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 Abstract 

Doping bland professionella idrottare är ett välkänt faktum sen många år tillbaka 

och många anser att det började i östtyskland då just detta land har många och 

svårslagna rekord inom olika prestations idrotter. 

Men hur ser samhället på personer som dopar sig i form av ett moderniserat 

samhälle som ställe större krav på individen att se framgångsrik ut och att hålla ett 

attraktivt och till utseende frisk och vältränad kropp.  

Skall man anse att det är ok så länge en person inte lider bieffekter av det utåt sett 

utan att det bara är personens kropp som lider inombord men utåt sett ser väldigt 

frisk ut. 

En stor del av Steroidanvändarna brukar det manliga könshormonet testosteron i 

avsevärt högre doser än det normala, många gånger upp till 100dubbla. 

Testosteron som i höga doser får kroppen att utveckla symptomer så som acne, 

vätskeansamlingar.  

Jag har valt att leta på internet efter information om hur man kan få tag i olika 

preparat samt hur man skall gå till väga för att komma vidare med själva 

användandet av steroider. Internet är ett väldigt öppet forum för brukarna och det 

diskuteras väldigt öppet om råd vad gällande preparat samt hur själva 

användandet skall ske. Den fakta jag fått fram tyder på att doping är väldigt 

utspritt och att det är väldigt vanligt på gymmen runt om i städerna i Sverige och 

att det är väldigt enkelt att få tag på för den som vill och har tillgång till internet. 
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1  Inledning 

Mitt arbete är gjort för att få en förståelse om hur lätt tillängligt anabola är att få tag 

i och hur lätt det är att skaffa kunskap för den som vill få tag i det. Den utbildning 

som polisutbildningen ger (4*45minuter) är en väldigt liten bas att stå på som polis 

och då krävs det djupare studier för att få insikt över hur utspritt problemet 

egentligen är i vårt samhälle idag. Jag vill lägga betoning på hur lätt det blivit att få 

tag i doping och hur enkelt man kan få hjälp och kunskap om användandet om 

doping. 

Då det senaste tiden har uppmärksammats i media om hur dopingen har spridits i 

samhället till träningslokaler i relativt stor omfattning. Både Aftonbladet
1
  och 

Dagens nyheter
2
  skriver om detta i början av året vilket gjorde mig intresserad om 

hur dopingen är tillänglig att få tag i och vilka positiva samt negativa effekter 

doping har på användaren. Jag har även tittat på hur lagstiftningen kring doping.  

Frågor som jag själv haft är kostnader som användaren lägger ner på sitt så kallade 

missbruk. 

 

1.1 Lagstiftning 

Sedan den 1 juli 1992 finns en speciell lag, Lag (1991:1996) om förbud mot 

vissa dopningsmedel - Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. 

1 § Denna lag gäller 

a) syntetiska anabola steroider,  

b) testosteron och dess derivat,  

c) tillväxthormon,  

                                                 
1
 Nannini Nilsson David En av 20 dopad på gymmet  (2009-04-01) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4788104.ab [2009-05-02] 
2
 Hamrud Annika Internetkraft mot kroppsbyggarnas dopningsmedel  

http://www.dn.se/sthlm/internetkraft-mot-kroppsbyggarnas-dopningsmedel-1.834930 [2009-05-02] 
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d) kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och 

dess derivat eller av tillväxthormon.  

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. Lag 

(1999:44).  

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

i högst två år. Är ett brott som avses i första stycket med hänsyn till mängden 

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

eller fängelse i högst sex månader.  

Om straff för olovlig införsel m.m. finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om 

straff för smuggling. Lag (2000:1245).  

3 a § Är ett brott som avses i 3 § första stycket att anse som grovt döms för 

grovt dopningsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid 

bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om det har utgjort 

led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, 

avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av särskilt farlig 

eller hänsynslös art. Lag (1999:44).  

4 § För försök eller förberedelse till sådant dopningsbrott som inte är att anse 

som ringa döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken, om gärningen gäller 

annan befattning än som avses i 2 § 6 eller 7.  

