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Förkortningar 

 
AAS Anabola androgena steroider, kemiskt framställda 

varianter av manligt könshormon (testosteron). Benäms 

ofta felaktigt för Anabola steroider eller bara anabola 

BRÅ Brottsförebyggande rådet 

DS Departementsserien 

RAR Polisens rationella anmälningsrutin 

RB Rättegångsbalken 

RF Riksidrottsförbundet 

RKP Rikskriminalpolisen 

PROP Regeringens proposition 

WADA World Anti Doping Agency 

DOPNINGSLAGEN Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel 
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II

 

Sammanfattning 

 
Användandet av AAS är ett problem som inte uppmärksammas så mycket trots att 

det vållar stora problem i samhället. I den allmänna debatten framställs detta ofta 

som ett idrottsligt problem. 

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna till att samverka med 

idrotten och polisen på ett sätt som gör att problemen som AAS för med sig 

uppmärksammas och fler personer blir lagförda för brott mot dopningslagen. 

Vi har gjort en litteraturstudie med kompletterande intervjuer av personer som är 

kunniga inom området. 

AAS består dels av manligt könshormon, testosteron och dels av hormoner som 

normalt inte finns i kroppen. Missbruket kan leda till personlighetsförändringar 

såsom ökad aggressivitet, självtillit och bättre självförtroende. Det har visat sig på 

senare år att det finns många personer utan någon direkt anknytning till idrotten 

som missbrukar AAS samtidigt som missbruket har en stark koppling till 

styrketräning och gymverksamhet.  

Inom idrotten ser man dopning som fusk, vilket förstör idrottens trovärdighet och 

strider mot etiken inom idrotten.  Idrotten har upprättat ett omfattande regelverk 

och rättssystem för att avslöja och bestraffa dopade idrottsutövare. 

1999 kom en ändring i Dopningslagen som innebar att även eget bruk av 

dopningspreparat blev kriminaliserat, vilket det inte varit tidigare. Polisens 

möjligheter att arbeta mot eget bruk av dopningspreparat har därmed ökat men det 

har inte lett till att fler personer blir lagförda för brott mot Dopningslagen. De 

brott som uppdagas och de beslag av dopningspreparat som görs av polisen är 

främst i samband med annan brottslighet. 
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1 Inledning 
 

Vi tycker att användandet av AAS är ett problem som inte uppmärksammas så 

mycket trots att det vållar stora problem i samhället. I vårat arbete vill vi 

undersöka vilka olika metoder och möjligheter som finns för att arbeta mot 

dopning främst inom polisen men också inom idrotten samt föreslå möjliga 

åtgärder för samverkan mellan dessa.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Vi har läst ett moment på polisutbildningen som handlade om droger och 

missbruk. Där togs upp lite om dopning och dess effekter, bieffekter samt 

tecken och symptom. Vi kände dock att vi inte fick några direkta verktyg för 

hur polisen kan arbeta mot dopning. 

I den allmänna debatten framställs dopning ofta som ett idrottsligt problem trots 

att det är ett problem som berör hela samhället. När det talas om dopning så 

tänker nog de flesta på idrott. En elitidrottare som testats positiv i en 

dopingkontroll i samband med någon större tävling, får en enorm massmedial 

uppmärksamhet. Den idrottaren är märkt för livet som en fuskare och en som 

förstör andras hederliga kämpande. Det läggs ned mycket resurser inom 

idrottsförbunden, både nationellt och internationellt, för att stävja doping. 

Dopning bör ses som ett missbruksproblem och det är vanligt förekommande. 

Som det är nu finns det få eller inga naturliga fiender i samhället för den som 

missbrukar AAS. Det egna bruket blev kriminaliserat 1999 genom en ändring i 

Dopningslagen men denna del av lagen tillämpas väldigt sparsamt. Polisen 

bedriver inte spaningsarbete och utredningar mot dopning i någon större 

utsträckning. Detta kan till viss del vara en fråga om prioritering och resurser 

men också en fråga om kunskap och utbildning. 
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1.2 Syfte 

 

Det finns två olika regelverk som båda syftar till att motverka dopning men 

med olika mål. Idrottens regelverk riktar sig främst mot att få en ”ren” idrott 

utan fusk medan Dopningslagen och polisens insatser syftar till att skydda 

samhället från den kriminalitet som följer med missbruket av dopningspreparat. 

Vi vill i detta arbete undersöka möjligheterna till att samverka mellan idrotten 

och polisen på ett sätt som gör att problemen som AAS för med sig 

uppmärksammas och fler personer blir lagförda för brott mot dopningslagen.  

För att komma fram till detta kommer vi att lyfta fram de problem som 

missbruk av AAS för med sig, både för missbrukaren själv och för samhället. 

