 000 missbrukare av 

dopingmedel i Sverige. Denna grupp konsumerar vanligtvis insmugglade preparat som 

kommer främst från Thailand, Grekland, Spanien och flera av öststatsländerna t.ex. Ryssland, 

Polen, Bulgarien, Turkiet och Ungern. 

 

Under 2002 beslagtog Tullen 454 688 tabletter och 25,9 liter flytande dopingsmedel. 

Metandrostenolon (säljs i form av runda vita tabletter och femkantiga rosa tabletter, de med 

rysk text på baksidan kallas i folkmun för ryssfemmor) och Anabol tablets (thaifemmor) är 

vanliga tablettpreparat vid beslag, dessa innehåller 5 mg. Metandienon är den aktiva 

substansen i tabletterna.  

Metanbol och Nerobol är andra preparat som innehåller Metandienon. 
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Winstrol är en anbol androgen steroid som finns såväl i tablett som i flytande form. 

Stanozolol är den aktiva substansen i preparatet. 

Stanabol är en gul femkantig tablett som förekommer i dopningsärenden på senare tid, vilket 

också innehåller Stanozolol.   

Primobolan är också en vanlig anabol androgen steroid som finns i tablett och flyttande form. 

Metenolone är den aktiva substansen. Parabolan förekommer i 1,5 ml glasampuller och 

innehåller trenbolone. Nandrolone decanoate hör till ett av de vanligaste injektionspreparaten.  

    

3.2  Effekt/biverkningar: 

 

I artikeln ”Drogfakta 8, Anabola steroider och doping” (www.lankarna.nu) beskrivs att 

effekten av dopningspreparaten styrs av faktorer som, tid, mängd och genetisk kod.  

Aggressivitet och viktuppgång är negativa biverkningar som följer med dopingen. 

Kombinationen alkohol och doping kan bli ödesdiger då båda kan öka aggressiviteten. 

 

Depression, ångest och sömnstörningar är problem som man drabbas av när man gör uppehåll 

mellan perioder av steroidmissbruk. Acne förvärras rejält hos personer som använder 

steroider. Om man acne när man börjar missbruka blir effekten många gånger så kraftig att 

det bildas stora ärr som blir kvar livet ut.  

Förhöjd aggressivitet är inte ovanligt hos steroidmissbrukarna. Kraftigt utagerande i 

situationer som för andra ses som banala kan få ödesdigra följder. Dessa vredesutbrott kan i 

samband med alkohol förvärras ytterligare. 

 

Tillväxthormonerna försvinner snabbare hos steroidmissbrukare, detta kan leda till att ej 

färdigutvecklade tonåringar stannar i växten.  

Steroider ger också förhöjda blodfettvärden som har till följd att det bildas kalkavlagringar i 

blodkärlen, vilket kan leda till försämrad blodcirkulation men också hjärtinfarkt. 

Könsdriften kan i början öka för att sedan avta helt. När man tar steroider tillbakabildas 

testiklarna vilket kan göra att man inte får tillbaks normal spermieproduktion och könsdrift. 

Den vanligaste fysiska biverkningen är dock tillväxt i bröstkörtlarna (bitch tits). Detta är 

oftast smärtsamt och måste repareras med ett kirurgiskt ingrepp då det inte går tillbaks av sig 
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själv. Orsaken till ”bitch tits” är att när stora mängder manligt könshormon (testosteron) 

tillförs i kroppen omvandlas en del av detta till kvinnligt könshormon (östrogen). 

 

Långvarigt bruk av steroider kan ge blodcystor i levern, både godartade tumörer och dödlig 

cancer finns dokumenterade som följdsjukdomar.  

 

När det gäller kvinnor så drabbas de på liknande sätt men de får också en mer maskulint 

formad kropp med basröst, skäggväxt, clitorisförstoring och menstruationsstörningar. 