Om flera har medverkat till brott som avses i 2 § 2-5, skall 23 kap. 4 och 5 §§ 

brottsbalken tillämpas. Lag (1999:44)
3
   

Man kan alltså jämföra dopinglagen i många fall med att den liknar NSL 

(narkotikastrafflagen) i form av smuggling, eget bruk, etc. i dopinglagens §2. 

                                                 
3
 Gregow Torkel, Sveriges Rikes Lag 2009, Norstedts Juridik AB 
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Även i punkten försök till eget innehav gör att det inte är straff belagt på 

försöksstadiet enlig RB §23:4
4
   vilket är samma bestämmelser i NSL. 

 

1.2 Syfte 

Den eventuellt ökade kunskap om doping skulle kunna ge oss ett ytterligare övertag 

för att komma åt brottslig verksamhet. Det finns alltså studier som påvisar att både 

doping och narkotika följs åt så detta kan vara ett ytterligare sätt för oss som poliser 

att få bort olika slags otillåtna substanser från ”gatan”. Rapporten kommer att ta upp 

hur man lätt kan få tillgång till anabola samt tillväga gångsätt att starta upp ett 

missbruk av anabola. 

                                                 
4
 Gregow Torkel, Sveriges Rikes Lag 2009, Norstedts Juridik AB 
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1.3  Frågeställningar 

• Vilken är åtkomsten av AAS (Anabola Androgena Steroider)? 

• Vilka är sätten som vi skall se efter hos personer som missbrukar AAS och vilka  

 symptom samt effekter bör vi se efter i ett grundläggande stadium? 

• Vilka positiva och negativa effekter har preparaten på brukaren? 

 

1.4  Avgränsningar 

Jag kommer att först och främst inrikta mig på vilka de vanligaste preparaten är 

bland AAS användare. Detta genom att se vad som finns tillgängligt på internet för 

att det är vad som är lättast att få tag i för personer utan kontakter. Jag kommer inte 

att beröra professionella utövare av idrotter så mycket då tanken med mitt arbete är 

att det skall handla om hur vi som poliser kan få en insikt över vilka det är som 

brukar i samhället och finns ibland oss på gym, skolor, krogen och hemmen.. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Jag har valt att söka i böcker skrivna om doping av Andren-Sandberg Åke, tidningar 

artiklar på internet från Dagensnyheter och Aftonbladet samt på de största 

drogrelaterade forumen efter så ny information som möjligt. 
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2  Teori 

Önskan om en snygg kropp viktigt skäl. Man räknar med att bara en femtedel av alla 

illegalt sålda anabola steroider används av tävlingsidrottare. De flesta som använder 

anabola steroider utanför elitidrotten gör det av andra skäl än för att vinna tävlingar. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gjorde 1994 en 

undersökning om användningen av anabola steroider bland ungdomar på åtta orter i 

Sverige. Det visade sig att det främsta motivet var att få en muskulösare och 

snyggare kropp för att imponera på sin omgivning och alltså inte för att bli bättre 

eller vinna i någon idrott.
5
 

Andra motiv för att använda anabola steroider kan vara: 

• Ett behov av att synas och få bekräftelse 

• En önskan om att få tillhöra en grupp som har muskler och styrka som ideal 

• En längtan efter ett bättre självförtroende 

• Ett försök att slippa undan mobbning 

• Ett behov av mentala och fysiska kickar
6
 

Styrka och muskler klassiska ideal. Tonåren och den tidiga vuxenperioden är en 

period när man söker och formar sin identitet, sina normer, värderingar och ideal
7
 . 

Det kan då bli viktigt med styrka och muskler som förknippas med skönhet, 

popularitet och framgång
8
 

Det finns flera exempel ur historien på hur styrka och muskler på olika sätt har 

framhävts som hjälteideal. I Bibeln omnämns den urstarke Simson som slog ihjäl 

                                                 
5
 Råd om vård på webb och telefon 2005 

http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=20551&PreView= [2009-05-02] 
6
 Ibid 