Vi kommer också att belysa den befintliga lagstiftningen och vilka möjligheter 

den ger för polisen att ingripa mot dopning samt idrottens arbete mot dopning 

och deras regelsystem. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Vilka problem för samhället medför missbruk av AAS? 

• Vilka är polisens möjligheter att ingripa mot missbruket av AAS med den 

befintliga lagstiftningen? 

• Hur arbetar idrotten för att motverka missbruket av AAS? 

• Hur kan polisen och idrotten samverka i arbetet mot AAS? 
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1.4 Avgränsningar 

 

Problemet med dopningspreparat i samhället finns på många olika plan. Här 

kommer vi främst att belysa ringa dopningsbrott, det egna bruket och 

lagstiftningen kring detta och alltså inte beröra de grova brotten. Vi har valt att 

rikta in oss på AAS då det är det vanligast förekommande dopningspreparatet 

och det preparat som vållar mest samhällsproblem. Vi har även valt att inrikta 

oss på Sverige som problemområde även om detta definitivt är ett 

internationellt problem. Vi kommer inte att beröra tullens och polisens arbete 

med smuggling och beslag mer än att visa hur många beslag som gjorts senaste 

åren. När det gäller idrottens regelsystem mot dopning kommer vi att kort 

beskriva detta då det är väldigt omfattande. 

Vård och behandling är ett viktigt område när det gäller missbruk av AAS men 

det kommer inte att tas upp så mycket i det här arbetet. 

Kopplingen mellan narkotikabrott och dopningsbrott gör det intressant att även 

titta på narkotikabrottsligheten och lagstiftningen kring detta men 

avgränsningen vi gör på det området är att vi inte går in djupare i ämnet, vi 

kommer dock att nämna den vid några tillfällen.  
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2 Metod 
 

Vi har gjort en litteraturstudie av framförallt proposition 1998/99:3, 

Dopningslagen, departementsserien 2002:4, Idrottens regelverk, samt 

Regeringskansliets och Justitiedepartementets referat från Seminarium om 

missbruk av hormonbaserade dopningsmedel. Vi har kritiskt granskat 

litteraturen och försökt hitta en sammanbindande länk mellan de olika aktörerna 

genom att studera deras syn på problemet dopning. 

Ämnet dopning är ett brett och omfattande område. Efter en allmän inläsning på 

området har vi haft kompletterande intervjuer av personer som är kunniga inom 

området. Genom intervjuer med Tommy Moberg, socionom och doktorand på 

Göteborgs Universitet och Gunnar Hermansson, Kriminalinspektör på 

Rikskriminalpolisen Narkotikaroteln, har vi fått uppslag till inriktning och 

litteratur samt beskrivningar av den mer praktiska delen av problemen. Detta 

resulterade så småningom i våra frågeställningar.  

Vi har genom telefonsamtal med olika berörda myndigheter fått hjälp att leta 

domar och fakta om dopningsärenden. Det har varit svårt att hitta domar och 

ärenden som rör dopningsbrott eget bruk då den punkten i lagen inte tillämpas 

speciellt ofta. Vi har dock studerat tre domar avseende dopningsbrott men som 

tyvärr inte avser eget bruk. 

Av de fakta vi har samlat har det visat sig att det inom statistiken finns stora 

mörkertal och att den därför är missvisande. Statistikuppgifterna på hur många 

som brukar AAS motsäger de fakta vi har hittat i litteraturen. 

Via Internet har vi fått uppgifter om hur lättillgängliga preparaten är, genom 

sökord som ”anabolic”, ”steroids” eller ”anabolic steroids” fick vi en mängd 

träffar. 
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3 Teoretisk bakgrund 

 

Inom idrotten används ordet doping och i bland annat lagtexten. används ordet 

dopning. Det har ansetts mer förenligt med det svenska språksystemet att 

använda ordet dopning och vi har valt att fortsättningsvis använda oss av det 

ordet (Prop, 1998/99:3 ). 

 

3.1 Anabola Androgena  Steroider (AAS) 

 

AAS består dels av manligt könshormon, testosteron och dels av hormoner som 

normalt inte finns i kroppen. Dessa hormoner har en förmanligande (androgen) 

effekt. Substansen utvecklar och behåller mannens primära och sekundära 

sexualkarakteristiska. De har också en muskeluppbyggande (anabol) effekt 

vilken minskar vävnadsnedbrytningen och stimulerar proteinsyntes. I de 

syntetiskt framställda anabola steroiderna har man försökt renodla den anabola 

effekten (Andrén- Sandberg, Doping, 2003 s 132). 

 

De som använder AAS för att få en muskeluppbyggande effekt planerar sitt 

intag i form av kurer, vanligen en tidsperiod på 6-12 veckor. De följer ett 

noggrant uppgjort preparatschema med extrema doser som är flera gånger högre 

än vad som används inom sjukvården (Seminarium om missbruk av 

hormonbaserade dopningsmedel, 2004 s 8). 