 

3.3 Fysiska kännetecken: 

 

Kroppen blir bullig och uppblåst på grund av vätskeansamling i muskulaturen. Uppsvullet 

ansikte, speciellt kinderna och huden runt ögonen svullnar och blir stram. Acne är vanligt, 

särskilt på ryggen och axlarna men även ansiktet. Håravfall, högt hårfäste och snabb 

viktökning. 

 

3.4 Psykiska kännetecken: 

 

Ökat aggressivt beteende i kombination med kort stubin och kraftiga humörsvängningar, 

extrem kropps, kost och träningsfixering. Mellan missbruksperioderna (kurerna) är 

missbrukaren ofta nedstämd, rastlös och har sömnsvårigheter.  

 

3.5 Vad är doping? 

 

Man måste ha klart för sig att det skiljer sig mellan vad som i lagens mening är doping och på 

vad som klassas som doping inom idrotten. 

 

Sveriges rikes lag, (2001), lag 1991:1969 om förbud mot vissa dopningsmedel gäller: 

 

Syntetiska anabola steroider. 
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Testosteron och dess derivat. 

Tillväxthormon. 

Kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller 

av tillväxthormon.  

 

På en konferens om hormonbaserade dopingmedel den 20 januari, 2004 på Rosenbads 

konferenscentrum (ännu ej offentliggjord) påpekades att idrottens dopingregler definierar 

doping inom nio olika grupper av substanser, samt tre grupper med dopningsmetoder och 

dessutom tre grupper av substanser där de olika internationella specialförbunden kan införa 

förbud.  

 

1. Stimulantia 

2. Narkotiska smärtstillande medel 

3. Cannabis-preparat 

4. Anabola ämnen 

5. Peptidhormoner 

6. Beta-2-agonister 

7. Ämnen med anti-östrogen effekt 

8. Maskerande ämnen 

9. Glukokortikosteroider  

   

 Lagen om doping omfattar ett mindre antal substanser och nämner inget om särskilda 

metoder. 

Som exempel på skillnaden mellan dopinglagen och idrottens regler kan påpekas att vissa av 

precursorerna (förstadier) till AAS inte finns med i lagtexten.  

Exempel på det är 19-norandrostendion och 19-norandrostendiol, vilka omvandlas i kroppen 

till nandrolon. Som färdig substans är nandrolon fettlösligt och måste injiceras medan 

precursorerna är vattenlösliga och därför kan intas som tabletter.  

Genom att dessa med flera precursorer inte är dopingklassade och inte läkemedelsklassade 

kan inte tullen stoppa införsel. Dock kan införsel begränsas till eget bruk. En ändring i doping 

lagen skulle i vissa avseenden underlätta arbetet mot doping. 
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En annan skillnad är att i dopinglagen ingår inte erytopoietin (epo), insulin och ACTH. 

Däremot ingår mänskligt tillväxthormon och frisättande substanser, som till exempel GH-

releasing hormone (GHRH). 

 

En ytterligare skillnad är att i idrottens regler är också alla cortisonpreparat förbjudna, liksom 

en del anabolt verkande substanser, som clenbuterol, zeranol och salbutamol (där man dock 

har angivit en koncentrationsgräns under vilket bruket inte är straffbart).  

 

Tillsynes så finns det alltså skillnader mellan idrottens egna regler och lagstiftningen. Det vi 

har tänkt belysa i den här rapporten är användandet av dopingpreparat i samhället och då 

kanske främst användandet av anabola androgena steroider och dess problematik. 

 

3.6 Utbredning  

 

Tommy Moberg säger i en artikel ”Barns och ungdomars hälsa” i tidskriften Vård nr: 1, 

2000 att i början av 90-talet var det en nyhet för narkomanvården att dopning användes 

utanför tävlingsidrotten. Man förknippade anabola steroider med idrott och fysisk träning. 