7
 Om barn Konflikt : Identitet. Ämnen / Hälsa / Psykologi och psykiatri. (2008-04-06) 

http://www.resurs.folkbildning.net/object/243706/cmsso/1/ombarnkonfliktidentitet.htm [2009-05-13] 
8
 Johansson Thomas, Vad gör vi på gymen? Drömmen om en hård kropp 1999 

http://www.vr.se/huvudmeny/arkiv/1999/tvarsnittnr31999/vadgorvipagymendrommenomenhardkrop

p.4.2197dce310eccdec28d800083.html 

http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=20551&PreView
http://www.resurs.folkbildning.net/object/243706/cmsso/1/ombarnkonfliktidentitet.htm
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tusen man med en åsnekäke. I grekisk mytologi berättas om Herkules som efter 

olika styrkeprov upptogs i gudarnas värld
9
 

Tarzan, Stålmannen, Bamse och andra serie och filmfigurer som vi betraktar som 

hjältar är alla starka. Bilden av hur man ska se ut och vara förstärks i massmedier 

och reklam som ofta framställer vältränade muskulösa kroppar som ideal
10

 

                                                 
9
 Ungfakta, Grekisk mytololgi. 

http://www.ungafakta.se/grekiskmytologi/manniskorna/herakles/herakles-5.asp [2009-05-13] 
10

Jacobsson Maria, Kroppsideal, http://www.umo.se/Kroppen/Kroppsideal/ [2009-05-13] 

http://www.ungafakta.se/grekiskmytologi/manniskorna/herakles/herakles-5.asp
http://www.umo.se/Kroppen/Kroppsideal/
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3 Fakta 

3.1 Anabola steroider 

Det var under 1930-talet som det första testosteronet framställdes och var från 

början tänkt till användning i medicinskt syfte. Avsikten var att framställa ett 

preparat som skulle minska nedbrytandet av proteiner och främja muskelökningen. 

Man hade nu skapat det som idag kallas AAS (anabola androgena steroider), 

kemiskt producerat testosteron.  

I begreppet anabola steroider innefattas således dels det manliga könshormonet 

Testosteron, del hormoner som inte finns i kroppen, men som till sin uppbyggnad 

och funktion liknar manligt könshormon, och har en förmanligande effekt 

(androgen) och en muskeluppbyggande (anbol) effekt. Andro betyder på grekiskan 

”man” och ”gen” betyder ”tillverkar”. Med androgen menas i dessa sammanhang att 

substansen utvecklar respektive behåller mannens primära och sekundära 

sexualkarakteristiska, det vill säga får penis att växa, får prostatan och pungen att 

växa samt utvecklar hår runt könsorganet. Med anabol avses att hormonet minskar 

vävnadsnerbrytning (oftast mätt som minskad kväveutsöndring i urinen) och 

stimulerar proteinsyntes, i synnerhet i skelettmuskulatur (anbol är grekiskt ord som 

betyder ”vävnadsuppbyggnad”). Särskilt är anabolism kopplat till de förändringar 

som sker i kroppen – det vill säga förändringar som inte har direkt mycket med 

könskörtlarna att göra. Graden av anabolism uttrycks ofta som kväveretention, det 

vill säga hur mycket kväve, eventuellt som en andel av det som tillförts som stannar 

kvar i kroppen
11

 

Anabola steroider används idag inom sjukvården och skrivs ut till människor med 

sjukdomstillstånd där det krävs, men används även i stor utsträckning olagligt av 

kroppsbyggare för att gynna muskeltillväxten.
12

  

Anabola steroider användes på 1950-talet främst inom styrketräning för att bygga 

upp muskler. Sedan slutet av 1960-talet har användningen spridit sig och används i 

dag inte bara av elitidrottare utan också av vanliga motionärer som vill öka sina 

                                                 
11

 Andren – Sanderg Åke, Doping 2003 
12

 Sjukvårdsrådgivningen 2005 www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=20549 

[2009-05-02] 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=20549
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prestationer eller få större muskler. Användningen av anabola steroider har allt mer 

blivit ett samhällsproblem.
13

  

Dopning med hormoner är vanliga inom styrkeidrotten, medan det hittills knappt har 

förekommit inom till exempel bollsporter samt ishockey. Det beror på att alltför 

stora muskler gör rörelserna långsammare vilket inte är någon fördel i sporter som 

kräver snabbhet.
14

  

