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Abstract 

 
Author: Linda Eveborn, Peter Lindqvist 
Title: Who is an addict? How the use of anabolic androgen steroid is constructed and 

established as a social problem. [translated title] 
Supervisor: David Hoff 
Assessor: Anders Olsson 
 
The law that banned doping substances in Sweden was founded in 1991 and was strengthened 

in 1999 and 2011. The use of anabolic androgen steroids (AAS) however, is still increasing. 

Research about AAS is limited and the approximation of the number of AAS users is 

uncertain. On the gyms there are warnings about punishments risked if one is caught using 

AAS. But those warnings are without any information about where to get treatment if one 

wanted to stop using it. From a social constructionist perspective, with Loseke’s (2003) 

terminology and by analyzing Blumer’s (1971) theory about the construction of social 

problems, we show how AAS is being constructed and established as a social problem in the 

Swedish society. This is done by interviewing seven social workers within the Swedish Social 

Service and Rehabs (State Psychiatric Clinics). Their attitudes about doping with their views 

on other drugs were compared as well. We have also studied the recently published 

investigation (SOU 2011:35) of the Swedish abuse and addiction care by Gerhard Larsson, 

where treatment of doping is included. The study has two main results. First one is that the 

Social Workers can differentiate between AAS users and addicts of other drugs. This might 

lead to that the social workers don’t see a natural responsibility for treating AAS users, which 

the investigation SOU 2011:35 also argues by saying that the responsibility share between 

Municipality (Kommun) and County Council (Landsting) is unclear. Secondly, we find AAS 

to be constructed as a social problem, and on its way to be established as one. 
 
Key words: Social Worker, Anabolic, Androgen, Steroids, AAS.
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1. Inledning 

Den här uppsatsen föddes ur en diskussion kring huruvida tv-gladiatorernas muskler formats 

på naturlig väg eller inte. Kanske var det vanligare än man tänkt, det här med att ta anabola 

steroider. På gymmen hade vi uppmärksammat varningslappar om dopingkontroller med 

redogörelser för de straff som eventuella avslöjanden leder till, men ingen information om 

vart man kunde söka hjälp vid ett eventuellt hormonmissbruk. Ute i socialtjänstens 

verksamhet på enheter för vuxna missbrukare var vår erfarenhet, av praktikterminen att döma, 

att man inte talade om missbruk av detta slag. Socionomutbildningen hade inte heller 

uppmärksammat preparatet i undervisningen. Vad berodde detta på? Är det inget problem 

eller handlar det om omgivningens attityder?  

 

1.1. Problemformulering 

Vad tänker du på när du hör talas om anabola steroider? Kanske tänker du på kroppsbyggare, 

kriminalitet, renlevnadsmänniskor eller på något helt annat. Idag används anabola androgena 

steroider, som hädanefter kommer att förkortas ”AAS”, av många målgrupper (Moberg & 

Hermansson 2006). Siffrorna kring hur många AAS-användare det finns i Sverige är mycket 

osäkra, men uppskattningar omkring 10 000 – 100 000, med restriktion för ännu fler med 

tanke på tullens ökade beslag, har gjorts (Statens Folkhälsoinstitut 2009; 2011). Preparatet 

innebär både individuella och samhälleliga konsekvenser som obestridligen kan betraktas som 

allvarliga. De önskvärda resultaten följs av effekter på kropp och psyke som ökad risk för 

manodepressivitet, suicid, hjärtinfarkter och våldsutbrott (Moberg & Hermansson 2006). 

Studier har visat att en majoritet av Sveriges kommuner har uppmärksammat tecken på 

användning av AAS, men endast en tredjedel av kommunerna gör något åt det i form av 

informationskampanjer riktade mot unga. Den vård som kan erbjudas målgruppen finns bara 

på tre ställen i Sverige (Dopingjouren 2008). Vi vill genom denna beskrivning peka på ett 

tillstånd som inte ges någon större uppmärksamhet i vårt samhälle, trots stora, både 

individuella och samhälleliga, konsekvenser. 

 

Men varför är det så? Varför ges inte AAS mer uppmärksamhet i samhället, trots dess 

konsekvenser? Ser man inte det som ett socialt problem? Det är inte säkert. För att undersöka 

detta ska vi använda oss av Blumers (1971) och Losekes (2003) teorier om hur sociala 

problem konstrueras och etableras i samhället. Blumer har formulerat en teori som grundar sig 
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på fem steg vilka alla sociala problem måste “klara av” för att bli etablerade. Med hjälp av 

Loseke kan vi fördjupa oss i processen kring hur just AAS klarar av stegen. 

 

För att få reda på hur socialarbetare ser på AAS kommer vi genomföra sju intervjuer inom 

missbruks- och beroendevården. Intervjupersonerna spelar en huvudroll i definitionen kring 

vad som ska ses som socialt problem, och därför kommer vi fokusera särskilt på dessa. För att 

få en helhetsbild kring hur konstruktionen av AAS som socialt problem går till kommer vi 

komplettera intervjuerna med Missbruksutredningen SOU 2011:35. Utredningen har 

inkluderat dopning i en omfattande kartläggning av missbruks- och beroendevården i Sverige. 

Vi kommer även att titta på andra dokument av forskare, verksamheter och myndigheter. 

 

1.2. Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera den process där AAS konstrueras och etableras som ett 

socialt problem. 

 

1.3. Frågeställningar 

- Hur legitimerar yrkespersoner inom missbruks- och beroendevården AAS som socialt 

problem? 

-   Hur bidrar Missbruksutredningen 2011:35 till att etablera AAS som socialt problem? 

-   Hur bidrar forskning och den offentliga debatten till att etablera AAS som socialt problem? 

 

1.4. Begreppsdefinitioner 

Anabola androgena steroider. En samlad grupp ämnen som ökar proteinproduktionen i 

kroppens celler, och därför har en vävnadsuppbyggande effekt (Moberg & Hermansson 

2006). I uppsatsen benämner vi det “AAS”. 

Anabola. Anabola effekter är vävnadsbyggande effekter som “understödjer uppbyggnad och 

underhåll av vävnader” (Moberg & Hermansson 2006, s 23). Motsatsen är katabola, vilket är 

nedbrytande effekter. Balansen mellan anabola och katabola beror på omgivningen, kroppens 

näringstillförsel samt eventuella sjukdomar (ibid.). 

ANT/ANDT. Regeringens samlade strategi i alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor, vilket nu 

även inkluderar dopning (Prop. 2010/11:47). 
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Androgen. Betyder förmanligande och är en av testosteronets egenskaper (Dopingjouren 

2012c). 

ASI. Ett frågeformulär för utredning inom missbruksvården (Socialstyrelsen 2012). 

De sociala problemens kamp. Vår översättning av Losekes (2003) teoretiska begrepp “the 

social problems game”. 

Dopning. “Användning av olika konstgjorda metoder och medel, särskilt läkemedel och 

hormoner, för att höja kapaciteten hos människor och djur” (Moberg & Hermansson 2006, s 

19). 

DSM. “Diagnostic and statistical manual of mental disorders, amerikanskt system för 

diagnos och klassifikation av psykiska störningar” (Nationalencyklopedin 2012). 

Hormoner. Kroppens hormonsystem kontrollerar tillsammans med nervsystemet kroppens 

verksamhet och funktion. “Hormonernas främsta uppgift är att kunna hantera värme, kyla, 

stress, svält, infektioner, skador, blödningar, och fortplantning”, samt tillväxt och utveckling 

av kroppens organ (Moberg & Hermansson 2006, s 24). Hormoner trappas automatiskt ner, 

eller slutar att tillverkas, när de inte längre behövs (ibid.). 

Inspiratörer. Vår översättning av Losekes (2003) teoretiska begrepp “claims-maker”. 

Inspirationsarbete. Vår översättning av Losekes (2003) teoretiska begrepp “claims-making”. 

Kollektiva identiteter. Vår översättning av Losekes (2003) teoretiska begrepp “collective 

identities”. 

Testosteron. Ett hormon som existerar i kroppen naturligt, bland annat för att utveckla 

manlig könskaraktär, det vill säga genom att bidra till att producera sädesceller, utveckla yttre 

könsorgan och muskulatur, samt öka könsdriften och aggressiviteten (Moberg & Hermansson 

2006). 

Åhörare. Vår översättning av Losekes (2003) teoretiska begrepp “audience”. 

 

2. Metod 

Detta kapitel inleds med en motivering kring vårt metodval, där vi även förklarar dess 

begränsningar och kvalitet (validitet och reliabilitet). Vidare beskrivs hur vi gått tillväga för 

att samla in vår empiri, hur vi sökt litteratur och hur arbetsfördelningen sett ut. Därefter följer 

en redogörelse för de olika etiska överväganden vi gjort, hur vi bearbetat materialet och 

kapitlet avslutas med en kort beskrivning av den könsneutrala begreppsanvändning vi valt att 

använda i analysen. Missbruksutredningen 2011:35 är ett eget avsnitt i kapitlet, eftersom den 

till viss del genomförts på ett annat sätt än intervjuerna. 
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2.1. Val av metod 

Bryman (2011) förespråkar antagandet om att det är forskningsfrågan som ska styra valet av 

metod. Han skriver:  

 

Om man […] är intresserad av vilken världsbild eller livssyn medlemmarna i en bestämd 

social grupp har, passar en kvalitativ strategi bättre för att fånga individernas uppfattningar 

och tolkningar av den verklighet de lever i (ibid. s 46).  

 

Utifrån denna beskrivning föll det sig naturligt för oss att basera studien på en kvalitativ 

metod, då det är socialarbetarnas tolkning av sociala problem som vi undersökt. Gällande de 

kvalitativa metodernas alternativ fann vi intervjuformen som den mest lämpade. Detta 

samspelar väl med den konstruktionistiska ståndpunkt som enligt Bryman (ibid.) betonar att 

det är samspelet mellan människor som utgör verkligheten. Yrkespersonernas åsikter är alltså 

inte något konstant och oföränderligt som lätt undersöks genom till exempel kvantitativa 

studier, utan något dynamiskt och föränderligt och som, enligt oss, bäst tas tillvara på genom 

intervjuer. 

 

Bryman (ibid.) gör en distinktion mellan strukturerade och kvalitativa intervjuer, där den 

förstnämnda huvudsakligen hör till kvantitativ forskning som vill standardisera frågorna för 

att få snabba svar utan sidospår och genom det maximera reliabilitet och validitet. Kvalitativa 

intervjuer var framgångsrikt för vårt arbete då det möjliggjorde nya inriktningar i arbetet 

utifrån vad intervjupersonerna lade fokus vid, vilket även stämde väl med vårt induktiva 

arbetssätt. Det induktiva arbetssättet tillät oss att finna lämpliga teorier och anpassa analysen, 

beroende på vilken riktning intervjuerna sände oss i, och vad vi sedan studerade i empirin 

(Ahrne & Svensson 2011; Bryman 2011). Bryman (ibid.) delar vidare upp kvalitativa 

intervjuer i två ytterlighetsformer; ostrukturerade och semistrukturerade. Vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer då vi kunde förbereda intervjun med några förutbestämda teman, 

men som samtidigt gav möjligheter till följdfrågor och diskussion kring intressanta sidospår. 

En öppen intervju ger forskarna en större chans att fånga intervjupersonernas verklighet, men 

då en ostrukturerad intervju kan försvåra möjligheten att hitta mönster i respondenternas svar 

fann vi semistrukturerade som det mest lämpade. 
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2.1.1. Metodens begränsningar 

Den vanligaste kritiken som riktas mot kvalitativ forskning handlar om problemen med att 

generalisera resultaten till en hel population (ibid.). Då vi endast haft fyra intervjuer inom 

socialtjänsten, samt tre inom Psykiatri Skåne, så har full generaliserbarhet aldrig varit vårt 

mål. En andra begränsning är det faktum att intervjupersonerna alltid påverkas av 

omgivningen vid kvalitativa intervjuer (ibid.). Intervjun är en form av samtal, som hålls på en 

viss plats som kan påverka svaren, samt på en dag, som för respondenten kanske skiljer sig 

från går- och morgondagen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Det var därför viktigt för 

oss att vara medvetna om plats, tid samt att både våra och respondentens förväntningar 

inverkade på intervjun. 