Normal styrketränande person: 75-100 mg/ dag. 1mg/kg kroppssvikt. 

Tävlande i body building: upp till 1000mg/ dag. 

Siffrorna är ett snitt per dag under kuren. 
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3.2 Effekter av AAS 

 

Till skillnad från narkotiska preparat så framkallar AAS inte tydliga och 

tidsmässigt avgränsade rus, varför det kan vara svårt att för en utomstående att 

upptäcka ett sådant missbruk. Däremot kan det, efter en längre tids missbruk ge 

personlighetsförändringar så som ökad aggressivitet.  Efter en kortare tids 

användning kan missbrukaren få ett förändrat sinnestillstånd så att han/hon 

känner en euforisk stämning under en längre tid. Missbrukaren känner sig då 

vass, pigg, kraftfull och mer sexuellt intresserad. Han får också ökad självtillit 

och bättre självförtroende. 

 

Kroppsliga tecken som efter en förhållandevis kort tid, kan bero på missbruk 

av AAS är en mycket snabb tillväxt av muskelmassa, svullnad 

(vätskeansamling) i hela kroppen, håravfall, acne, magkramper och illamående. 

 

Psykiska tecken som efter en förhållandevis kort tid, kan bero på missbruk av 

AAS är ett ökat sexuellt intresse, argsinthet, attityd (”tuffhet”), aggressivitet, 

stegrat intresse för hård träning, kroppens utseende och utveckling (Hartelius, 

Narkotika Dopningsmedel och hälsofarliga varor, 2004 s 43-50). 

 

Tommy Moberg har arbetat med behandling av AAS-missbrukare, han 

beskriver den behandlingen av AAS- missbrukare som liknande behandlingen 

vid ätstörningar, drogmissbruk och narcissistiska störningar. Enligt förarbetena 

till ändringarna i Dopningslagen anses det inte vara klarlagt huruvida missbruk 

av AAS är beroendeframkallande och det finns olika teorier kring detta (prop, 

1998/99:3). Enligt praxis från en hovrättsdom säger man i domskälen att 

”anabola steroider och andra liknande medel, såvitt kunnat beläggas inte 

vanebildande eller beroendeskapande. Den straffrättsliga bedömningen bör 

därför inte vara lika sträng som beträffande narkotikabrott”. (Hovrätten över 

Skåne och Blekinge, 2004 Dom nr: DB 1362, s 3) 
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3.3 Kriminalisering av eget bruk 

 

Den befintliga lagstiftningen ger polisen möjligheter att arbeta mot 

dopningsbrott. Genom lagändringen som infördes 1999 vilken innebar att eget 

bruk blev kriminaliserat fick polisen lagstöd för att kroppsbesikta personer som 

skäligen kan misstänkas för eget bruk av t.ex. AAS. Enligt förarbetena var 

meningen med lagändringen mer en markering från regering och riksdag, att 

man helt och hållet tar avstånd från dopning inom såväl idrotten som samhället 

i övrigt. 

Det finns en straffrättslig princip som säger att handlingar riktade mot den egna 

personen inte ska straffbeläggas. I förarbetena nämns olika anledningar till 

avsteg från denna princip. För det första att det inte bara är missbrukaren själv 

som drabbas av konsekvenser genom att missbruket kan ge upphov till 

följdbrottslighet. För det andra, kopplingen mellan missbruk av AAS och 

våldshandlingar, även om det är svårt att genomföra kontrollerade studier på 

detta (Seminarium om missbruk av hormonbaserade dopningsmedel, 2004 s 4) 

En annan anledning är att det finns undersökningar som visar att det främst är 

ungdomar som missbrukar AAS. Ytterligare anledningar är att missbrukets 

omfattning, enligt RF och Dopingjourens uppgifter, är större än vad som syns i 

statistiken och att det redan innan lagändringen var kriminaliserat att inneha 

dopningsmedel för eget bruk vilket också det är riktat mot den egna personen 

(Prop, 1998/99:3 s 65-67). 

 

3.4 Lagtext 

 

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel 

1 § Denna lag gäller 

a) syntetiska anabola steroider b) testosteron och dess derivat c) 

tillväxthormon d) kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av 

testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. 
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2 § Medel som anges i 1 § får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt 

ändamål 

1. införas till landet  2. överlåtas 3. framställas 4. förvärvas i överlåtelsesyfte 5. 

bjudas ut till försäljning 6. innehas, eller 7. brukas 

3 § Den som uppsåtligen bryter mot 2 § 2-7 döms för dopningsbrott till fängelse 

i högst två år. Är ett brott som avses i först stycket med hänsyn till mängde 

dopningsmedel samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter 

eller fängelse högst sex månader… 

I den svenska dopinglagen omfattas ett hundratal ämnen som ingår i närmare 

två tusen olika preparat. 