Under senare år så har dessa preparat kommit att spridas bland missbrukande ungdomar, 

kroppsfixerade unga män och kvinnor som använder preparaten för att bli mer aggressiva och 

hänsynslösa och därmed bättre på att slåss. 

 

3.7 Psykiska konsekvenser  

 

De psykiska effekterna är aggressivitet, förnekelse av missbruk, kontrollförlust med avseende 

på att inte kunna bryta missbruket, förlorad impulskontroll, ökad sexualdrift, omdömeslöshet, 

maniska tillstånd som kännetecknas av större självkänsla och grandiositet. 

Efterföljande skadliga effekter är depression, psykos, sociofobi (rädsla för människor), 

psykisk tillvänjning, maniska psykoser och en mycket hög risk för suicid (självmord).  
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Självmordstankar och självmordsförsök är ofta kopplade till mindrevärdeskänslor och 

skuldkänslor som tycks uppkomna av förlust av muskelmassa/vätska, sexuell olust och 

impotens.  

Det finns två faser i missbruket; en manisk och en depressiv. Man skulle kunna kalla det för 

påtändning och avtändning. Andra psykiska förändringar som finns dokumenterade är en 

benägenhet att utsätta sig för större risker, bli extremt egocentrisk, stigande 

personlighetsförändringar och svåra humörsvängningar. 

 

3.8 AAS som psykoaktiv drog  

 

Det finns effekter hos AAS-missbrukarna som till stor del liknar de effekter som ses hos 

”vanliga” drogmissbrukare; akut depression som en följd av minskat intag eller avbrott, 

förlust av eufori vilket ökar risken för återfall, destruktivt beteende, depressioner, förlorad 

sexlust, sömnstörningar, ätstörningar och allmänt missnöje med tillvaron. I likhet med kokain 

och amfetaminmissbrukarna vet AAS-missbrukarna att nytt intag innebär en återgång till nytt 

välmående. 

 

3.9 Kombinationsmissbruk  

 

På flera sätt verkar ”ruset” vid intag av anabola steroider likna ”ruset” vid intag av amfetamin. 

Skillnaden är att amfetamin har en mer omedelbar verkan medan anabola steroider har mer av 

en depåeffekt. Eftersom dessa likheter finns torde det öka risken för kombinationsmissbruk 

och vid avslutat steroidintag en övergång till amfetaminmissbruk.  

Erfarna amfetaminmissbrukare menar att anabola steroider fungerar som en tydlig 

effekthöjare för amfetamin. När narkotikamissbrukare använder steroider är det troligt att 

riskerna för våldsimpulser i samhället ökar, eftersom man kan anta att personer i ett 

narkotikamissbruk redan före intag av anabola steroider är i psykisk obalans. Polisens beslag 

av anabola steroider tyder också på att preparaten förekommer i missbruksmiljöer. Vid 

narkotikatillslag hittar polisen ofta också anabola steroider. 
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3.10 Steroidpsykosen 

 

Sjukdomsbilden vid en steroidpsykos liknar den vid paranoid schizofreni. Vanföreställningar 

med ett överdrivet intresse för den närmaste omgivningen, ångest, oro och en föreställning att 

vara övervakad. Personen kan tala och uttrycka sig normalt men är utan insikt om sitt 

tillstånd. Man kan ofta få hallucinationer i samband med en steroidpsykos. Det finns också 

stora likheter med en amfetaminpsykos. Den stora skillnaden är att en amfetaminpsykos går 

över senast 12 veckor efter sista intag. En steroidpsykos kan däremot sitta i år efter sista intag. 

Det finns personer som så lång tid som tre – fyra år efter sista intag fortfarande går in och ut i 

psykostillstånd och då särskilt i samband med att man dricker alkohol.  

 

3.11 Psykologiska studier av missbruk 

 

På konferensen den 20 januari, 2004 betonas att på senare år har forskningen sett att 

ungdomar och unga vuxna använder anabola androgena steroider (AAS) utan att det finns 

någon direkt kontakt med idrott. De använder AAS för att öka sin manlighet, självkänsla och 

aggressivitet.  