 

2.2. Validitet och reliabilitet 

Diskussionen om reliabilitet och validitet är viktig i forskningsprocessen, även om relevansen 

av reliabilitet har blivit ifrågasatt vid kvalitativa studier (Bryman 2011). Vid bedömningen av 

kvaliteten inom kvalitativ forskning kan man dela in termerna i intern och extern reliabilitet 

respektive validitet, vilket LeCompte och Goetz förespråkar (ibid.). Den externa reliabiliteten 

innebär att studien ska kunna upprepas, vilket inte har varit eftersträvansvärt för oss med 

tanke på studiens kvalitativa bakgrund där intervjuer varierar beroende på tid och rum 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011; Bryman 2011). Istället blev den interna reliabiliteten 

viktigare, där vi som uppsatspartners transkriberade och kodade allting tillsammans, för att 

vara säkra på att vi tolkade utsagorna på samma vis (Bryman 2011). Likt den externa 

reliabiliteten var även den externa validiteten svåruppfylld för oss, då den rör 

generaliserbarheten till andra fält, men intern validitet desto viktigare, det vill säga att det ska 

finnas en tydlig koppling mellan intervjuerna, och den teori som empirin leder fram till 

(ibid.). 

 

2.3. Urval 

Initialt hade vi tankar om att undersöka vilka attityder olika yrkesgrupper har som kommer i 

kontakt med målgruppen. Vi förde då en diskussion om att intervjua polis, skola, läkare, 

behandlingshem, Dopingjouren samt Riksidrottsförbundet. En avgränsning vi gjorde blev 

istället att uteslutande fokusera intervjuerna på yrkespersoner inom missbruksvården. Vilka 

var då dessa? Vi uppmärksammade att det i dagsläget inte fanns någon tydlig 
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ansvarsfördelning mellan kommun och landsting för behandling av målgruppen, utan AAS-

användarna identifieras i samband med behandling av andra preparat, som narkotika och 

alkohol (SOU 2011:35). Utifrån detta valde vi att fokusera på socialtjänsten i fyra stadsdelar 

samt tre beroendemottagningar inom Psykiatri Skåne. Att ha flera intervjuer inom samma 

verksamhetsområde menade vi skulle ge oss en ökad inblick och större förståelse, än om vi 

haft intervjuer med flera olika aktörer.  

 

För att minimera risken för lokala policys och kommunala satsningar som riskerar inverka på 

resultatet bestämde vi oss för att hålla intervjuer i olika städer. Inom socialtjänsten var 

personerna socialsekreterare på enheter för vuxna missbrukare och de tre respondenterna 

inom beroendevården bestod av en enhetschef, en behandlare med sjuksköterskeutbildning i 

grunden samt en kurator. Det föll sig naturligt att vi skulle använda oss av ett målstyrt urval 

för att nå vår målgrupp. Detta innebär, enligt Bryman (2011) att man medvetet väljer ut de 

organisationer och intervjupersoner som ska ingå i studien. En förlängning av denna metod är 

det så kallade tvåstegsurvalet som vi utförde; nämligen att först undersöka vilka 

organisationer som är lämpliga, ta kontakt med dem, och sedan få kontakt med någon av 

medarbetarna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Själva tvåstegsurvalet tog sig två olika 

former, där vi i några av fallen tog en första kontakt med verksamhetens enhetschef, som 

sedan pratade med sina kollegor och därmed förmedlade oss till en vidare kontakt, men vid 

några av fallen var det den första personen vi fick kontakt med, som också ställde upp på 

intervjun. Då vi använde oss av kvalitativa metoder, och totalt hade sju intervjuer, ämnade vi 

aldrig att försöka uppnå teoretisk mättnad, vilket enligt Bryman (2011) betyder att man som 

forskare studerar ett område till man inte längre får in nya uppgifter. 

 

Vi hade ingen ambition att undersöka och jämföra utsagor mellan manliga och kvinnliga 

socialarbetare, men det blev ändå en jämn fördelning. Vi valde även att inte heller ställa några 

kunskapskrav på respondenterna, utan ville försöka spegla verkligheten som den ser ut. Vi 

utgick dock från att samtliga yrkesverksamma var kapabla att reflektera kring området, 

oavsett kunskapsnivå, då de arbetade med missbruk. Några av yrkespersonerna vi tog kontakt 

med ville dock inte ställa upp på intervju med motiveringen att de visste för lite om ämnet och 

att de aldrig mött en AAS-missbrukare. I ett fall var motiveringen att verksamheten inte tog 

emot just den målgruppen. 
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Utöver intervjuerna har vi använt oss av Gerhard Larssons utredning, vilken presenteras under 

avsnittet 2.4.3. Vi övervägde att utöver denna utredning även kombinera intervjuerna med att 

genomföra en dokumentanalys på debattartiklar, Folkhälsoinstitutets rapport (2009) samt 

Regeringens proposition 2010/11:47 för att få en bredare inblick i den politiska debatten. Med 

tanke på uppsatsens omfång har vi dock valt att bara ytligt beröra dessa. 

 

Vi deltog därutöver på en föreläsning av Tommy Moberg, men denna har vi valt att betrakta 

som en del i den tidigare forskningen snarare än som empiriskt material. Hans föreläsning har 

behandlats som en del i hur forskningen är med och konstruerar ett socialt problem. 

 

2.4. Tillvägagångssätt 

2.4.1. Förberedelser inför intervju 

Vår kontakt med respondenterna togs i ett första skede via telefon. Där presenterade vi våra 

namn och vilket lärosäte vi läste vid, följt av en kort introducering av uppsatsidén. I detta 

skede hade vi bara en vag aning om vilken inriktning uppsatsen skulle få, varför vår 

beskrivning blev ganska svävande. Vi förklarade att vi var intresserade av hur socialarbetare 

ser på AAS-missbruk, till exempel hur man resonerar kring det i förhållande till annat 

missbruk och om man varit i kontakt med någon. Vi poängterade även att det inte handlade 

om ett kunskapstest eller någon granskning av verksamheten, utan att det skulle vara ett 

resonerande samtal. Vi nämnde även hur lång tid vi beräknade att intervjun skulle ta och 

respondenterna fick bestämma tid och plats för mötet. 

 

Många respondenter påtalade redan vid det första telefonsamtalet att de hade begränsade 

erfarenheter och kunskap om området, vilket gjorde att vi valde att formulera många specifika 

frågor. Med detta ville vi möjliggöra reflektion hos dessa. Samtidigt skulle vi vara öppna för 

att lämna pappret vid uppkomna sidospår, med utgångspunkt i vartåt respondentens intresse 

lutade. Vidare blev våra ordval viktiga för att inte riskera ha en normativ inverkan på 

respondenternas svar, eftersom de själva eventuellt inte reflekterat över vilka attityder de 

hade. Vi formulerade till exempel en fråga om de ansåg att användning av AAS var ett bruk 

eller missbruk, då det valda begreppet har betydelse för hur skadligt AAS kan anses vara. Väl 

i intervjusituationen rättade vi oss dock inte efter respondentens ordval, utan följde 

intervjuguiden där begreppet “missbruk” var skrivet. Då samtliga respondenter ändå angav att 
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de såg AAS-anvädning som ett missbruk, så fick inte vårt misstag några negativa effekter för 

studiens resultat. 

 

Målet var att formulera frågor som på ett eller annat sätt kunde synliggöra respondentens 

åsikter på området. De rörde till exempel AAS-missbrukets utbredning, vilka faktorer som 

ökade risken att hamna i ett AAS-missbruk, om de såg det som ett problem, och i så fall vilka 

lösningar och konsekvenser de identifierade, kring ansvarsfördelningen för vården, med mera. 

Utöver det formulerade vi vissa bakgrundsfrågor som vid kodningen kunde hjälpa oss att hitta 

andra mönster i svaren. Dessa rörde till exempel om de haft kontakt med någon AAS-

missbrukare i arbetslivet eller privat, var de fått sin kunskap ifrån, om de fått någon utbildning 

inom ämnet hade givetvis betydelse för deras åsikter i frågan. Intervjuguiden kan läsas i 

bilaga 1. 

 

2.4.2. Intervjuernas genomförande 

Samtliga intervjuer hölls i verksamhetens lokaler, det vill säga i socialarbetarens kontor eller 

besöksrum, och varade mellan 20-70 minuter med ungefär 45 minuter som den vanligaste 

tiden. För att höja reliabiliteten närvarade vi båda vid samtliga intervjuer, och vi hade innan 

delat upp frågorna i så kallade block som innehöll 5-7 frågor inom ett visst tema. Detta 

märkte vi hade positiva effekter vid intervjun då vi rörde oss bort från en striktare 

intervjusituation med varannan fråga, och istället närmade oss ett samtal mellan respondenten 

och den av oss som ansvarade för blocket med frågor. Detta innebar även att vi fördjupade oss 

i våra respektive blocks frågor, vilket i sin tur gjorde det lättare att komma på följdfrågor. 

 

Efter godkännande av respondenten använde vi oss av en diktafon. Verktyget innebar fördelar 

som att vi istället för att anteckna kunde fokusera på att lyssna och formulera följdfrågor. Det 

underlättade även det efterföljande arbetet då alla citat blev korrekta vid transkriberingen och 

vi kunde lyssna igenom samtalen. Enligt Rennstam och Wästerfors (2011) förutsätter en 

framgångsrik analys att man sållat materialet, utan att ha förlorat de nyanser och den dynamik 

som uppkommit i intervjuerna. Transkriberingarna ägde rum samma eller nästföljande dag, 

för att inte glömma sådant som diktafonen eventuellt missat, som betydelsen av långa pauser, 

respondenten kroppsspråk, eller liknande. Bryman (2011) skriver att det är ofrånkomligt att 

inte påverkas av omgivningen, vilket är en av nackdelarna med intervjun som metodval, där 

vi tänker oss att diktafonen kan utgöra ett störningsmoment. Ändå gav samtliga sitt 
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godkännande och det var bara under en intervju som denna påverkan blev påtaglig - något vi 

observerade först när diktafonen stängts av efter intervjun och respondenten direkt verkade 

mycket mer avslappnad. Möjligen kunde just den intervjun ha givit ett bättre resultat utan 

hjälpmedlet. 

 

2.4.3. Missbruksutredningen 

För att kunna placera och jämföra respondenternas utsagor i en bredare kontext har vi valt att 

studera den missbruksutredning som Gerhard Larsson ansvarat för och som producerats på 

uppdrag av Socialdepartementet. Vi finner Missbruksutredningen betydelsefull för vår 

uppsats då intervjupersonerna beskriver hur de ser på AAS-användning och den dagsaktuella 

utredningen lägger fram förslag på hur missbruks- och beroendevården kan se ut för 

framöver, där AAS-missbruk ingår. Utifrån den process vi kommer att studera fyller sådana 

utredningar en funktion för hur ett socialt problem etableras. Vi anser att utredningens 

framtidsvision berikar diskussionen om hur AAS konstrueras och etableras som socialt 

problem. 