 

Kroppsbesiktning 

I regeringsformen 2 kap 6 §, skyddas varje medborgare mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp så som kroppsbesiktning. I RB 28 kap 12 §, stadgas att den 

som är skäligen misstänkt för brott på vilket fängelse kan följa, får 

kroppsbesiktigas för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller annars för 

att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brott. 

Med kroppsbesiktning menas att man får göra en inre och yttre undersökning av 

kroppen samt att provtagning från kroppen och analyser därifrån får göras 

(Fitger 2002, Särtryck ur rättegångsbalken). När bruket av ett medel är 

straffbelagt är det givetvis tillåtet att göra provtagningar om det finns en skälig 

misstanke om brott (Prop, 1998/99:3 s 63). 
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3.5 Idrottens antidopningsarbete 

 

Inom idrotten ser man dopning som fusk vilket förstör idrottens trovärdighet 

som ungdomsorganisation och folkrörelse. 

Dopning strider mot etiken inom idrotten, att alla ska tävla och vara med på lika 

villkor. Dopning är också förenat med stora hälsorisker. Det kan även leda till 

fängelse (Ds, 2002:4 s 48-49). 

Riksidrottsförbundets förebyggande arbete bygger framförallt på ett nätverk av 

kontaktpersoner för specialförbunden och distriktsförbunden. Dessa 

kontaktpersoner förmedlar information och utbildningsmaterial. 

Riksidrottsförbundet har också samverkansgrupper och man bedriver utbildning 

av kontrollanter, informatörer och förbundsläkare. 

 

Bestraffningsärenden  

Idrotten har utvecklat ett eget regelverk och rättssystem för att avslöja och 

bestraffa dopade idrottsutövare. Den som dopar sig eller hjälper en person att 

dopa sig inom idrotten kan bestraffas enligt RF´s stadgar. Rättssystemet liknar 

statens rättsväsende med en dömande instans, åklagare och högsta domstol.  

Straffen som utdelas är avstängning inom alla idrotter och innefattar deltagande 

i tävlingar, idrottsuppvisning och ledaruppdrag. Första gången en idrottare 

dopar sig kan det leda till avstängning i upp till två år och om det upprepas kan 

det leda till livstids avstängning (www.rf.se, 2004-11-20). De personer som blir 

avstängda inom idrotten på grund av dopingförseelser publiceras i tidningen 

Svensk Idrott och dess hemsida. 
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Vilka omfattas av bestraffningsreglerna?  

Föreningar och enskilda medlemmar inom RF och IdrottsAB, är skyldiga att 

underkasta sig dopningskontroller (Ds 2002:4). Det görs inte någon skillnad på 

om idrottsutövaren är professionell eller amatör. Oavsett medlemskap omfattar 

reglerna idrottsutövare som blivit utsedd till att representera Sverige i 

internationella sammanhang och träningsläger inför dessa, samt idrottare som 

har skrivit avtal med Specialidrottsförbundet om att följa RF:s regler mot 

dopning. Reglerna omfattar även tävlingsfunktionärer, ledare, tränare och andra 

som biträder idrottsutövare eller idrottsorganisation.  

 

Dopingjouren 

Dopingjouren är en telefonrådgivningscentral på Huddinge universitetssjukhus 

som även har en hemsida där de svarar på frågor rörande dopning. År 2000 var 

antalet besvarade samtal över 20000 och av dem som ringde uppgav en 

fjärdedel ha egen erfarenhet av att ha använt dopningsmedel. De flesta av 

användarna är män mellan 18 och 26 år gamla. Dopingjourens verksamhet är av 

stor betydelse för idrotten i form av spridande av information och kunskap i 

frågor som rör dopning. Genom Dopingjouren kan man få en uppfattning om 

problemens omfattning, eftersom de för statistik över antalet telefonsamtal och 

vilka grupper av människor som ringer samt vilka frågor som ställs 

(www.dopingjouren.se, 2004-11-20). 

 

Internationellt arbete 

WADA är ett organ för övergripande arbete mot dopningen i världen. WADA 

finansieras av den olympiska rörelsen till 50 % och av de länder som ansluter 

sig till 50 %. WADA har den ständiga översynen av listan över förbjudna 

substanser, vilken är betydligt mer omfattande än de preparat som omfattas av 

Dopningslagen (Andrén-Sandberg, 2003 s 218-219). Den vanligaste 

dopingförseelsen är användande av AAS. 
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4 Resultat 
 

Vem missbrukar AAS? 

Det har visat sig på senare år att det finns många personer utan någon direkt 

anknytning till idrotten som missbrukar AAS. Enligt Gunnar Hermansson 

förekommer missbruk av AAS bland ungdomar, kriminella och interner. 