 

Studier pekar på ett samband mellan AAS missbruk och ökad aggressivitet av både verbal och 

fysisk natur, ökad impulsivitet, omdömeslöshet och maniska tillstånd. Man har också sett 

personlighetsförändringar med humörsvängningar, egocentritet och kognitiv nedsatt förmåga. 

Perioden efter AAS missbruk förekommer depressioner, ångest med risk för självmord, 

psykoser samt fobiska tillstånd med mindrevärdeskänslor. Den kunskap som finns om kort 

och långtidseffekter är fortfarande relativt begränsad. Den kunskap som finns i dag om 

psykiska och beteendemässiga effekter av AAS är till största delen baserad på kliniska 

observationer och fallbeskrivningar av människor samt på resultat från djurexperimentella 

studier. Kliniska iakttagelser visar att AAS missbrukare kan uppleva beroendesymptom som 

liknar de beroendetillstånd som narkomaner upplever. Djurstudier har funnit att AAS tycks 

påverka samma system i hjärnan som är involverade vid alkohol- och narkotikaberoende.  
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3.12 Biologisk beroendeforskning 

 

Hjärnans belöningssystem påverkas inte bara av AAS utan också av alkohol, narkotika och 

andra illegala droger. Belöningssystemet är sammanbundet med nerver som innehåller 

signalsubstansen dopamin. Dopaminneuronet regleras av endorfiner och små GABA-neuron 

som tillsammans är avgörande för sinnesstämningen.  

 

Normalt finns en rak korrelation i systemet så att balans råder (den som har mycket 

minusendorfiner har också mycket plusendorfiner). Vid bruk av AAS rubbas denna balans 

och det sker en påverkan på dopaminreceptorerna vilket kan leda till att hela systemet blir 

känsligare för andra stimuleringar (t.ex. alkohol och narkotika). 

 

När man använder AAS påverkas signalsubstanserna GABA, glutamat och substans P, vilka i 

sig är kända utlösare av aggression. I amygdalas aggressionscentrum finns en ökad aktivitet 

efter bruk av AAS. 

 

I en undersökning gjord av Claudia Fahlke och Ann-Sophie Lindqvist i samarbete med 

Resurscentrum undersöktes en grupp män med ett AAS missbruk som varat i genomsnitt sex 

år. Det som framkom var: 

 

• En ökad misstro vad gäller andras motiv till handlingar 

• Blir lättare irriterad, förtretad och arg 

• Viss svårighet att identifiera sig med samhällets normer och leva sig in i andras 

roller 

• Högre grad av somatisk ångest (svettning, hjärtklappning, panikkänsla) och 

muskelspänningar (käkar, axlar) 

• Högre grad av psykoasteni vilket gör dem mer uttröttbara (det vill säga lägre 

tillgång till psykisk energi) 
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3.13 Intervju med Sune Nordström, Tullverket 

 

 Nordström menar att de flesta preparat kommer från Grekland, Spanien, Thailand och 

Öststatsländerna. Han säger att det tidigare bedrivits samarbete mellan kurirföretag 

(exempelvis DHL) och näringsliv. Det har praktiskt sett inneburit att man har utbildat 

kurirföretagen på att vara observanta och kunniga om preparat m.m. Samarbetet har fungerat 

väl men har tyvärr upphört. Inom tullen är kunskapen om doping relativt bra, i synnerhet hos 

de yngre.  Sune tror att om man kan få bättre kontroll på godsflödet genom Sverige samt mer 

utbildning så skulle det vara ett stort steg i rätt riktning.  

För övrigt tror Sune på ett starkt samarbete mellan ett flertal aktörer som polisen och tullen. 