 

Vi har behandlat Missbruksutredningen 2011:35 i likhet med intervjuerna genom samma 

kodningsschema. Schemat kommer att presenteras närmare i avsnitt 2.6 om bearbetning och 

kodning. Med tanke på att uppsatsen är en mindre studie valde vi att fokusera på de mest 

relevanta delarna i Larssons missbruksutredning, genom att söka på ”dop”, ”anabola” och 

”AAS” i dokumentet. Detta gjorde att relevanta delar riskerades falla bort, men på grund av 

tidsbrist var vi tvungna att göra denna avgränsning. När vi sökt i dokumentet efter begreppen, 

sammanförde vi samtliga stycken där begreppen ingått i ett slutligt dokument. Detta 

dokument koncentrerade utredningen från 1478 sidor till för oss 50 relevanta sidor, som sedan 

kodades utifrån samma schema som intervjuerna. Angående kvaliteten på studien, så är det 

den externa reliabiliteten som skiljer sig från intervjuerna, vilket enligt Bryman (2011) 

betyder att studien ska kunna upprepas. Till skillnad från intervjuerna så finns det möjlighet 

att återupprepa insamlingen av empirin från missbruksutredningen, eftersom den är officiellt 

publicerad och oföränderlig. Det är istället kodningen som avgör om resultatet blir densamma 

vid en liknande studie. I analysen kommer vi redogöra för intervjuerna och 

Missbruksutredningen i separata avsnitt. Det är också i analysen som Missbruksutredningens 

innehåll presenteras. 
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2.4.4. Litteraturgenomgång 

För att få grundläggande kunskap om ämnet började vi att söka brett på databasen Lovisa med 

sökorden ”anabola”, ”anabolic”, ”doping” och “dopning”. En av de avgränsningar vi gjorde 

var att huvudsakligen titta på 90-talets andra hälft och framåt, eftersom det var då preparatet 

blev särskilt uppmärksammat. En annan avgränsning var att fokusera på hur 

missbrukssituationen ser ut i Sverige. Vi har vidare fokuserat på forskning kring AAS inom 

den samhällsvetenskapliga disciplinen och bortsett från litteratur som specifikt inriktat sig på 

AAS i samband med idrott, men det betyder inte att vi ignorerat att denna grupp av användare 

finns. 

 

2.4.5. Arbetsfördelning 

Vi är två studenter som författat denna uppsats och är överens om att samarbetet fungerat 

utmärkt. Efter några diskussioner fann vi båda ämnet mycket intressant och sedan dess har vi 

arbetat tillsammans. Vi har tillsammans gjort litteratursökningar, formulerat intervjufrågorna, 

hållit intervjuerna och kodat. De tre första intervjuerna transkriberade vi tillsammans, och de 

sista fyra transkriberade vi var för sig, på grund av tidspress. Därefter delade vi upp 

uppsatsens olika kapitel och omarbetade varandras texter efter diskussion och behov. För det 

mesta har vi arbetat på varsin dator i samma rum så att vi löpande kunnat hjälpa varandra och 

reda ut oklarheter.  

 

2.5. Etiska överväganden 

För att intervjupersonerna skulle kunna bidra till vår studie på bästa sätt var det av högsta vikt 

för oss att inta ett etiskt försvarbart förhållningssätt. För att lyckas med detta följde vi 

Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer, vilka utgörs av informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Vi var noga med att informera 

de intervjuade om syftet med vår studie, under såväl den första telefonkontakten, som vid 

inledningen av varje intervju, vilket är grunden i Vetenskapsrådets informationskrav. Det var 

nämligen viktigt att respondenterna förstod vad deras uppgift var och vilka villkor de deltog 

på, till exempel att intervjuerna var frivilliga, att de har full rätt att avbryta eller välja att inte 

svara på vissa frågor. Deltagarna fick själva bestämma hur mycket de ville delta och vilka 

uppgifter som vi fick använda, vilket utgör samtyckeskravet. För att ge ett exempel talade en 

av respondenterna om en AAS-missbrukare hen mött och angav vissa detaljer som hen i 
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efterhand förstod utgjorde en risk för att någon skulle kunna räkna ut vem det handlade om. 

Detta lät vi bli att transkribera på respondentens begäran. Yrkespersonerna och deras 

organisationer var också anonyma, vilket uppfyller konfidentialitetskravet, och vi informerade 

även om att det endast var vi samt vår handledare som skulle ta del av uppgifterna. Vid 

författandet av denna uppsats tar vi ytterligare steg för att säkra anonymiteten; dels genom att 

använda det könsneutrala begreppet hen, och dels genom att kalla respondenterna från 

socialtjänsten S1, S2, S3 och S4 samt de från beroendemottagningarna P1, P2 samt P3. 

Slutligen var nyttjandekravet viktigt att informera om, det vill säga att vi inte skulle använda 

materialet i annat syfte än till uppsatsen. 

 

För oss har arbetet inte inneburit några svåra etiska dilemman. Eventuell risk för kränkningar 

av målgruppen har minimerats då våra frågor inte handlat om AAS-användarna själva. Dock 

har vi vid ett tillfälle äventyrat samtyckeskravet något, vilket kan ha påverkat svaren. Då 

möjligheten att få intervjuer med socialarbetare var begränsade gick vi vid detta tillfälle direkt 

till verksamheten som vi inte kunnat nå via varken telefon eller e-post. Där erbjöds vi ett kort 

samtal på plats. Vi förklarade dock att det var frivilligt och informerade om resterande villkor, 

i likhet med övriga intervjuer. 

 

2.6. Bearbetning och kodning 

För att koda materialet använde vi en, för vår studie, anpassad variant av det analysschema 

som Jönson presenterar i sin bok “Sociala problem som perspektiv: en ansats för forskning & 

socialt arbete” (2010, s 26-27). Vi ansåg att många av Jönsons koder gick hand i hand med 

vår intervjuguide och ringade in det som vi ville ha ut av materialet - det vill säga, en 

heltäckande bild av hur socialarbetarna såg på AAS. 

 

Jönson beskriver att schemat har sin grund i socialkonstruktionistisk teori. Det lämpade sig 

därför också särskilt väl för oss att använda en socialkonstruktionistisk kodning, då det är den 

teorietiska utgångspunkt vi använt för att vidareutveckla analysen. Att göra scheman över 

undersökningspersonernas olika perspektiv kan enligt Jönson hjälpa oss att tolka empirin, 

vilket vi tycker att vi lyckats med, då vi med hjälp av kodningen fått en bra överblick över 

varje socialarbetares syn på AAS. Missbruksutredningen 2011:35 kodades, som tidigare 

nämnt, enligt samma schema, även om det bara var ett fåtal koder som i slutändan blev 

användbara för analysen. 
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Det transkriberade materialet kodades med överstrykningspennor innan det sammanställdes 

på stora pappersark där vi lätt kunde strukturera upp och jämföra de olika intervjupersonernas 

svar med varandra. För att bena upp det empiriska materialet strukturerade vi här upp 

“huvudkoderna” i “underkoder”. Dessa underkoder bestod av de tre-fyra teman som 

intervjuerna resulterat i, samt en kolumn för “övrigt” för att även inkludera avvikande svar. 

De huvudkoder som vi använde var: 

 

* problemets karaktär (vilken sorts problem det är, om det ses som ett problem, om man 

benämner det bruk eller missbruk, utbredning), 

* orsak (skäl till att människor börjar använda AAS), 

* konsekvenser (individuella och samhälleliga konsekvenser), 

* lösningar (vilka lösningar respondenten funderade kring och vem som hade ansvar för det), 

* aktörer (iblandade aktörer och deras funktion), 

* målgrupp (beskrivningar om målgruppen, deras levnadsmönster, kön, ålder, klass, etc), 

* illustrationer (var respondenten fått sin kunskap eller sina uppfattningar från) samt 

* vilka skillnader de såg mellan användande av AAS och andra preparat. 

 

2.7. En könsneutral begreppsanvändning 

Vi har vid författandet av uppsatsen valt att inte specificera yrkespersonernas kön, dels för att 

garantera ytterligare anonymitet och dels för att vi i kodningsarbetet inte slagits av några 

intressanta mönster utifrån variabeln ifråga. Denna könsneutralitet skulle innebära en 

mödosam läsning med ständiga upprepningar av “hon/han”, varför vi började diskutera “hen”-

begreppet som en alternativ lösning för ett bättre flyt i läsningen. “Han/hon” har ersatts med 

“hen”, “hans/hennes” har ersatts med “hens” och “honom/henne” har ersatts med “henom” 

när vi skriver om intervjupersonerna. 

 

3. Bakgrund 

I detta kapitel ämnar vi ge läsaren en grunduppfattning om AAS, för att förståelsen av 

diskussionerna som följer i uppsatsens nästkommande kapitel ska underlättas. Vissa av 

delarna berördes redan i problemformuleringen, men kommer här att fördjupas ytterligare. Vi 

kommer gå igenom fem huvuddelar som tillsammans bildar en helhetssyn kring AAS-



18 

 

problematiken. Delarna är historik, lagstiftning och dagens situation, målgrupp, positiva 

effekter, konsekvenser och behandling.  

 

3.1. Historik, lagstiftning och dagens situation 

Människan har länge sökt efter och använt drycker och preparat för att öka sin fysiska 

förmåga. Moberg och Hermansson (2003) hänvisar till Freeman som skriver om utvecklingen 

av de preparat vi idag betecknar som dopning. I slutet på 1800-talet upptäckte man, vad man 

då kallade, ett “livselixir” - ett preparat som fick stor spridning inom medicin och ansågs bota 

allt från epilepsi till förlamning. Efter en rad mindre framgångar identifierades det manliga 

könshormonet testosteron 1935. Ruzicka mottog Nobelpriset för detta 1939, men samtidigt 

som uppståndelsen om “nyckeln till ungdomens källa” fortsatte, så började man 

uppmärksamma bieffekterna inom både medicin och idrott. Under 1960-talet fick preparatet 

stor spridning, och användes flitigt av elitidrottare och kroppsbyggare (ibid.). 

 

Första gången som dopning uppmärksammades inom lagrummen var 1975 när dopning 

förbjöds i idrottssammanhang. Detta fick dock ingen effekt eftersom AAS användes även i 

kroppsbyggarkulturen och en illegal marknad snabbt växte fram. Innan 1992 reglerades 

kriminaliseringen av dopningspreparat i läkemedelslagen, men efter ökad spridning av 

preparatet grundades lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Det var dock 

inte förrän 1999 som bruket kriminaliserades (Moberg & Hermansson 2006). Den senaste 

lagförstärkningen skedde 2011 och lagen kan läsas i sin helhet i bilaga 2. 

 

Det finns ingen säker siffra över antalet AAS-användare idag. Den uppskattning vi oftast stött 

på har varit 10 000 - 100 000 användare, som både Folkhälsoinstitutet (2009) och Moberg och 

Hermansson (2006) anger och refererar till Sjöqvist, Rane och Garles. Docent och överläkare 

Thiblin gör en mer försiktig beräkning om 8 000 - 40 000 svenskar med någon erfarenhet av 

AAS. Av dem räknas 10 000 som frekventa användare (SOU 2008:120). Tullens siffror pekar 

dock på att det kan vara fler än så, och beslagen har ökat kraftigt under hela 2000-talet, precis 

som antalet anmälda, misstänka och lagförda brott mot dopningslagen (Statens 

Folkhälsoinstitut 2011; Moberg & Hermansson 2006). AAS-användning bland ungdomar är 

fortfarande mycket ovanligt i förhållande till annan narkotika (CAN 2011).  Som 

Folkhälsoinstitutet (2009, s 27) skriver så har “dessa skattningar [...] dock karaktär av 
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överslagsberäkningar med betydande osäkerhet och kan inte ligga till grund för slutsatser om 

dopningens omfattning i Sverige”. 