Kriminella AAS-missbrukare är t.ex. våldsbrottslingar, ungdomsgäng, MC-

gäng, nazistiska grupper, rånare, torpeder och narkotikamissbrukare. Det är lätt 

att få tag på AAS, främst genom Internet där det förutom information om 

preparat, kurer och ”goda” effekter skapas många kontakter med likasinnade.  

 

Tommy Moberg ger en bild av tre grupper av individer som är speciellt viktiga 

för behandling:  

Det är idrottsutövarna, både män, kvinnor och ungdomar med elitambitioner 

inom idrotten. Dessa missbrukar AAS för att öka sina prestationer.  

Den andra gruppen är esteterna, som är skådespelare, modeller, bodybuilders, 

ungdomar och företagsledare, helt enkelt personer som vill bli vackrare. 

Den tredje gruppen är slagskämparna, som vill öka sin styrka, manlighet, 

aggressivitet och bli bättre på att slåss och skrämmas. Bland dessa finns 

gängmedlemmar, poliser, dörrvakter, militärer med flera. 

 

4.1 Effekter av AAS 

 

Missbruk av AAS medför stora hälsorisker både fysiskt och psykiskt vilket i sin 

tur ger problem för samhället. Det finns en risk för följdbrottslighet, förutom 

själva dopningsbrottet i sig, detta ger konsekvenser inte bara för missbrukaren 

själv utan även för personer som finns i dennes närhet och för samhället i 

övrigt.  
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Tommy Moberg visar på tre avgörande punkter där missbruket av AAS vållar 

tre påtagliga samhällsproblem: 

Aggressiviteten, som mycket ofta drabbar anhöriga, vänner bekanta eller helt 

okända individer. 

Steroidpsykoser, kännetecknas av kraftfulla paranoida vanföreställningar 

Depressioner, som innehåller uttalad livsleda och en mycket påtaglig 

suicidrisk. 

 

4.2 AAS och våldsbrott 

 

Enligt propositionen är det inte vetenskapligt bevisat huruvida det finns en 

koppling mellan våldsbrott och AAS. Men det kan ändå dras starka paralleller 

eftersom det är känt att AAS kan ge en ökad aggressivitet hos användaren samt 

det faktum att det finns fall av våldsbrott där det är konstaterat att 

gärningsmannen har varit påverkad av AAS. Det finns ett etiskt dilemma när 

det gäller studier på människor inom området (Prop, 1998/99:3 s 28-29). 

Rättspatolog Ingemar Thiblin från Karolinska Institutet har gjort en studie över 

52 avlidna personer som obducerats och varit kemiskt positiva för AAS.  I sin 

sammanfattning från Seminarium om missbruk av hormonbaserade 

dopningsmedel talar Thiblin om att AAS missbrukare visare högre andel av 

avsiktlig död i jämförelse med andra missbrukare. ”Detta i förening med att 

AAS-relaterat våld förmodligen är relaterat till direkta psykofarmakologiska 

effekter i högre utsträckning än vad som är fallet för andra droger, kan tala för 

att AAS-missbruk ensamt i sig har stort förklaringsvärde för beteenden 

associerade med våldsam död och våld riktat mot andra” (Seminarium om 

hormonbaserade dopningsmedel, 2004 s 11-13). 
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4.3 Tillämpning av Dopningslagen 

 

1999 kom en ändring i dopningslagen som innebar att även bruk av 

dopningspreparat blev kriminaliserat vilket det inte varit tidigare. Det är flera 

olika omständigheter tillsammans som gör att den skäliga misstanken uppnås. 

Dessa är tecken och symptom som tyder på missbruk, anmälningar och tips från 

allmänheten. För brott mot Dopningslagen fordras även uppsåt vilket innebär 

man måste kunna visa, att substansen har tillförts medvetet och olovligt, under 

vilken tidsperiod tillförseln har skett samt att tillförseln skett i ett land där 

bruket av den aktuella substansen är straffbar (Ds, 2002:4 s 39). Den påföljd 

som torde bli aktuell vid ringa dopningsbrott är böter. Detta har dock inte haft 

någon inverkan på polisens prioriteringar och statistiken visar att det fortfarande 

är få personer som blir lagförda för dopningsbrott. 
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(www.bra.se 2004-12-02) 

 

4.4 Polisens möjligheter att ingripa 

 

För att vara säker på ett pågående missbruk måste provtagning med biokemisk 

analys ske. När det gäller AAS kan man bara påvisa detta genom urinprov. 

AAS i form av tabletter och vattenbaserade injektioner kan spåras i urin ca en 
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vecka efter intaget. AAS i form av oljebaserade kapslar och injektioner kan 

spåras flera månader efter intaget. Dessa siffror är ungefärliga (Hermansson, 

Gunnar, RKP). Som det är nu tas det inte prover i samband med våldsbrott. 