Anabola steroider gör att musklerna växer och styrkan ökar om man samtidigt 

styrketränar intensivt. Om en person använder anabola steroider utan att träna får 

man inte större muskler, men däremot alla biverkningar.
15

  

Anabola steroider är manligt könshormon som är producerat genom olika kemiska 

processer. Människan tillverkar själv testosteron i testiklarna, men i mycket 

reducerade mängder. Testosteronet som produceras hos mannen är cirka 3-11 

milligram per dag och reglerar bland annat kroppsbehåring, könsorganets utveckling 

samt spermiebildningen. Hormonproduktionen är som störst under tonåren mellan 

12-20 år och det är också då som kroppsbehåring och andra delar av kroppen 

utvecklas som mest. Testosteron har även inverkningar på mannens beteende och 

sexualitet. Även kvinnor tillverkar hormonet testosteron men i väldigt liten skala. 

Det är äggstockarna och njurbarken som producerar testosteronet hos kvinnan som 

bland annat påverkar behåringen, sexualdriften, huden och välbefinnande.
16

  

Testosteron har två inverkningsplan på kroppen, dels den androgena effekten som 

gör att mer manliga drag framträder tydligare, ett förmanligande skulle man kunna 

säga. Den förmanligande effekten gör bland annat att kroppsbehåringen förstärks 

och att du får ett mer aggressivt beteende. Den anabola effekten från testosteron 

består i att muskelvävnaden förstärks vilket är uppskattat av kroppsbyggare. Det är 

den anabola effekten som kroppsbyggare är ute efter.
17

  

Det är också därför preparaten kallas anabola androgena steroider eller 

förkortningen AAS. Fastän man vid framställningen av AAS vill få bort den 

                                                 
13

Sjukvårdsrådgivningen 2005 www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=20549 [2009-

05-02] 
14

 Ibid 
15

 Ibid 
16

 Sjukvårdsrådgivningen 2005 www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=20549 

[2009-05-02] 
17

 Ibid 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=20549
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androgena delen av preparatet så har man ännu inte lyckats göra ett preparat som 

inte ger en liten androgen inverkan. De preparat som finns tillgängliga är kemiskt 

framställda och kan innehålla alltifrån syntetiskt testosteron eller andra ämnen som 

liknar och ger liknande effekt som testosteron.
18

  

Människor som missbrukar/använder steroider tar ofta väldigt stora doser för att 

främja muskeluppbyggnaden. En dos av steroider för den som är missbrukare kan 

innehålla så mycket som 100 gånger mer än vad en receptbelagd dos innehåller.
19

  

Den direkta påverkan av hormonsystemet kan också leda till att man utvecklar 

kvinnoliknande bröst, så kallad gynekomasti. Resultatet kan uppstå eftersom när 

kroppen tar emot testosteronet i kroppen så omvandlas lite till östrogen som är det 

kvinnliga könshormonet.
20

  

Förutom förstoring av brösten får steroidmissbrukare kraftiga finnar, främst på 

ryggen och axlarna. Steroid missbrukare brukar också samla på sig mycket vatten 

vilket leder till att man kan se ”uppblåst” ut, ansiktet svullnar upp och huden 

stramar
21

 

De mest kända biverkningarna på psyket är att man blir mer aggressiv av 

steroidmissbruket. Verklighetsuppfattningen ändras och det finns flera fall i Sverige 

där man kan koppla grova våldsbrott som mord till missbruk av anabola steroider. 

Ofta har missbrukaren också konsumerat alkohol och tillsammans med den höga 

dosen av steroider blivit tokig och tappat sin verklighetsuppfattning. Andra 

företeelser kan vara depressioner, sömnsvårigheter, självmordstankar, nervositet och 

abstinensbesvär. Abstinensbesvären är inte fullkomligt bevisade men många tidigare 

missbrukare vittnar om en längtan och abstinens efter kickar från steroider. 