 

År 2010 utförde Riksidrottsförbundet 3950 dopningskontroller vilket resulterade i 40 

bestraffade, det vill säga ungefär 1 % av de kontrollerade (Riksidrottsförbundet 2012). Då det 

är väldigt få som blir uppdagade genom dopningskontroller inom idrotten så hänvisar Hoff 

(2008) till Andrén-Sandberg som menar att de allra flesta svenska dopingforskare idag är 

överens om att dagens stora utmaning inte rör dopningsarbetet inom idrotten, utan istället om 

att förebygga AAS-användande i samhället. 

 

Angående den medicinska användningen så används preparaten idag för att behandla 

undernäring, avmagring vid cancersjukdom och underproduktion av testosteron. Det bör dock 

nämnas att kroppsbyggarnas doser rör sig om upp till 1000 gånger större mängd än medicinsk 

dos (Moberg & Hermansson 2006). 

 

3.2. Målgrupp 

Vilka är det då som använder AAS? Överlag kan man se att det är män mellan 18-34 år och 

som utgörs av tre stora målgrupper, vilka Brower m.fl. presenterade redan 1989 (Moberg & 

Hermansson 2006; Staten Folkhälsoinstitut 2009). De har olika livsstil och skäl för att 

använda av preparatet. 

 

Den första målgruppen är idrottsmännen som använder AAS för att förbättra sina idrottsliga 

prestationer, vilket gäller allt ifrån unga idrottare med förhoppningar om en framgångsrik 

karriär inom idrotten till redan etablerade elitidrottare (Moberg & Hermansson 2006). Detta är 

den absolut minsta målgruppen och svensk idrott i allra högsta grad är fri från dopning (ibid; 

Riksidrottsförbundet 2012). Den andra målgruppen kallas esteterna och använder AAS av 

skönhetsskäl. Esteterna uppvisar narcissistiska drag och besitter en längtan efter att bli 

beundrade för sin kropp. Det är en mycket utbredd målgrupp som inkluderar individer från 

många yrken och samhällsklasser. Slutligen nämns slagskämparna vilket är den grupp som 

vill bli mer aggressiva, bättre på att slåss och genom detta bevisa sin manlighet. Där finner vi 

yrkesgrupper som poliser, dörrvakter och militärer, men dessa syns även inom kriminella 

kretsar. Ytterligare en grupp som tillkommit under senare tid, alltså en fjärde grupp, är de som 
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använder AAS som en drog, ibland i kombination med andra preparat som till exempel 

amfetamin (Moberg & Hermansson 2006). 

 

3.3. Positiva effekter 

Då AAS har använts under många år i olika kretsar är det givet att preparatet även ger positiva 

effekter för användaren – därav anledningen att använda det. AAS kan fylla olika funktioner 

för olika personer, men för de allra flesta är det de anabola, det vill säga de 

vävnadsuppbyggande effekterna som användarna önskar (Moberg & Hermansson 2006). AAS 

förkortar även återhämtningstiden efter träningspassen betydligt. Detta leder till att man kan 

träna mer intensivt och med mindre behov av vila mellan träningspassen, och skulle man som 

elitidrottare bli skadad, så förkortar AAS återhämtningstiden avsevärt. Sammanfattningsvis 

kan man se kroppsliga positiva effekter såsom ökad muskelmassa, fettreduktion, ökad styrka, 

ökad uthållighet och snabbare återhämtning (ibid.). 

 

AAS har dock inte endast fysiska effekter; flera psykiska positiva effekter har dokumenterats. 

Aggressivitet är en av dem, vilket kan vara både eftersträvansvärt och ge ödestigna 

konsekvenser. Detta ser såväl elitidrottarna som slagskämparna fördelar med. I idrottarnas fall 

handlar det om att få det aggressiva drivet som gör att till exempel ishockeyspelare kan trycka 

till motståndaren kraftigare i en duell. För slagskämparna kan det ha olika syfte, till exempel 

kan yngre män äta en stor mängd AAS på en kväll och, med hjälp av placeboeffekten, känna 

sig kraftfullare när de sedan ska slåss, och för andra kriminella kan det vara ett sätt för att 

kunna utföra sina planerade gärningar mer hänsynslöst (ibid.). 

 

Ytterligare en psykisk effekt som AAS ger är en övertygande känsla av att alltid stå i centrum, 

att kunna kontrollera omvärlden och att ha en tydlig makt över andra, likt en del narkotika och 

andra droger. Denna känsla av ökat självförtroende och storslagenhet kan vara en av 

grunderna till det ”sug” som får användaren att vilja ta preparatet igen. Fler psykiska effekter 

som AAS uppges kunna ge är: kraftfull eufori, mental energi, välmående, ökad talförmåga 

och minskat behov av sömn. Enligt Moberg  och Hermansson (ibid.) börjar många använda 

AAS med de fysiska effekterna i åtanke, men fastnar sedan för de psykiska. Just därför finns 

det också många som använder AAS utifrån preparatets drogeffekter, och inte med de 

kroppsliga effekterna i åtanke. 
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3.4. Konsekvenser 

Det finns mycket skrivet om de konsekvenser som AAS-användning kan generera. Dessa kan 

delas upp i två kategorier – psykiska biverkningar och fysiska biverkningar, som båda ger 

konsekvenser på samhället. 

 

Gällande de psykiska biverkningarna är det viktigt att vara medveten om de långsiktiga 

riskerna med AAS-användning. Man har visserligen inte gjort någon fullständig kartläggning 

över detta, men man har kunnat se tecken på effekter som brutit ut flera år efter man slutat 

använda preparatet. Biverkningar för kommande generationer kan inte heller uteslutas. 

Aggressivitet, som även nämndes under de positiva effekterna, är en av de största negativa - 

kanske mest för personens anhöriga och de som drabbas av våldsbrott utförda av AAS-

användare. AAS, särskilt i kombination med andra preparat som amfetamin, tidigare 

våldserfarenheter och psykiska sjukdomstillstånd, ökar risken för utåtriktat våld betydligt 

(Moberg & Hermansson 2006). 

 

AAS-användare lider ofta av sömnstörningar där AAS får en centralstimulerande effekt, likt 

amfetamin, som gör att man har mycket hög puls och att kroppen omöjligt kan komma till ro. 

Det finns även risk för psykoser där användaren blir paranoid, och denna känsla av att man är 

förföljd leder ofta till rädsla och ångest, vilket gör sömnproblemen ännu värre. Detta kan i sin 

tur leda till ytterligare sömnbrist som förvärrar de psykiska besvären. Psykoserna och 

paranoian leder även till att användaren ofta finner ett behov av att beväpna sig – något som 

kan få stora samhälleliga konsekvenser i samband med ett aggressionsutbrott. Psykoserna 

ökar även risken för att bli manisk med extrema humörsvängningar, där livet i ena sekunden 

upplevs vara fantastiskt, och i nästa finns det inget skäl att leva längre. Det finns stora risker 

för att drabbas av kraftiga depressioner som, särskilt i fallet med AAS-missbrukare, ökar 

riskerna för suicid markant. Detta får även risker för de anhöriga, som kan drabbas av 

aggressionsutbrotten vid humörsvängningarna. Själva märker dock AAS-användarna sällan av 

sina personlighetsförändringar, och därför förnekar de ofta de negativa effekterna. Slutligen 

bör den ökade risken för en övergång till annat missbruk nämnas. AAS kombineras ofta med 

alkohol, amfetamin samt GHB, och när AAS-användandet upphör fortsätter ofta missbruket 

av dessa, samt flera andra, preparat (ibid.). 
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De fysiska konsekvenserna kan anses vara minst lika allvarliga. Många av konsekvenserna 

grundar sig i kroppens atrofiering - det vill säga att kroppen gör sig av med de organ som inte 

längre behövs - som sker vid tillförandet av stora mängder testosteron (ibid.). När man tillför 

kroppen testosteron så minskar kroppen sin egen produktion av det och efter en längre tid 

riskerar testosteronet och spermieproduktionen att helt avta (Dopingjouren 2012a; ibid.). 

Utöver de sexuella biverkningarna så kan AAS-användare drabbas av kraftig och extremt 

svårbehandlad akne, gynekomasti (kvinnlig bröstkörtelutveckling), tillväxtslut för yngre 

AAS-användare, höjt blodtryck, hjärtförstoring (och därmed risk för hjärtinfarkt), 

leverförändringar (kan leda till enzymförändringar, gulsot, blodcystor och tumörer), 

njurskador som njurcancer och kronisk värk (ibid.). Användarna söker ofta vård för dessa 

biverkningar, men sällan för själva AAS-användandet, och ytterligare en samhällelig kostnad 

blir därför ökade vårdkostnader (Statens Folkhälsoinstitut 2009). 

 

3.5. Behandling 

Ovan konstaterade vi att AAS-användare sällan söker hjälp för just dopningsanvändningen, 

utan istället för de biverkningar som användningen ger upphov till (Statens Folkhälsoinstitut 

2009). Trots detta är det intressant att undersöka vilka behandlingsmöjligheter det finns i 

Sverige, och vilka alternativ som AAS-användare har om de vill söka vård (Dopingjouren 

2012b). Svaret är att det finns en mycket begränsad specialiserad vård just för personer med 

dopningsproblematik, trots att många forskare och inblandade aktörer pekar på ett stort 

vårdbehov (ibid.). Moberg och Hermansson hänvisar till regeringens proposition (1998/99:3) 

som gav direktiv till utbyggnad av både behandling och förebyggande arbete, men att detta 

ännu inte skett. I dagens läge finns det tre specialiserade mottagningar i Sverige: på 

Sahlgrenska endokrinologiska mottagning i Göteborg, på beroendecentrum i Örebro samt 

Centrum för andrologi och sexualmedicin vid endokrinologiska kliniken i Huddinge 

(Dopingjouren 2012b). Moberg och Hermansson (2006) för vidare ett resonemang om att 

behandlare och tjänstemän inom den offentliga sektorn ogärna frågar om AAS-användning, 

då de helt enkelt inte hade vetat hur de skulle agera om det visade sig att där fanns ett 

hjälpbehov. 
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4. Tidigare forskning 

En uppsats förutsätter att man är påläst inom området. Eftersom vi initialt helt saknade 

kunskap om preparatet och dess påverkan på användaren, omgivningen och samhället fick 

informationssökningen den inriktningen. Vi ansåg det därutöver relevant att ge läsaren en 

grundlig genomgång av problematiken. Vi har även gjort en genomgång av den tidigare 

forskningen kring konstruktionen av sociala problem, eftersom det utgör en stor del av vårt 

arbete. Detta ämne har dock drag av teoretiska resonemang, så de teorier och begrepp som är 

relevanta för analysen presenteras närmare under kapitlet om teoretiska utgångspunkter. 

 

I detta kapitel tar vi upp några av de aktörer som engagerat sig i frågan. Då dopning är ett 

begränsat fält i Sverige med relativt få aktörer, så har det varit viktigt att här kunna delge en 

översikt av deras forskning och syn på AAS. Kapitlet inleds med en kunskapsöversikt kring 

forskningen om dopning och AAS, följt av tidigare forskning om konstruktionen av sociala 

problem, vilket sedan avrundas med en reflektion kring de kunskapsluckor vi identifierat. 

 

4.1. AAS och dopning 

Utifrån träffsökningar på Summon kan vi konstatera att intresset för AAS ständigt växer. På 

90-talet blev preparatet särskilt uppmärksammat och de senaste två åren har det bedrivits mer 

än dubbelt så mycket forskning på området än vad som gjordes mellan 1980-1990. Trots det 

ökade intresset är det, i förhållande till forskning om annan narkotika, relativt obeforskat. En 

sökning på ”anabolic” på Summon ger i dagens läge (2012-05-13) 63.887 träffar, medan 

”cocaine” ger 273.034 träffar. Forskningsresultat kring AAS utgörs främst av internationell 

forskning. I Sverige görs i princip inga undersökningar kring AAS-användning, med undantag 

från Skårberg (2009) som vi återkommer till nedan. CAN som står för kartläggningen av 

drogvanor bland grundskoleungdomar och mönstrande män tog bort frågor om 

dopningspreparat vid nittiotalets slut (Moberg & Hermansson 2006). 