Hermansson menar att det ofta finns anledning att ta blod- och urinprov på 

gripna personer som misstänkta för våldsbrott eller andra typer av brott. Även 

om den som är misstänkt inte uppvisar tecken på drogpåverkan kan det finnas 

anledning att ta prov eftersom det inte i efterhand går att utreda om personen 

var påverkad vid brottstillfället. Enligt praxis är det dock så att en eventuell 

påverkan inte har någon egentlig betydelse för bedömningen av gärningen som 

sådan (Prop, 1998/99:3 s 63 och Ds, 2002:4 s 37). 

 

4.5 Beslag av Tull och Polis 

 

På senare år har redovisar tullen och polisen en kraftig ökning av beslag av 

dopningspreparat, som till stor del består av AAS. Det vanligaste beslagtagna 

dopningsmedlet är Ryssfemmor (Seminarium om missbruk av hormonbaserade 

dopningsmedel, 2004 s 10). 
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2003 gjorde tullen större beslag av AAS och andra hormonpreparat än 

någonsin. Vid en husrannsakan i en kosttillskottsbutik som låg i anslutning till 

ett gym beslagtogs 400 000 tabletter och närmare 15 000 ampuller som innehöll 

AAS (Rikskriminalpolisen, 2004-06-07). 

De beslag som polisen gör, är främst i samband med husrannsakan avseende 

annan brottslighet och då framförallt narkotikabrott. Vid dessa tillfällen hittar 

polisen ofta även dopningspreparat, som leder till uppklarande av dopningsbrott 

och lagföring. 

Det är sällan som polisen driver spaning som är direkt riktad mot dopningsbrott 

(Ds, 2002:4 s 36). I två domar från Umeå Tingsrätt gällande dopningsbrott har 

personerna även dömts för narkotikabrott, brott mot knivlagen och grovt 

vapenbrott (Umeå Tingsrätt, mål nr: B 4763-04 och B 45-03). 

 

4.6 Idrotten 

 

Det är konstaterat att de flesta dopningsförseelserna som sker inom idrotten är 

missbruk av AAS. Mellan åren 1981 och 2003 togs 39809 prover i Sverige 

varav 499 bestraffades. 374 av 499 prover avsåg hormondopning där AAS 

utgjorde en betydande del. 
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Antal dopningsprov (Sverige 2003)
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(www.rf.se, 2004-11-20). 

Dopningskontroller 

Dopingkommissionen gör en prioritering mellan hög- respektive lågprioriterade 

idrotter, därefter görs en fördelning mellan dessa. Fördelningar görs även 

mellan män och kvinnor samt elitidrottare och amatörer. De flesta kontrollerna 

görs under uppladdningsperioder och inte på tävlingar. Specialförbund och 

föreningar kan göra beställningar av dopingkontroller, men får då betala för 

dessa själva. 

RF:s antidopinggrupp ansvarar för det operativa dopingarbetet. De styr var och 

när dopingkontrollerna ska ske och handlägger bestraffningsärenden. 

Legitimerade funktionärer sköter genomförandet av dopingkontrollerna på 

uppdrag av Riksidrottsförbundet.  

 

Kriminaliseringen och samverkan 

För att en idrottsman ska fällas för dopningsförseelse krävs varken uppsåt eller 

vårdslöshet, det räcker med att man kan påvisa en förbjuden substans i ett eller 

flera på varandra följande urinprov. Ett positivt analyssvar kan leda till att 

idrottsutövaren åtalas för bruket om preparatet är förbjudet enligt 

Dopningslagen, vilket AAS är. Viktigt att komma ihåg är dock att idrottens lista 

över förbjudna substanser är betydligt mer omfattande.  Fri bevisföring gäller i 
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svensk rätt, vilket innebär att åklagaren kan åberopa ett positivt dopningsprov 

som tagits inom idrotten till straffrättslig bevisning (Prop, 1998/99:3 s 69). 

Detta sker inte i någon större utsträckning, det finns dock fall (Ludmila 

Enqvist) där åklagaren intresserat sig för fallet efter att idrotten publicerat ett 

positivt testresultat.  

 

4.7 Gymproblematik och samverkan 

 

1993 fanns det 600 gym i Sverige, denna siffra torde ha ökat markant, av dessa 

var 199 föreningar inom RF och 401 var privata gym (Prop, 1998/99:3 s 42). 

Missbruket har en stark koppling till styrketräning och kroppsbyggning samt 

kroppsfixering, gymmet blir därigenom en central punkt för dessa personer 

(Prop, 1998/99:3 s 33). Genom statistik från idrottens provtagningar kan man se 

ett tydligt samband mellan styrketräning och missbruk av AAS. 