 

 3.14 Intervju med Gunnar Hermansson, Rikspolisstyrelsen 

 

Hermansson säger sig se en klar trendökning de senaste åren när det gäller användandet av 

AAS. Oftast träffar polisen på AAS i samband med utredning av andra brott. Vid cirka 1/3 av 

alla narkotika beslag som polisen gör så hittar man även AAS. Man råkar alltså på mycket av 

AAS preparaten av tillfälligheter. Det bedrivs inget direkt riktat arbete mot AAS och mycket 

av det beror på okunskap. Det är stor okunskap hos både åklagare och polis. Ofta vid brott där 

man skulle kunna tänka sig att AAS skulle kunna vara med i bilden görs inga efterforskningar 

som till exempel urinprov, då det skulle kunna förklara en del, exempelvis grova våldsbrott. 

Polisen skickar ofta in drogtester till Statens kriminaltekniska labboratorium (SKL) som på 

begäran även testar om proven kan visa på bruk av AAS. Det är alltså bara på begäran som 

SKL gör detta och det är sällan som polisen gör en sådan begäran, vilket beror på okunskap.  

På grund av detta så har man dåligt med statistik och det är svårt att säga hur stort problemet 

med AAS är, men man kan i alla fall konstatera att problemet växer.  

När det gäller de grova våldsbrotten så har ofta polis och åklagare inget intresse att kontrollera 

de bakomliggande orsakerna till brotten.  

Det man måste göra för att komma med rätta med problemet är att utbilda polis och åklagare 

inom detta relativt nya samhällsproblem. Viss utbildning bedrivs redan men den måste utökas. 
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3.15 AAS och våld 

 

Ingemar Thiblin skriver i sin doktorsavhandling ”Anabolic Androgenic Steroids and Violence, 

A Medicolegal and Experimental Study”, 1999 på sidan 50 att iakttagelser på både människor 
och djur visar att AAS har tidiga centralstimulerande effekter. Observationen att vissa 

kriminella använder AAS i förväg till planerade våldshandlingar tyder på att de känner till 

fördelarna och drar nytta av effekterna för att kunna begå svåra och våldsamma brott. 

 

Beteendeförändringar i förening med lång tids användande av AAS kan i samband med andra 

riskfaktorer för våld leda till utbrott av mord och dråp som följd, impulsiva självmord och död 

på grund av olycksfall vid okontrollerat intag av drogen. Självmord och kanske också mord 

kan även utföras i abstinensfasen.  

 

3.16 Framtidsperspektiv 

 

Thiblin skriver vidare på sidan 51 att i Sverige blev det olagligt att använda AAS den 1 april 

1999. De praktiska konsekvenserna av denna lag är osäkra. Urinprov kan bara tas när det 

finns en stark misstanke om att drogen använts. Eftersom AAS, i motsats till de flesta andra 

psykoaktiva droger, inte visar några tydliga tecken på akut drogpåverkan som till exempel 

små eller stora pupiller, snabbt eller sluddrande tal, kan man misstänka att polis och åklagare 

kommer tveka att använda sig av den här lagen. Därför borde experter på dopningsområdet 

bestämma kriterier för vad som skall gälla, och på så sätt erbjuda ett verktyg för polis och 

åklagare för att kunna använda den här lagen i praktiken. Hur som helst, även om polis och 

åklagare fick hjälp av experterna skulle oförmågan att testa alla våldsamma personer för 

illegala droger där det finns anledning att drogtesta inte påverkas av den nya lagen. 

Av den anledningen blir det därför även i framtiden lika omöjligt som det är nu att helt 

kartlägga sambanden mellan bruk av AAS och våld.  
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3.17 Studier inom rättsmedicin 

 

På konferensen den 20 januari, 2004 redovisades delar av en studie gjord av rättspatolog 

Ingemar Thiblin. Studien är baserad på 52 st obducerade personer som varit kemiskt positiva 

för AAS och den konstaterade att: 

• 43 % av fallen berodde på olycksfall 

• 20 % naturliga dödsfall 

• 17 % suicid (när kurerna med AAS avslutas blir missbrukarna dysforiska och en del 

av dem får tydliga depressioner) 

• 9 % mord 

• 11 % ouppklarad dödsorsak 

Det visade sig att i 79 % av fallen förekom psykoaktiva substanser, 60 % var positiva till 

någon illegal substans och 19 % var negativa för illegala droger men positiva för alkohol och 

bensodiazepiner. 