 

Den huvudsakliga källan till information om forskningsläget kring AAS har hämtats ur FoU-

rapporten 2008:1 “Doping- och antidopingforskning - en inventering av samhälls- och 

beteendevetenskaplig forskning och publikationer 2004-2007” (Hoff 2008). Rapporten 

kartlägger forskningsläget mellan 2004-2007 och redogör även för den föregående rapporten 

av Riksidrottsförbundet mellan 1994-2004, varför vi ansåg den vara användbar. Författaren 
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skriver att forskningen 1994-2004 betraktade AAS-användningen som ett individuellt och 

psykologiskt problem, där man kunde koppla bruket till narcissism, perfektionism, paranoia 

och depression, och till beteenden som självdestruktivitet, våldsamhet och aggressivitet. 

Resultaten pekade därutöver på en önskan att bli aggressiv, stark och modig för att utföra 

kriminella handlingar och överleva livet på anstalt. Under denna tid begränsade forskarna sin 

undersökningspopulation till subgrupper på gym, till missbrukskretsar och kriminella (ibid.). 

 

Forskningen 2004-2007 omfattar dock större kartläggningar av blandade grupper. Doping på 

gym är en huvudsaklig intresseriktning, tillsammans med doping bland ungdomar, doping och 

idrott samt doping och kosttillskott. Utifrån denna forskning diskuterar Hoff i FoU-rapporten 

fyra samhällstrender som förklaring till användningen. Dessa är skönhetsidealet, en hälsotrend 

om att man ska vara aktiv, en prestationskultur som säger att man ska träna för att uppnå stora 

resultat samt medikaliseringen i samhället med en syn på att medicin och kosttillskott hjälper 

oss att nå mål. Han motiverar initiativet till denna analys med att AAS har börjat bli ett 

samhällsproblem (ibid.). 

 

Tre av de få som skrivit om hormonmissbruk i Sverige är Tommy Moberg, Gunnar 

Hermansson och Kurt Skårberg. Deras arbeten har hjälpt oss att få klarhet i situationen kring 

AAS. Den bok vi haft mest användning för har varit Moberg och Hermanssons ”Mandom, 

Mod och Morske Män” (2006), eftersom den ger en heltäckande bild av AAS. Författarna har 

i denna bok samlat relevant internationell samt nationell forskning och därigenom 

sammanfattat de medicinska, rättsliga och sociala aspekterna av AAS-användningen. Moberg 

och Hermansson har dessutom båda arbetat i över 10 år med AAS inom både vård, 

behandling och rättsväsende. Därför delger de också många personliga berättelser, som ökar 

förståelsen. Många av källorna vi i uppsatsen hänvisar till Moberg och Hermansson har vi 

även funnit på flera andra håll och i de fallen har vi valt att ändå källhänvisa till denna då den 

kan ses som en grundbok. 

 

Skårbergs avhandling “Anabolic-androgenic steroid users in treatment - social background, 

drug use patterns, and criminality” (2009) baserar sig på fyra studier där han kommit fram till 

att de allra flesta AAS-missbrukare haft en svår skolgång och en dålig relation till ens pappa. 

Därutöver visar avhandlingen på att AAS-användning ofta leder till kriminalitet och att man 

börjar med andra droger. Skårbergs forskning möjliggör flera djupa resonemang tack vare 
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hans många intervjuer med AAS-användare, vilket har varit ett betydande forskningsbidrag 

inom området. Då vi valt att fokusera på yrkespersonerna inom missbruksvården, och inte på 

användarna själva, så finner vi däremot inte Skårbergs forskning relevant för vår studie. 

 

Utöver Moberg och Hermanssons (2006) utgivning har Statens Folkhälsoinstituts rapport 

“Dopningen i Sverige – en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder” (Statens 

Folkhälsoinstitut 2009) varit användbar för oss för att få en helhetsbild över problematiken. 

Den lämpade sig särskilt väl då den inte begränsar sig till det idrottsliga användandet och 

fokuserar på hela situationen i Sverige. Rapporten går till exempel igenom hur dopinglagen 

ser ut, hur man handlar med anabola, vilka grupper som använder anabola, omfattning, 

brottsstatistik, bakgrundsfaktorer som kön, ålder, social bakgrund, utbildningsnivå, 

självförtroende och idrottslig bakgrund, om biverkningar, beroende och sociala problem, 

förebyggande arbete och behandling. 

 

4.2. Konstruktionen av sociala problem 

Konstruktionen av sociala problem är uppsatsens huvudspår. Det blir därför relevant att ge en 

överblick även över detta område. I detta avsnitt kommer vi samla några av de viktigaste 

forskarna och kort beskriva vad de har tillfört fältet. Flera av de tongivande forskarna har 

producerat viktiga teorier som vi valt att använda, men dessa beskriver vi närmare under 

kapitlet om våra teoretiska utgångspunkter. 

 

Ett verk i sammanhanget är Sven-Åke Lindgrens ”Den hotfulla njutningen – att etablera 

drogbruk som samhällsproblem 1890-1970” (1993). Lindgren går där igenom olika problem 

genom tiderna och undersöker den process där vissa av dem etablerats som sociala problem. 

Problemen Lindgren undersöker är bruket av nervgifter, kaffe och tobak mellan 1890-1930 

samt bruket av narkotika mellan 1954-1968, och han använder begrepp som 

anspråksformulering (det vi senare kommer att kalla för inspirationsarbete) och en kollektiv 

definitionsprocess för att beskriva skedet. Han menar att processen där de nämnda preparaten 

etableras som sociala problem även kan appliceras på andra situationer, varför boken blivit 

relevant för oss i vår översikt (ibid.). 

 

Lindgrens bok (1993) används inte i vår uppsats, men blev betydelsefull för att upptäcka 

tidigare forskare. Författaren nämner en rad forskare som diskuterat de sociala problemens 
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utveckling. Fuller och Myers diskuterade det redan på 1940-talet, genom att visa hur 

husvagnsläger för kringresande arbetare efter en tid etablerades som socialt problem (ibid.). 

Blumer fortsatte på detta spår och riktade år 1971 kritik mot hur sociologin tenderade att 

analysera sociala problem som objektiva sanningar och propagerade istället för att se sociala 

problem ur en historisk och kulturell kontext (ibid.). Blumer menade att sociala problem 

växer fram genom kollektiva definitionsprocesser och för att exemplifiera detta formulerade 

han fem steg för denna process går till (ibid.). Dessa fem steg har varit mycket användbara för 

oss, då vi, steg för steg, har kunnat applicera teorin på empirin, och kunnat följa processen hur 

AAS etableras som socialt problem. Detta återkommer vi till i de teoretiska utgångspunkterna. 

Ett annat viktigt forskningsbidrag kommer från Spector och Kitsuse som menade att det aldrig 

är myndigheter och yrkespersoner som definierar sociala problem (ibid.). De menade att det 

istället en kamp där individer och grupper hävdar sina uppfattningar, uttrycker missnöje kring 

vad som anses vara skadligt för samhället, vilket sedan leder till en mobilisering av samhällets 

resurser för att bemöta problemet. Detta fokus på individer - och inte på myndigheter och 

yrkespersoner - gjorde Spector och Kitsuses forskning irrelevant för vår studie, då vi 

undersökte socialarbetarnas inställning till AAS och deras roll i hur AAS etableras som 

socialt problem. 

 

Slutligen vill vi även nämna Meeuwisse och Swärd som i boken ”Perspektiv på sociala 

problem” (2002) sammanfört totalt 17 framstående forskare som i separata kapitel diskuterar 

de viktiga frågorna och infallsvinklarna på hur sociala problem utvecklas och uppfattas. 

Forskarna diskuterar detta med hänsyn till såväl historia, genus, geografi, filosofi, politik, 

kultur, med mera, och ger en helhetsbild kring detta komplexa begrepp. Antologin var 

användbar för att få ta del av de olika perspektiven på sociala problem, även om den i 

slutändan användes sparsamt. 

 

4.3. Kunskapsluckor 

I förhållande till forskning om annan narkotika hade man kunnat hävda att hela 

forskningsområdet om AAS är en kunskapslucka idag, och vissa delar är särskilt outforskade. 

En av dessa rör AAS-användningens utbredning. Det finns ingen grundlig statistik på detta i 

Sverige, och som tidigare nämnt varierar dagens siffror mellan 10 000 och 100 000, med risk 

för ännu större utbredning, med tanke på tullens ökade beslag (Hoff 2008; Moberg & 

Hermansson 2006, s 145). Vi ser ett behov av att öka kunskapen kring utbredningen, eftersom 
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det är en förutsättning att målgruppen finns för att samhället ska vilja bereda dessa adekvat 

hjälp. En annan förutsättning för att hjälpa målgruppen anser vi vara en behandling anpassad 

efter målgruppen, dock verkar det inte ha gjorts några studier på hur en sådan behandling ska 

utformas. Vi har inte heller funnit någon studie om hur AAS utvecklas och etableras som ett 

socialt problem och därför har vi valt att studera detta. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskriver vi de teorier och begrepp som vårt arbete grundar sig på. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av socialkonstruktionismen och fortsätter med en redogörelse för 

de fem steg som ett socialt problem genomgår för att bli etablerat enligt Blumer (1971). 

Därefter följer en definition av vad ett socialt problem är och kapitlet avslutas med diverse 

teoretiska begrepp som enligt Loseke (2003) kan hjälpa oss att förstå hur ett socialt problem 

etableras i samhället. De teoretiska utgångspunkterna har varit vägledande genom hela arbetet 

– till exempel fyller teorier funktioner som att ge vägledning i utformandet av intervjufrågor 

samt för att förstå det insamlade materialet vid kodningen (Aspers 2011; Jönson 2010). Dess 

huvudfunktion är dock att hjälpa till att förstå empirin, vilket vi gör med hjälp av den valda 

teorins begrepp och synsätt (Svensson 2011). 

 

5.1. Konstruktionen av sociala problem 

Den forskning som vi presenterat på området indikerar att AAS är ett socialt problem med 

betydande konsekvenser för både individen, andra och samhället. Ändå är vår uppfattning att 

missbruket inte ges någon större uppmärksamhet, vilket vi framfört inledningsvis i uppsatsen. 

Detta lägger grunden för vårt antagande om att de förhållanden människan framhäver som 

problem inte nödvändigtvis speglar hela verkligheten och att alla problem inte kommer upp 

till ytan. Detta präglar vår ena frågeställning och det är också därför valet av teori blir givet, 

att det är människan som konstruerar de sociala problemen. Socialkonstruktionismen 

genomsyrar hela vårt arbete och kan förklaras med följande citat: “Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet grundas på antagandet att det inte finns någonting i 

världen vars mening existerar endast i objektet i sig” [vår översättning] (Loseke 2003). 

 

Blumer kritiserade i “Social problem as collective behaviour” (1971) antagandet om att 

sociala problem skulle existera utan att samhällets medlemmar kollektivt definierat det så. 
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Han baserar detta på att endast vissa missförhållanden uppmärksammas och betraktas som 

sociala problem. De sociala problemen kan finnas, men så länge inte samhällets medborgare 

definierar det som sådant genom att till exempel diskutera problemet, så kommer ingenting att 

göras åt det. 

 

Blumers fem steg för processen varigenom ett tillstånd kollektivt definieras och därmed 

etableras som ett socialt problem i samhället är: 

(1) Uppkomsten av ett socialt problem, 

(2) Legitimeringen av problemet, 

(3) Debatt, 

(4) Grundandet av en handlingsplan, 

(5) Implementering och korrigering av handlingsplan 

[Vår översättning.] (Blumer 1971, s 301). 