 

                                                 
18

 Sjukvårdsrådgivningen 2005 www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=20549 

[2009-05-02] 
19

 Ibid 
20

 Sjukvårdsrådgivningen 2005 www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=20549 

[2009-05-02] 
21

 Fass, källan till kunskap om läkemedel 2009 

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040607010532&DocTypeID=7&

UserTypeID=2c [2009-05-02] 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=20549
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3.2 Användande av dopingmedel 

Många anser nog att doping i träningssyfte bara används av de personerna som är 

störst på gymmet och mer eller mindre styrketränar på heltid. Senaste tiden har det 

uppmärksammats mer i media att spridningen är mycket större än så. Aftonbladet 

skriver i en artikel den 2009-04-01 att Beroendecentrum Stockholm har gjort en 

undersökning i Stockholmsstad och uppskattar att 1 av 20 är dopad.
22

  Denna siffra 

är baserad på samtliga träningsanläggningar som Beroendecentrum Stockholm 

gjorde sin undersökning på. På de mera renodlade styrketränings gymmen (gym 

med större fokus på styrketräning) uppskattas personer påverkade av doping 

uppstiga till 21 %.
23

 

 

3.3 Hur används anabola 

Det vanligast användandet av anabola är genom olika så kallade ”kurer” eller 

”cyklar” på oftast 6-10 veckor.
24

 

En kur eller cykel innebär att användaren oftast kombinerar flera preparat med 

varandra. Detta för att antingen få ett högre resultat eller för att minska 

biverkningarna av något av preparaten som man använder sig av.
25

 

På internet sidan www.flashback.info så finns kan man hitta en länk till ”vanliga 

kurer”,
26

  . Där kan man hitta tips och råd om hur man skall lägga upp sin kur. Vad 

som är intressant här är att man hittar förslag på olika varianter på kurer som kallas 

”cutting kur” med detta menas att användaren inte lägger på sig lika mycket vätska 

som men en person som kör motsatsen som då kallas ”bulk”. I merparten av dessa 

kurer så är råden att använda någon form av testosteron, i många fall även att 

kombinera med något annat preparat. Man kan även här läsa om användning av 

                                                 
22

 Nannini Nilsson David (2009-04-01) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4788104.ab [2009-

05-02] 
23

Hamrud Annika, Internetkraft mot kroppsbyggarnas dopningsmedel 2009 

http://www.dn.se/sthlm/internetkraft-mot-kroppsbyggarnas-dopningsmedel-1.834930 [2009-05-02] 
24

 ” Alladin” Flashback Forum > Droger > Doping och dopingpreparat, 

https://www.flashback.info/showthread.php?t=145807 [2009-05-02] 
25

 ” Alladin” Flashback Forum > Droger > Doping och dopingpreparat, 

https://www.flashback.info/showthread.php?t=145807 [2009-05-02] 
26

 Ibid 

http://www.dn.se/sthlm/internetkraft-mot-kroppsbyggarnas-dopningsmedel-1.834930
https://www.flashback.info/showthread.php?t=145807
https://www.flashback.info/showthread.php?t=145807
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antingen orala preparat eller vilket som rekommenderas i merparten av kurerna, att 

injicera. Det går naturligtvis här även att klicka sig vidare till hur detta görs, via dels 

svenska sidor eller amerikanska hemsidor.
27

 

Ett exempel på en vanlig cykel kan vara:  

"Bread and Butter" = Bulkkur. Testosteron 500mg Vecka 1-10, Deca-Durabolin 

400mg Vecka 1-10, Front med Dbol 25-30mg/ed Vecka 1-3.  

Med ”ed” menas every day. Front är ett annat ord inom dessa kretsar för kombinera 

olika sorters preparat. Den ovannämnda kur innehåller höga doser av testosteron. En 

normalt styrketränande person ca 75-100mg/dag, 1mg/kg/kroppsvikt, en tävlande i 

bodybuilding upp till 1000mg/dag.
28

 Detta något som gör att kroppen binder upp 

vätska
29

 , Detta är något som vi som poliser skall använda som en ingång på att 

komma upp i en första grad av misstanke. Även ämnet som här i from av ”dbol” är 

ett ämne mer kallat eller känt som ”ryssfemma”, substansen namn på detta är 

methandrostenolone. Methandrostenolone har under de senaste åren haft namn så 

som ryss5, thai5, nappar, naposim, dianabol, bollar och bionabol. Men ämnet är nog 

mest känt i gemenemans namn som ryss5:a. 