 

Man har även sammanställt den kända kriminella belastningen hos de avlidna användarna av 

AAS och den visar att 77 % var dömda för brott, den kriminella debut åldern var 18 år. De 

som inte hade narkotika i kroppen vid dödsfallet hade i genomsnitt dömts för 10 brott (67 % 

våldsbrott, 27 % grova våldsbrott). De som hade narkotika i kroppen hade i genomsnitt dömts 

för 27 brott (56 % våldsbrott, 20 % grova våldsbrott). 15 av de avlidna hade dömts till 

fängelsestraff. 

 

Enligt Thiblin så finns det främst tre orsaker till våldsdåd i samband med anabola steroider 

och likartade olagliga farmaka: 

• Psykofarmakologisk effekt:  

Våld som konsekvens av att gärningsman eller offer kort eller långvarigt har intagit 

en specifik substans. Aggressivitet + disinhibition (kombinationer av exempelvis 

AAS och alkohol) 

• Ekonomiskt motiv (finansiering av droger exempelvis heroin) 

• Systemrelation  

Upprätthållande av normativa koder (skulder, territoriella strider, tjallare etc.) 

Rånmord av langare 
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Den psykofarmalogiska effekten (”steroid rage”) utmärks av övervåld, minimal provokation 

och våld mot både främlingar och bekanta. Det strategiska våldet ses främst inför planerade 

brott. Dessutom ses det som kan karaktäriseras som öppen avrättning, vilket förekommer 

främst vid AAS abstinens och vid upplevda kränkningar.   

 

Det rättsmedicinska perspektivet visar att missbrukare av anabola steroider till högre del än 

andra missbrukargrupper avlider av avsiktlig död. Detta har troligen att göra med att AAS-

relaterat våld förmodligen är relaterat till direkta psykofarmakologiska effekter i högre 

utsträckning än vad som är fallet med andra droger. Det kan tala för att ASS-missbruk ensamt 

i sig har stort förklaringsvärde för beteende associerade med våldsam död och våld riktat mot 

andra.  

 

Thiblin framhåller på sidan 308 i sin doktorsavhandling att de fallstudier han gjort visar på 

ytterligare bevis för att AAS framkallar våldsamt beteende och andra mentala störningar. 

Effekterna av AAS på det centrala nervsystemet verkar vara särskilt skadligt för personer med 

medfödda psykiska problem. Det verkar som om användningen av AAS kan leda till 

våldshandlingar inte bara under det pågående missbruket utan också efter avslutat missbruk. 

Det verkar vara personer som slutat med missbruket som löper störst risk att må dåligt och bli 

våldsamma. Därför är det viktigt att experter, forskare och övriga som kommer i kontakt med 

våldsamma personer gör laboratorietester och hormonanalyser i syfte att finna bevis för AAS 

abstinens.  

 

Det finns också data baserat på uttalanden från polisen som säger att AAS används i syfte att 

öka aggressiviteten och självförtroendet i olika kriminella grupperingar.  