 

Vi vill förtydliga det faktum att bara för att vi utgår ifrån att sociala problem konstrueras 

innebär det inte att vi betvivlar de objektivistiska antaganden som framställs i uppsatsen från 

annan forskning på området. Forskningen bidrar till vår konstruktivistiska analys av hur AAS 

som socialt problem håller på att etableras. Det som skiljer oss från till exempel Moberg och 

Hermansson (2006) samt Hoff (2008) är att vår undersökning främst intresserar sig för hur 

yrkespersonerna ser på AAS, oavsett rådande objektivistisk forskning om hur skadligt AAS 

är. Sociala problem handlar både om de rådande förhållandena och personerna i dem och 

därför behandlar vi i analysen respondenternas syn på både AAS-missbruket och AAS-

missbrukarna (Loseke 2003). 

 

5.1.1. Definition av vad ett socialt problem är 

För att kunna diskutera hur AAS etableras som socialt problem krävs en definition av vad ett 

socialt problem innebär. Eftersom det saknas en gemensam definition (Meeuwisse & Swärd 

2002) kommer vi att använda oss av Donileen R. Losekes beskrivning i boken “Thinking 

about Social Problems” (2003), då boken är en modern tolkning som ofta refereras till. Detta 

med restriktion för att uppfattningarna eventuellt skiljer sig från vad det svenska samhället 

uppfattar som sociala problem. Han har summerat den officiella definitionen bland 

amerikaner i fyra kriterier. Dessa kriterier är att det: 
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… ska peka på att någonting är fel, eftersom det orsakar skada, 

… ska vara utbrett, 

… ska vara något som kan förändras av människor och 

… ska vara något som borde förändras. 

 

5.1.2. Kategorisering och typifiering 

Enligt Loseke är det nödvändigt för människan att kategorisera den komplexa världen. Vi 

söker efter likheter i situationer, personer eller saker som i realiteten är unika, för att kunna 

förhålla oss till livet. Detta exemplifierar han tydligt med hur vi delar in hela världens 

befolkning i bara två kön. Loseke menar att vi kategoriserar människor utan grund i en 

faktiskt personlig erfarenhet, eftersom vi träffat så få av dem. Detta kallar han typifiering. 

Dessa är alltså de bilder som mentalt målas upp när vi till exempel tänker på en viss grupp 

människor; kollektiva identiteter. “De sociala problemens arbete går ut på att konstruera 

bilder av typiska tillstånd och typiska människor, det är arbetet där man förenklar en otrolig 

komplexitet” [vår översättning] (Loseke 2003, s 55). 

 

5.1.3. De sociala problemens kamp 

Loseke benämner, med detta begrepp, kampen om att få bli ett etablerat socialt problem. Det 

handlar om vilka problem man anser vara viktiga att satsa på (ibid.). 

 

5.1.4. Inspiratörer och åhörare 

Inspiratörerna är de som åberopar något som ett problem och på olika sätt försöker få med 

folk på det tåget. Om deras inspirationsarbete är framgångsrikt kommer åhörarna ansluta sig 

till inspiratörernas resonemang och själva engagera sig i frågan. Inspiratörerna är de som 

typifierar (bestämmer) vad och vem som inkluderas i den kollektiva identiteten (målgruppen) 

(ibid.). När inspiratörerna åberopat något som ett socialt problem måste de övertyga åhörare 

om att just detta förhållande är något viktigt. Åhörarna i sin tur är “alla andra”. De bedömer 

inspiratörernas trovärdighet och om problemet verkligen är något att fokusera på. Alla 

samhällets medlemmar behöver inte hoppa på tåget för att problemet ska vinna de sociala 

problemens kamp, utan det kan räcka med att en viss grupp omfamnar problemet och själva 

blir drivande inspiratörer i någon form. De som arbetar med sociala problem har en 

betydelsefull röst. 
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6. Analys 

I detta kapitel presenteras vår empiri och analyseras med hjälp av de ovan nämnda teorierna. 

Det är här presentationen av vår undersökning tar vid. Blumers fem steg utgör analysens 

huvudrubriker. På så sätt ska läsaren kunna följa processen till hur AAS konstrueras och 

etableras som ett socialt problem. 

 

Under steg 1 presenteras några av de stora svenska aktörerna som uppmärksammat AAS som 

ett socialt problem. Under steg 2 diskuteras intervjupersonernas syn på AAS. Detta avsnitt är 

uppdelat i fem underrubriker som utgör de stora teman som vi anser speglar deras attityder. 

För att kunna analysera hur intervjupersonerna ser på AAS som ett socialt problem har vi 

hjälp av Losekes (2003) fyra kriterier om vad som är ett socialt problem. Han beskriver att det 

skiljer sig mellan enskilda personer vad man definierar som ett socialt problem och just därför 

blir det viktigt att luta vår diskussion på några definitioner. Under steg 3 diskuterar vi några 

aktörer som deltagit i debatten om AAS, medan vi under steg 4 redogör för två 

handlingsplaner som är aktuella, med särskilt fokus på Gerhard Larssons missbruksutredning. 

Steg 5 beskriver den praktiska implementeringen av handlingsplanen. Losekes olika begrepp 

som vi nämnt i teoriavsnittet kommer att användas genomlöpande i analysen. 

 

Enligt Blumer (1971) behöver det sociala problemet genomgå samtliga fem faser för att bli 

etablerat i samhället. Trots alla stegens betydelse för problemets etablering, har vi lagt olika 

stort fokus på dem, beroende på vår empiri. Steg 1 och 3 grundar sig på den forskning som 

tidigare presenterats, och inte på vår insamlade empiri. De kommer därför att framställas i 

särskilt koncentrerad form. Steg 2 och 4 baseras på empirin och diskuteras därför mer 

djupgående än övriga avsnitt. Vårt huvudsakliga fokus är hur legitimering av det sociala 

problemet sker på steg 2, och då vi i detta steg presenterar och analyserar intervjuerna, 

kommer det även ta upp en större del av analysen. Vi kommer dessutom att lägga en något 

större tyngd på steg 4, då det är där Missbruksutredningen behandlas. Slutligen kommer steg 

5 diskuteras kortfattat - detta av naturliga skäl vilka framgår där. 

 

Som tidigare nämnt vill vi med denna studie beskriva processen om hur ett socialt problem 

konstrueras och etableras. Vi har således inga ambitioner att undersöka huruvida vårt valda 

problem, AAS, kommer att etablerats eller inte. För att analysera processen blir det dock 
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nödvändigt att ändå föra en diskussion om Blumers respektive steg uppfyllts, då det är en 

förutsättning att det tidigare steget uppfyllts för att nästa steg ska vara möjlig att påbörjas. 

Därför inleds varje stycke med om vi anser att Blumers steg har blivit uppfyllt, och sedan 

påbörjas analysen av hur det gått till. 

 

6.1 Uppkomsten av ett socialt problem (steg ett) 

Blumers första steg för att någonting ska etableras som ett socialt problem innebär att det 

måste uppfattas och uppmärksammas, vilket vi utifrån den tidigare forskningen vill hävda har 

skett vad gäller AAS-användning. 

 

Vi noterar att AAS har uppmärksammats som ett socialt problem bland flera viktiga aktörer, 

enligt Loseke så kallade inspiratörer (Loseke 2003). Folkhälsoinstitutet (2009) och 

Riksidrottsförbundet (Hoff 2008) har gjort inventeringar på kunskapsläget, medan Moberg 

och Hermansson (2006) givit ut heltäckande böcker på området och beskriver AAS som ett 

samhällsproblem och en samhällsfara. Den sökning på Summon som vi presenterade under 

tidigare forskning bevisar ett ökat intresse bland forskare. Som då även nämndes har det 

sedan 2010 publicerats mer än dubbelt så mycket forskning om AAS som det gjordes mellan 

1980-1990.  

 

6.2. Legitimering av problemet (steg två) 

Då intresset kring AAS ökat och det av flera viktiga aktörer uppfattas som ett socialt problem, 

så krävs det, enligt Blumer (1971), en legitimering av problemet, för att processen ska 

fortsätta. Detta är även vårt huvudspår kring hur AAS konstrueras som ett socialt problem. 

Utifrån de kodade intervjuerna har vi kunnat urskilja fem teman som speglar hur 

socialarbetarna ser på AAS. Dessa kommer att analyseras utifrån de teorier och begrepp vi 

tidigare redogjort för. Betydelsen för vad teorierna tillför våra analytiska resonemang kommer 

att beskrivas fortlöpande. Slutsatserna av detta steg är osäkert, då respondenterna i vissa 

avseenden antyder att de legitimerar AAS som socialt problem, men inte i andra. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande diskussion om steg två där svaren sammanställs och 

vidareutvecklas ytterligare.  

 



32 

 

6.2.1. Utbredning 

Det råder stor osäkerhet bland respondenterna om utbredningen av AAS-användning i 

Sverige. Man kan se deras svar som på en skala beroende på hur pass utbrett de tror att AAS-

användning är, där respondenternas åsikter skiljer sig något. Störst motsättningar är det 

mellan S3 som tror att det är mycket begränsad utbredning och som ”börjar ifrågasätta 

huruvida det verkligen finns nått anabolamissbruk” och S2 som befarar ”att det kunde handla 

om upp till 100 000” och som dessutom förmodar ett stort mörkertal. S4 utgår från 

verksamhetens kontakt där ”det har […] förekommit någon gång, men att det måste vara 

0,001 procent”, men som samtidigt inte tror att det motsvarar verkligheten. Övriga 

respondenter vill inte gissa och talar i breda termer om att det är ”fler än man tror”; P3: ”Jag 

har ingen som helst uppfattning, men de är nog rätt många. Alltså det är ju ett mörkertal”. 

 

Respondenterna har mött enstaka personer som använt AAS i kombination med missbruk av 

andra preparat. Detta har framkommit i samband med ASI-intervjuer och S2 beskriver att hen 

träffat några vid underhållsbehandling. S4 har begränsad erfarenhet: “Vi träffar ju ganska 

mycket på de som har kommit ganska illa i missbruket, och då är det ju ofta andra preparat då 

ju. Alkohol och amfetamin och heroin och så”. P1 och P3, har träffat flera AAS-missbrukare, 

såväl unga som vuxna, både inom yrkeslivet och privat, medan andra aldrig mött någon som 

sökt hjälp för endast AAS-missbruk. 

 

En av Losekes fyra kriterier som definierar ett socialt problem är att det ska vara utbrett och 

omfatta ett signifikant antal personer (Loseke 2003). Socialarbetarna verkar inte vara 

övertygande om att AAS är ett utbrett problem att döma av ovanstående citat. De 

respondenter som inte haft någon vidare kontakt med målgruppen har inte heller kunnat se att 

problemet skördat offer. Detta menar Loseke är en förutsättning för att vi emotionellt ska 

kunna engagera oss i ett socialt problem. 

 

6.2.2. Konsekvenser 

Respondenterna ser sammantaget många konsekvenser av AAS-användning. Vi har gjort en 

distinktion mellan fysiska, psykiska samt samhälleliga konsekvenser. 

 

Respondenterna ser flera kroppsliga bieffekter som användaren får av AAS. Några rör sig 

med breda termer som att man utsätter sig för en stor risk (P2) samt att ”man förstör sig själv” 
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(S2), medan andra ger exempel på skador på inre organ som hjärna, hjärta och lever. P3 

menar även att AAS påverkar kognitiva förmågor som minnesfunktioner, och S4 nämner 

abstinenssymptom när man slutar. En kroppslig bieffekt som nämns är infertiliteten, och detta 

ses i ett av fallen även som den huvudsakliga konsekvensen. 

 

I: Ser du anabolamissbruk som ett problem? 