Riksidrottsförbundet är ett starkt verktyg för idrotten när det gäller det 

förebyggande arbetet mot dopning som innefattar utbildning och information 

som är en stor del. En stor uppgift är även att påverka gymmen till att införa 

förbud mot dopning och att skriva in i medlemsvillkoren att dopningskontroller 

kan komma att genomföras (Prop, 1998/99:3 s 42). För att ett gym ska få bli 

medlem i RF måste de vara en förening och godkänna RF:s stadgar. Gym är 

ofta egna företag som drivs i vinstsyfte och är alltså ingen förening med en 

styrelse varför samverkan måste ske genom kontakter som bygger på 

frivillighet. Här har polisen ett stort ansvar när det gäller samverkan med såväl 

gymmen som RF. I ett fall från Söderhamn, fick polisen tips från en klubb om 

att ett antal personer som brukade träna där varit inblandade i olika former av 

misshandel och att de misstänktes för missbruk av AAS. Dessa tips ledde till att 

personerna togs in för provtagning (fallet väntar prövning i tingsrätten). 
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5 Diskussion 
 

Vi tycker att det står klart att problemet med AAS är komplext men att det finns 

mycket som kan göras och med ganska små medel. Det är viktigt att informera 

om att eget bruk av dopningsmedel är förbjudet enligt svensk lag. Vår 

uppfattning är att det är få som känner till detta, såväl inom polisväsendet, 

idrotten och samhället i övrigt.  

I Dopningslagen finns möjligheter för polisen att arbeta mot dopning och AAS 

men den del som kriminaliserar eget bruk används väldigt sparsamt. Vi anser 

att det inte räcker med att bara använda lagen som en markering, om brott mot 

lagen inte leder till någon påföljd. Det är först när lagen leder till följder som 

markeringen kan tjäna sitt syfte. ”En lag bedöms efter dess tillämpning” 

(Bodström, Debatt TV4, 2004-11-17). Detta innebär att polisen också måste 

prioritera dessa brott för att bekämpning av dopningsmedel i samhället ska 

kunna bli effektivt. En av prioriteringarna innebär att samverka med idrotten. 

För att en samverkan ska kunna uppnås måste polisen och idrotten få förståelse 

för varandras arbete och närma sig ett gemensamt mål och syfte. Det är här 

viktigt att det framkommer att lagföring av personer som begått brott mot 

dopningslagen tjänar ett syfte i idrottens kamp för en ren idrott och att idrotten 

kan medverka till lagföring genom att anmäla misstankar om brott. Idrottare 

måste också köpa sina preparat och bara där finns den självklara kopplingen till 

kriminalitet förutom själva missbruket i sig. Samtidigt blir detta också en hjälp 

för samhället i form av minskad följdbrottslighet och då kanske framförallt 

våldsbrotten. 

Som det är nu blir inte idrottare som missbrukat AAS lagförda vilket ger ett 

intryck av att detta är ”halvtillåtet”, detta är riktigt illa då i princip all befattning 

med AAS är förbjudet enligt Dopningslagen. Så länge som personen inte är 

elitidrottare så är en avstängning inte speciellt kännbar eftersom de kan fortsätta 

träna på något annat ställe. Att bli dömd i svensk domstol och hamna i 

brottsregister får dock helt andra följder för den enskilde. 
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För att en idrottsman ska fällas för dopningsförseelser krävs inte uppsåt. Enligt 

dopningslagen krävs uppsåt, men i svensk rätt gäller fri bevisföring och det 

finns en möjlighet att ange idrottsutövare som lämnat ett positivt dopningsprov 

till åtal. Åklagaren kan åberopa ett positivt dopningsprov, som tagits inom 

idrotten, som bevis i rätten. 

Slutsatsen av detta är att det är viktigt att idrotten med hjälp av polisen når ut 

med budskapet att det är ett lagbrott att missbruka AAS och vissa andra 

dopningsmedel. Men också att man i förekommande fall kan komma att tipsa 

polisen och att det kan leda till åtal. Polisen är beroende av tips från 

allmänheten för att kunna utreda och beivra brott! Så är det givetvis även inom 

detta område. Polisen måste jobba på att bygga upp en relation och ett 

förtroende gentemot aktuella aktörer på området. 

 

Det finns ett problem med idrottens sätt att utföra dopningskontroller, genom att 

de bara görs slumpmässigt är det få som leder till positiva resultat även om 

insatserna är riktade till idrotter som anses utsatta. Proverna är också mycket 

kostsamma för idrotten. Vi tycker att det kan ifrågasättas varför 

Specialidrottsförbund som beställer extra dopningskontroller måste betala för 

dessa då det kan vara så att det är på grund av misstankar som de extra proverna 

beställs. Detta skall dock vägas mot att det kan vara för att rentvå sin egen 

idrottsgren som proverna beställs. Trots den risken skulle det kunna ge mer 

resultat om kontrollerna också genomfördes på grund av misstankar mot 

personer i fråga. 