Resultatet från studien poängterar att AAS användande bör betraktas från både ett biologiskt 

och psykosocialt perspektiv.  
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3.18 Behandling för AAS-missbrukare 

 

Konferensen den 20 januari, 2004 tar också upp att först gäller det att finna de som 

missbrukar dopingmedel. Sedan måste man få de personerna att förstå att det finns ett skadligt 

missbruk. Inom medicinsk verksamhet skall man vara särskilt uppmärksam och misstänksam 

om man finner: 

 

• Massiv viktuppgång på kort tid (10-30 kg/3 månader) 

• Nytillkommen gynekomasti (för kirurger) 

• Akne av allvarlig art (för hudläkare) 

• Testisatrofi (för urologer) 

• Infertilitet (för urologer och gynekologer) 

• Sen-muskelruptirer (för ortopeder) 

• Nytillkomna psykiska besvär med aggressiva inslag (för psykiater) 

 

Det som gör att patienterna söker spontant hos läkare är i första hand infertilitet, rädsla för 

hjärt- och leversjukdom, psykiska besvär som depression och ångest samt sociala besvär.  

 

Idag finns särskilda informations- och behandlingsresurser vid Dopingjouren, Huddinge 

sjukhus, Beroendecentrum, Resurscentrum och Sahlgrenska sjukhuset. Som stöd för dessa 

instanser finns ett särskilt nätverk, organiserat från Örebro, för dem som arbetar kliniskt och 

forskningsmässigt med problem kring bruk av anabola steroider. 

 

I Göteborg har man som strategi att utreda dessa patienter medicinskt (somatiskt), 

psykiatriskt, psykologiskt och socialt. Konsultmottagningen avser att göra en fullständig 

utredning för att identifiera problemen. Akuta problem skall åtgärdas akut, medan de kroniska 

vidareremitteras till specialister. Utöver detta kan det vara av stort värde att skapa ett nätverk 

som kan ge utövarna råd om alternativ kost till den de använt innan de slutat med anabola 

steroider. För att de som slutat med dopingen ska slippa umgås med personer som fortfarande 

dopar sig kan det vara bra med organiserade träningsgrupper på AAS-fria gym. Det kan också 

vara bra att starta samtalsgrupper med personer med samma problem.  
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4  Diskussion 

 

Till att börja med kan vi säga att det förhåller sig ungefär som vi trodde innan vi påbörjade 

den här rapporten. Vi tycker att kunskaperna inom området är bristfälliga och lagen fungerar 

inte riktigt som den borde. Det borde finnas tydliga riktlinjer och verktyg att använda sig av 

när det gäller provtagning av misstänkta AAS missbrukare. Just nu finns det inga sådana 

verktyg och det innebär att lagen är mycket svår att tillämpa, kanske rent av omöjlig.  

Dessutom tycker vi att straffskalan i dopingslagen borde höjas till åtminstone samma nivå 

som i narkotikastrafflagen.  

 

I och med att dopingproblemet i samhället är ett ganska nytt problem och att det därför inte 

finns så många tidigare undersökningar eller statistik är det ju naturligtvis svårt att få en klar 

bild över hur omfattande problemet är just nu. Vår uppfattning är dock att det händer väldigt 

mycket på det här området just nu bl.a. med forskning och olika studier. Därför tror vi att det 

inom de närmaste åren kommer att komma många nya forskningsresultat och en ökad 

kunskap om ämnet. Detta kommer förmodligen medföra att man i framtiden kan se ett 

tydligare samband mellan AAS och våldsbrott. Alla experter vi har pratat med och det 

material vi har gått igenom pekar helt klart på att AAS definitivt är ett växande 

samhällsproblem. Sambandet mellan AAS och våldsbrott finns helt klart, det går däremot inte 

att säga hur stort sambandet och problematiken är, det kan man ännu så länge bara spekulera 

i. Okunskap är ett ständigt återkommande ord som de experter vi har talat med nämner. Det är 

väl troligen så att just denna okunskap, brist på statistik och forskning gör att man inte riktigt 

kan ta reda på hur stort sambandet mellan AAS och våldsbrott är. Vi kan dock konstatera att 

AAS ger eller kan ge ett mycket aggressivt beteende. Det återstår att se vad den forskning 

som bedrivs idag kommer att leda fram till, och om denna nya kunskap kan användas för att 

komma till rätta med dopingproblematiken i samhället.       
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