S3: Mmm, absolut. Eftersom jag vet att det påverkar fertiliteten, och skulle kunna påverka, 

inte bara förmågan till att kunna få barn i framtiden utan även liksom eventuellt resultera i 

att barn fostret tar skada av det också kanske. 

 

Respondenterna identifierar även många psykiska bieffekter, såsom ökad aggressivitet samt 

risk för depressioner och suicid: 

 

P1: Och sen när de då inte tar så rasar det, att det finns höga depressionsrisker som är 

väldigt allvarliga. Man bedömer att suicidriskerna är höga för den här gruppen. Så om de 

uttrycker suicid så ska det tas allvarligt. 

 

Slutligen nämner de samhälleliga konsekvenser. Respondenterna sätter fokus på anhöriga, 

kriminalitet och andra ospecificerade våldsutbrott. Samhällskostnader för till exempel vård- 

och rättegångskostnader nämns också som en samhällelig konsekvens: 

 

P1: Och det är omgärdat av rätt så mycket kriminalitet. Det var någon professor i 

rättsmedicin som undersökt de som dött av skottskador, och det var någon vansinnig siffra, 

runt 80 % av de som blivit skjutna hade steroider i kroppen, så det är ju en oerhörd 

riskfaktor för skadligt beteende på många nivåer. 

 

S1 nämner en rad konsekvenser, såsom infertilitet, hög självmordsrisk, depression, med mera. 

Med följande citat vill vi visa hur hen samtidigt inte riktigt tror på det: 

 

I: Så det handlar bara om träning? 

S1: Ja, så tänker jag att det är. Men så är det kanske inte längre. Med tanke på att jag precis 

läst i FAS att det inte är helt ovanligt att det kombineras med andra droger och att det har 

flyttat bort från träningen för att öka aggressivitet, och det kan kombineras med brott [...] 

men det är inget jag tänkt förrän jag precis har läst det, så i min värld är det fortfarande 

träning och bygga muskler. Men det kanske inte är så. 

 

Låt oss gå in på hur man kan förstå detta utifrån Losekes begrepp inspiratörer och åhörare 

(Loseke 2003). En inspiratör är någon, i det här fallet en forskare, som åberopar något som ett 

socialt problem och på olika sätt försöker uppmärksamma andra åhörare på detta. 
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Intervjupersonen nås av budskapet om att AAS är förknippat med en rad negativa 

konsekvenser, men antyder i citatet att detta inte är förankrat i hens uppfattning. Loseke 

menar att åhörarna själva bedömer hur viktigt och trovärdigt det som förmedlas verkar vara, 

innan de eventuellt själva hoppar på tåget och definierar det som ett socialt problem som är 

värt att arbeta för. I detta fall verkar inspiratörens budskap inte ha fått något fotfäste i 

socialarbetarens världsbild, forskaren har misslyckats med att få socialarbetaren att förändra 

sin uppfattning. En potentiell förklaring kan vara att personen av någon anledning inte känner 

emotionellt för det sociala problemet, vilket kan vara en nödvändighet för att dessa logiska 

tankar om att det är ett socialt problem ska ha någon betydelse, enligt Loseke. 

 

Det finns fler exempel på detta bland intervjuerna. Till exempel nämner S1 konsekvenser som 

infertilitet, höga självmordsrisker, depressioner samt problem för anhöriga, men anser att det 

är “utseendefixeringen [som] är ett socialt problem”. S4 besvarar själva frågan om AAS är ett 

socialt problem med “Ja, [...] det får ju sociala konsekvenser”. Vid ett senare tillfälle påpekar 

hen dock att det “såklart” endast är de som även missbrukar andra preparat som söker hjälp, 

trots de sociala konsekvenserna hen tidigare nämnt. Om detta betyder att hen anser att 

renodlade AAS-missbrukare inte behöver hjälp, eller om det handlar om att renodlade AAS-

användare inte vill söka hjälp, låter vi vara osagt. 

 

Respondenterna menar dock att konsekvenserna inte är så allvarliga att man skulle bli socialt 

utslagen av att använda AAS. Vissa antyder detta indirekt då de anser att missbrukare av 

andra preparat kan fara illa av missbruket, medan andra uttrycker det tydligt, vilket vi vill 

illustrera med följande två citat: 

 

P1: Samtidigt finns det ju nästan ett litet tvångsmässigt inslag kring det här med kost, att 

injicera, att träna, och det gör ju att du kan upprätthålla funktionsnivån rätt bra. Alltså kan 

säkert sköta ditt jobb, sköta det sociala, sköta ekonomi, för det finns den karaktären i 

intagningsmönstret […] så tror jag att du kan upprätthålla en fungerande vardag rätt långt. Och 

det är ju också svaret på en av era frågor varför man inte söker hjälp, för man upplever att man 

har en god funktionsnivå. 

 

S2: Man blir inte utslagen så nej… Det är väl därför man inte uppmärksammar det som ett 

socialt problem på samma sätt. Det är ju inte, det är ju destruktivt, det är ju ändå det att man är 

fysiskt stark. 
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Den andra av Losekes fyra kriterier är att det ska vara skadligt. Vi kan konstatera att 

respondenterna ser många negativa konsekvenser av AAS, men tror inte att man blir socialt 

utslagen. På olika sätt indikerar vissa intervjupersoner att det inte är ett problem, trots många 

konsekvenser. Några av respondenterna nämner, utan att vi fört frågan på tal, att de inte tror 

att AAS-användarna själva upplever missbruket som något problem. Av de nämnda 

konsekvenserna att döma ser respondenterna AAS som skadligt, men frågan är om AAS 

utifrån detta anses som tillräckligt skadligt för att vinna kampen om att bli ett etablerat socialt 

problem. Loseke (2003) menar att det finns väldigt många sociala problem i samhället som 

alla krigar för att få en plats i rampljuset och de förmåner som tillkommer. Utsagorna antyder 

att andra missbrukare har det värre. Om detta bygger på logiska resonemang eller är ett 

uttryck för att respondenterna saknar emotionellt engagemang för målgruppen kan vi bara 

spekulera i än så länge. Det sistnämnda kan vara en nödvändighet för att legitimering ske 

(ibid.). 

 

6.2.3. Utseendefixering 

Respondenterna gör en distinktion kring orsaken till missbruk av AAS och andra preparat. 

Orsaken till användning av AAS ses av flera som ett resultat av en utseendefixering, vilket de 

menar kan bottna i samhällets skönhetsideal, en dålig självkänsla samt osäker identitet. Ord 

som hälsomedvetna och “renlevnadsmänniskor” används för att beskriva målgruppen: 

 

S2: Jag tror det är mycket folk som ägnar sig åt idrott och hälsa. De kan ju ha ett 

hälsosamt liv för övrigt, att de kanske inte ens dricker, och äter sunt och så där, de tränar 

och vill ju ha optimala resultat träningsmässigt. 

 

Flera av respondenterna nämner fysiska skäl samt ett behov av att förstärka manligheten, som 

orsaker till att använda AAS. AAS-användarna anses besitta en strävan efter att nå den 

perfekta kroppen, vilket också är målet med användningen av AAS, enligt dessa. Några av 

respondenterna anger ingen specifik orsak till denna strävan – till exempel anser P2 att ”det är 

löjligt att man ska springa där och pumpa upp sig”, medan andra förklarar det med det 

rådande kroppsidealet i samhället, vilket kan illustreras med följande tre citat: 

 

P3: Jag tror inte människor går runt och tänker ”gud, vad jag är sugen på anabola” utan givetvis 

är det samhällets spegling av de värden vi ska ha. Vi ska vara starka, pigga, vackra, unga, 

aktiva, hela tiden. Och det är ett socialt problem. 
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S1: Jag menar utseendefixeringen är väl ganska långt ner i åldrarna idag tycker jag, både för 

killar och tjejer. Att det är olika mallar. Anorexia och självsvält är ju inte jätteovanligt och jag 

tänker att killarna har ju samma krav på sig, de ska vara stora och biffiga. 

 

P1: Det är kroppsidealet, att man har någon föreställning att […] man måste se ut på något visst 

sätt, annars duger man inte. Kan inte hitta något annat ord än bisarrt, oerhört bisarrt knutet till 

din uppfattning om dig själv som människa och ditt värde […] ‘har inte jag ett tillräckligt stort 

omfång kring axlarna eller armarna så finns det ingen som kan älska dig’. 

 

Men vad är det som gör att målgruppen påverkas så starkt av skönhetsidealet, så att de tar 

AAS för att uppfylla det? En förklaring menar de kan vara bristande självkänsla: ”bygger ju i 

grunden på en taskig självkänsla, det är jag helt övertygad om” (S2) och ”någonstans måste 

det ju i grunden handla om dåligt självförtroende” (P2). S2 menar att bristen på självkänsla är 

en gemensam nämnare för alla missbrukargrupper, men att det tar sig uttryck i en 

utseendefixering för AAS-missbrukarna: 

 

S2: Det här med låg självkänsla och allt, jag menar, det pratar vi ju med alla drogmissbrukare 

om. Så om det skiljer sig jättemycket, det vet jag inte. Snarare är det väl kanske lite mer 

utseendefixerat då, med anabola steroider. 

 

P3 menar att man generellt har en större förståelse för andra missbrukare än för den aktuella 

målgruppen. Vad gäller AAS-missbrukare säger hen: 

 

P3: Jag tror att man ser dem lite med förakt. Att behöva ta något för att vara stark. Och det ser 

man ju när det står lappar, ni kommer få livstids halshuggning om ni blir tagna för anabola. [---

] Vi har en inbyggd del i att hjälpa folks om far illa, men det kommer hit någon som är kaxig 

och tuff så är det lite svårare att öppna våra hjärtan tror jag. 

 

Intervjupersonerna menar att användandet har ett verkningsområde som inte andra erkända 

preparat har. Med användningen vill man uppnå ett mål: att bli stark. Dessa resonemang kan 

antyda att AAS-missbrukarna varit mer medvetna och därmed ansvariga för situationen i 

större utsträckning än vad till exempel andra missbrukare är. Loseke (ibid.) skriver att ett 

“offer” ska förtjäna sympati och då är en förutsättning att personen varit oskyldig till 

situationen. Det senaste citatet tycker vi även pekar på att målgruppen inte skulle förtjäna 

sympati. De olika resonemangen tycker vi därutöver antyder att AAS-missbrukare inte ingår i 

missbrukarens, vad Loseke skulle benämna, kollektiva identitet. Med begreppet menar 

Loseke de bilder som mentalt målas upp när vi tänker på en viss grupp människor. 

Respondenternas bild av missbrukare är inte hälsomedvetna, välmående människor och flera 
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säger att de tror att andra inte ser AAS-missbrukare som missbrukare. Med detta kan vi närma 

oss ett antagande om att socialarbetarna inte ser AAS-missbrukarens situation som något 

socialt problem värt att arbeta för. 

 

6.2.4. Preparatet 

Det råder stora olikheter mellan respondenterna angående vilka direkta och långsiktiga 

effekter som AAS kan ge upphov till. Med direkta effekter menar vi eventuella rus och med 

långsiktiga effekter om det kan utvecklas till ett beroende. Däremot förnekar ingen att ett 

missbruk kan föreligga och pekar på att blandmissbruk är vanligt förekommande bland 

målgruppen. 

 

Respondenterna är osäkra på om AAS kan ge ett direkt rus. P3 menar att man kan få en rusch 

av AAS som kan liknas vid den mani man kan få om man lider av en bipolär sjukdom. S2 

menar att man kan få en ”kick” och ”ett jävla driv av det ändå [även] om man inte tränar”, 

men är däremot osäker på ”hur lång tid det tar innan man får kicken”. P2 tror däremot inte att 

man kan få något rus av AAS. 