 

3.4 Effekter och bieffekter 

Några positiva effekter av att använda sig av otillåtna preparat är att utövaren får en 

kortare återhämtningsperiod vilket medför att personen ifråga kan träna fler pass per 

vecka. Användaren får snabbt ökad styrka och muskelmassa.
30

  

Bieffekterna är många men här bör även understrykas att det kan vara något som 

användaren även aldrig lägger märke till/av. Några av dessa är: 

•  Psykiska besvär som aggressivitet och humörsvängningar 

• Skador på hjärnan och psyket 

• Hjärtskador 
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• Leverskador 

• Brösten växer på män och bröstmjölk bildas 

• Impotens 

• Testikelförminskning och sämre spermiekvalitet 

• Kortvuxenhet om det ges till barn 

• Håravfall 

• Acne 

• Grövre röst och hårväxt i ansiktet hos kvinnor 

• Förstorad klitoris och utebliven mens 

• Risk att dö i förtid. 
31

 

 

3.6 Anskaffning av dopingmedel 

På www.Google.se får man 37 900 träffar på ”köpa anabola” samt 21 100 träffar på 

”köpa AAS” [2009-05-08]. Efter några minuter sökande på internet kan man vända 

sig till en hemsida
32

  som hänvisar och förmedlar försäljare av otillåtna preppart. 

Här kan man hitta stora aktörer med egna hemsidor som bedriver denna försäljning 

på ett till syntes sett väldigt proffesionellt sätt. Exempel på två av dessa är 

”Steroidakuten”
33

  samt ”Vikingstore”
34

 .  Även här kan man få tips om injektion 

samt vilken sorts kur man skall använda sig av. 

 

3.7 Kostnaden av dopinganvändning 

För att få en insikt över hur mycket pengar som det nu kostar att dopa sig så har jag 

använt mig av priserna på ” steroidakuten och jämfört det med den kuren som man 

fick råd om att köra på flashbacks hemsida.
35

 . Priset ser då ut som följande: 

Testosterone 500mg Vecka 1-10 = 325kr / vecka = 3250kr 

Deca-Durabolin 400mg Vecka 1-10 = 440kr / vecka = 4400kr 

Dbol 25-30mg/ed Vecka 1-3 = 10kr / dag = 210kr 
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En sådan kur kommer alltså att kosta för användaren 3250+4400+210=7860kr. 

Detta är alltså ett ungefärligt pris på vad det kostar för en användare per så kallad 

kur i kostnad för preparaten. Här finns det då naturligtvis mindre samt även större 

förslag på priser samt att priser kan variera från säljare till säljare. 
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4  Diskussion och slutsats 

Doping användandet har vuxit och blivit väldigt utspritt genom Internets tillkomst. 

Detta medför då att de klassiska idealen för hur en missbrukare av AAS ser ut har 

förändrats och chanserna att upptäcka dem blir då mindre eftersom de nu inte främst 

ägnar sig åt elit idrott utan ”dopar” sig främst för estetiska skäls skull. 

Tillgången till preparaten och tillvägagångssätten om hur de skall användas gör det 

lättare för den ”vanliga” motionären som tidigare inte har erfarenhet av doping att 

prova på. Kostnaderna för användaren är inte i närheten av samma summor som för 

en narkotika missbrukare utan kan jämföras med kostnaden för vilken medelklass 

hobby som helst. Steget från att köpa AAS på nätet till att ifrån samma sorters 

säljare i samma forum köpa exempelvis narkotikaklassade läkemedel är inte stort 

och förekommer i regel ofta, bara några extra klick bort. 

Att som polis jobba mot den här typen av olaglig verksamhet är svårt med dagens 

lagstiftning, internet handel med krypterade e-post konton mm, och det som mest 

framgångsrikt skulle kunna stävja utvecklingen är en förändring av kulturella 

värderingar främst hos den yngre generationen. 
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