Som vi ser det skulle misstankar som RF får in från sina Specialidrottsförbund 

kunna utgöra en direkt ledtråd för polisens spaningsarbete mot AAS men då 

måste polisen få reda på detta. Ett mer övergripande samarbete mellan polis och 

RF skulle alltså kunna utgöra en viktig länk i arbetet mot AAS. Exakt hur detta 

skulle gå till rent praktiskt kan vi inte svara på genom detta arbete men vi är 

övertygade om att det inte skulle vara alltför komplicerat. 
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Det har visat sig att det är många personer utan anknytning till idrotten som 

missbrukar AAS. Dessa kan vara svåra att hitta genom samverkan med idrotten 

men missbruk av AAS har en stark koppling till de privata gymmen, som oftast 

inte är anslutna till RF, varför det är viktigt att polisen försöker knyta kontakt 

med dessa. RF:s arbete med att få gymmen att införa dopningskontroller kan i 

och för sig vara viktigt men frågan är var det leder i slutändan. Vi anser att det 

är viktigare att jobba för att fler ska lagföras och då utgör RF:s 

dopningskontroller ett svagt instrument. 

 

Det finns problem med att bygga upp den skäliga misstanken när det gäller just 

dopningsmedel till skillnad från narkotiska preparat. De tecken som en AAS 

missbrukare uppvisar kan vara svåra att se om man inte känner till personen 

eller har observerat denne under en längre tid och då kunnat lägga märke till 

snabb viktökning eller humörförändringar. Vi tror att personal och övriga som 

tränar på gym lägger märke till vilka som missbrukar AAS och ser tydliga 

tecken på dessa personer. Polisen skulle kunna ha stor nytta av deras kunskaper 

på området. Många gymägare kanske vill bli av med personer som missbrukar 

AAS och inte ser vilka möjligheter det finns. Kanske är det så att de inte vågar 

anmäla eller konfrontera dessa storväxta personer med vetskap om att de har ett 

hett humör och även kan vara kriminella själva eller ha kriminella kontakter. 

 

Vi har ett förslag på hur polisen skulle kunna jobba gentemot gymmen. Som en 

inledande åtgärd skulle man skicka ut ett brev till alla privata gymägare på en 

ort. Brevet är en inbjudan till en informell träff eller ett samtal med berörda 

poliser, troligen narkotikapoliser och gymägare eller ansvariga på ett gym. Man 

beskriver kort vad träffen ska handla om och vilka möjligheter som finns till 

bekämpning av framförallt AAS. I brevet tar man upp vidden av problemet och 

vikten av ett samarbete. Efter att brevet skickats ut kan det vara på sin plats med 

ett telefonsamtal för att höra om det finns något intresse. Förhoppningsvis 

kommer det ett antal till träffen. Om det så bara är två av tio så är det en början. 
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Några kanske inte kan komma och några kanske inte vill på grund av olika 

anledningar. Kommer man så långt som till en lyckad träff så är arbetet redan 

igång och mycket blir enklare därefter eftersom kontakten har knutits. 

 

Enligt praxis har det inte någon betydelse för den rättsliga bedömningen av 

gärningen om gärningsmannen var påverkad vid brottstillfället. Vi anser dock 

att när det gäller våldsbrott är det av stor betydelse att få veta om 

gärningsmannen var påverkad av någon drog eller av AAS. Vi tycker också att 

vissa våldsbrott i sig kan utgöra en skälig misstanke om dopningsbrott, med 

tanke på vilka tecken personen uppvisat och dennes agerande i samband med 

den brottsliga gärningen. Vill man i utredningen klargöra varför ett våldsbrott 

begåtts är det av väldigt stor vikt att provtagning sker på den misstänkte. 

Oavsett vilken vikt detta har för utredning av brott så har det en stor betydelse 

för framtiden i syfte att se sambanden mellan t.ex. narkotika, AAS och 

våldsbrott och därigenom kunna arbeta mot detta problem på ett effektivare sätt. 

 

Vi har tidigare i detta arbete tagit upp en hovrättsdom där man redogjorde för 

att AAS inte kan anses lika vanebildande eller beroendeframkallande som 

narkotika och därför inte kan utgöra lika högt straffvärde. Med tanke på vad 

som tidigare framkommit i vårat arbete när det gäller behandling av AAS-

missbrukare och studien på avlidna AAS-missbrukare är det enligt vår 

uppfattning fel att jämföra missbruk av AAS med narkotikamissbruk på 

grundval av vad som är mest vanebildande eller beroendeframkallande. Den 

viktiga faktorn måste vara de problem och besvär som missbruket för med sig i 

form av en förvriden självbild, depressioner, aggressivitet och fysiska besvär. 

Vi anser därför att detta missbruk är lika allvarligt som narkotikamissbruk. 
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