 

På frågan om AAS kan utvecklas till ett beroende finns två sätt att se på det. Till exempel 

menar S2 att det är ”oerhört beroendeframkallande”. S1 är av motsatt åsikt: 

 

S1: Jag tänker väl att […] det inte är så svårt att sluta. Att man inte behöver läggas in på 

avgiftning, trappas ner och vill de inte kura så slutar dem, i min värld. Så tänker jag det är väl 

inget beroendeframkallande, man kan väl bli fixerad och det här med kropps... men att man 

skulle bli beroende av det rent fysiskt, det tror jag inte. 

 

Respondenterna resonerar däremot i termer av att AAS kan leda till ett socialt beroende. De 

talar om att man uppnår en position i ett sammanhang, att man får status i att vara stor och 

stark samt att man får en stark samhörighet med gruppen som är svår att bryta, vilket följande 

två citat utgör exempel på: 

 

S2: Man bygger upp en identitet kring det, att man blir den stora starka så att säga. Man bygger 

upp en identitet kring det, och man skaffar sig ett jobb där man måste vara stor och stark, man 

kanske blir vakt, och kan man då inte upprätthålla det så kan man bli av med jobbet. 
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P2: Rent medicinskt så vet jag inte om man blir beroende av det, men det är rätt så mycket så 

att det i de här sammanhangen är ett beteende man är beroende av, de är väl beroende av vilket 

intryck de ger. De har väl ett behov av att verka stora och starka. 

 

Respondenterna hävdar att AAS-användning är ett missbruk. Flera stödjer detta resonemang 

på att preparatet är kriminaliserat. P1 utgår istället från DSM-IV-kriterierna och hävdar 

därigenom att bruket kan utvecklas till att bli ett missbruk. P3 hävdar också hen att det är 

missbruk, men specificerar inte närmare utifrån vilka kriterier. Därmed förnekar ingen att 

AAS-missbruk kan förekomma och många pekar på att AAS-missbruk ofta kombineras med 

missbruk av andra preparat. 

 

Även här kan vi se att intervjupersonerna skiljer AAS-missbrukare från andra missbrukare. 

Deras olika utsagor antyder återigen att AAS-missbrukare inte ingår i missbrukarens 

kollektiva identitet och att de därigenom inte får samma status som socialt problem, enligt 

Loseke (2003). AAS-missbrukare har inte samma erkända beroende och inte något direkt rus, 

istället talar man i termer av ett socialt beroende. Samtidigt hävdar respondenterna att AAS-

användning alltid är eller kan bli ett missbruk, samt att blandmissbruk är vanligt. 

 

6.2.5. Lösningar 

Det finns respondenter som identifierar flera lösningar för att bemöta AAS-problematiken, 

medan andra inte gör detta. Ansvaret läggs nästan uteslutande på den egna verksamheten och 

övriga samhälleliga instanser, men i några fall även på AAS-användaren själv. 

 

En del av de identifierade lösningarna läggs på den egna verksamheten och andra 

myndigheter. Lösningarna som den egna verksamheten ska ta itu med anses vara att bli bättre 

på att ”upptäcka det […] så man kan konfrontera dem” (S2), öka ”kunskapen så man inte står 

där och upptäcker att jag har en lucka i min kompetens” när någon söker (S3) samt att prata 

mer om det i personalgruppen, fråga efter det mer och att ta upp det på ASI-intervjuer (S4). 

 

När det gäller lösningar som andra verksamheter måste ta tag i så finns det en större variation 

och tre specifika lösningar är återkommande. Det måste finnas enklare och billigare AAS-

tester, då många idag, enligt S3, undviker att testa för AAS då det är för dyrt. Samtliga aktörer 

måste bli bättre på att förmedla kontakt mellan AAS-användaren och hjälparen, vilket rör 

aktörer som idrottsföreningar, Riksidrottsförbundet, socialtjänsten, psykiatrin, sjukvården, 
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reproduktionscentrum och kriminalvården. Slutligen måste man även öppna nya nischade 

mottagningar, som specialiserar sig på hjälp för AAS-användare. Dessa mottagningar ska i 

intervjuer med AAS-användare undersöka vilken hjälp de vill ha, göra sig attraktiva för 

målgruppen, öka kunskapen om AAS och kulturen som målgruppen befinner sig i, samt 

kombinera somatisk och psykiatrisk vård.  Några respondenter påpekar också AAS-

användarnas eget ansvar genom att markera att vården bygger på frivillighet, och att AAS-

användarna därför också måste söka hjälpen. 

 

Det finns också de respondenter som inte ser något behov av lösningar. S1 säger: 

 

S1: När det dyker upp någonting så tar man ju upp det till diskussion, men att förbereda sig för 

någonting som kanske kommer om tre år, eller kanske aldrig blir aktuellt här, utan man gör det 

när det dyker upp. Om det kommer något nytt så får man ju undersöka det, ha en diskussion om 

det och se liksom.. forska vidare. Man kan inte ha full beredskap för allt som eventuellt skulle 

kunna [komma]. 

 

Loseke (2003) beskriver just detta, att det sociala problemet ska ha skördat offer för att man 

ska bry sig om det och att förebyggande arbete av den anledningen då ses som oviktigt. 

Losekes sista två definitionskriterier för vad som är ett socialt problem är att det ska vara 

något som kan och borde förändras. Vi frågade respondenterna om lösningar vore 

eftersträvansvärt i syfte att undersöka om de ser AAS som ett socialt problem. Som empirin 

visar ser respondenterna möjliga lösningar på problemet och antyder ibland också starkt att 

det borde till en förändring för målgruppen. Samtidigt kan vi inte dra för stora slutsatser av 

detta i förhållande till vår frågeställning om hur AAS konstrueras som ett socialt problem, 

eftersom det inte framgår hur prioriterad målgruppen skulle vara i realiteten. 

 

6.2.6. En diskussion om legitimering  

AAS har tagit flera turer i etableringen som ett socialt problem. Under 1990-talet 

uppmärksammade man att dopning användes för annat än idrottsliga syften och det sågs då 

som ett samhälleligt problem (Folkhälsoinstitutet 2009; Hermansson 2006). Detta ledde bland 

annat till att dopningslagen stiftades (1991:1969), att Folkhälsoinstitutet studerade frågan och 

att det publicerades böcker med den inriktningen (ibid.). Efter några år skulle dock intresset 

och aktiviteten kring frågan avta och man började åter se det som ett problem relaterat till 

idrott. Detta har, enligt Blumer (1971), en naturlig förklaring. Han menar att det finns väldigt 

många problem i vårt samhälle som alla önskar samhällets erkännande, vilket Loseke (2003) 
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benämner de sociala problemens spel; ett spel som pågår hela tiden och som oftast inte har 

några klara vinnare eller förlorare. En rond kan innebära att man konverterat åhörare till att bli 

inspiratörer och därigenom kan vinna större i nästa omgång. I fallet med AAS har vi 

identifierat forskare som drivit frågan, vilka är högst upp i hierarkin av inspiratörer och 

därigenom har störst chans att nå fram, enligt Loseke. Beroende på hur högt upp i hierarkin 

som det sociala problemets inspiratörer befinner sig, så kan ett problem legitimeras olika 

snabbt, och vissa riskerar att tystas ner, ignoreras och undvikas (Blumer 1971). 

 

Genom vår empiri kan vi närma oss en uppfattning av hur stort gehör forskarna fått bland 

yrkesverksamma inom missbruksvården, det vill säga om AAS blivit legitimerat hos åhörarna 

som socialt problem, utifrån Losekes definitionskriterier om vad ett socialt problem är. 

Socialarbetarna verkar inte övertygande om att AAS är ett särskilt utbrett problem. 

Socialarbetarna nämner många konsekvenser av missbruket, men pekar samtidigt på att AAS-

missbrukarna inte blir socialt utslagna. De andra missbrukarna har det värre. De upplever inte 

heller samma beroende, men respondenterna hävdar på samma gång att AAS-användning 

alltid är eller kan bli ett missbruk. Detta menar vi kan vara ett uttryck för att AAS inte ses som 

tillräckligt skadligt för att vinna kampen om att bli ett socialt problem. Socialarbetarna ser 

vidare många lösningar på problemet; många medger att det kan förändras och att det borde 

förändras. 

 

Ett tydligt mönster är att respondenterna inte ser AAS-missbrukare på samma sätt som andra 

missbrukare. De är hälsomedvetna och anses generellt inte bli varken socialt utslagna eller 

beroende. Respondenterna tänker att AAS-missbrukare kan ha ett fungerande liv. De kanske 

inte heller tar preparatet i syfte att må tillfälligt bra av det, eftersom många inte tror att det ger 

något rus. Utifrån detta kan vi konstatera att det finns indikationer bland respondenterna på att 

AAS-missbrukarna skiljer sig från missbrukares kollektiva identitet (Loseke 2003). För att 

AAS-missbrukarna ska erbjudas hjälp krävs det att de är i behov av den. Gemene mans 

kategorisering av människor är viktig för hur problem konstrueras och etableras, men det är 

ändå typifieringen som görs av yrkespersonerna inom missbruksvården som blir avgörande 

för om målgruppen i slutändan ses som berättigade (ibid.). Att döma av de enorma resurser 

som sätts in för gruppen missbrukare, så är dessa redan etablerade som ett socialt problem. 

Ingår inte AAS-missbrukarna i denna kollektiva identitet så ger det utslag på vilken hjälp de 

kommer att få. Samtidigt hävdar respondenterna att AAS-användning alltid är eller kan bli ett 
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missbruk, samt att blandmissbruk är vanligt hos målgruppen, vilket ju innebär en 

beroendeproblematik. 

 

Vad kan det då bero på att AAS-missbrukare inte blir erkända missbrukare hos 

intervjupersonerna? En teori är att det emotionella engagemanget försvårats genom att AAS-

missbrukarna inte ses som offer (Loseke 2003). Dels ska offer vara förtjänta av sympati, 

vilket vi tolkar att respondenterna bedömer att AAS-användarna inte är. Detta med tanke på 

hur mycket respondenterna betonar att AAS-användarna har ett mål med användningen. En 

intervjuperson (P3) säger också att man har svårare att öppna upp sitt hjärta för de som är 

”kaxiga”. Dels har respondenterna i mycket liten utsträckning varit i kontakt med målgruppen 

och har ingen vidare uppfattning om hur utbrett problemet är. Loseke (ibid. s 174) skriver att: 

“...vi satsar inte vår tid och våra pengar för att lösa tillstånd innan de skördat offer”. Han 

menar att förebyggande arbete är svårt att utvärdera eftersom det konkurreras ut av problem 

där skadan redan är skedd. Vi tänker oss att respondenterna har svårt att prioritera målgruppen 

i det sociala spelet, eftersom de har ytterst få personliga erfarenheter av att problemet finns.  

 

6.3. Debatt (steg tre) 

När forskarna har fått med sig tillräckligt många inflytelserika personer kan en debatt börja, 

enligt Blumer (1971). Debatt sker mellan de som söker en förändring inom fältet och de som 

på något sätt hotas av förändringen. Här diskuterar och debatterar man, man utför 

opinionsbildning och utvärdering, och olika förslag läggs fram inom såväl media som inom 

politiken. Blumers tredje steg vad gäller AAS som socialt problem anser vi vara uppfyllt och 

nedan presenteras hur denna tolkning blir rimlig. 

 

Precis som vi påpekade under analysen av Blumers första steg så har vi identifierat flera 

aktörer som engagerat sig för att uppmärksamma AAS som ett socialt problem. Några av 

dessa är Regeringen som valt att inkludera dopning i den samlade ANDT-politiken, 

Folkhälsoinstitutet, Riksidrottsförbundet samt Moberg och Hermansson (Prop. 2010/11:47). 

Samtliga bidrar till debatten genom att sprida information om AAS vilket möjliggör en 

förståelse hos andra, som sedan själva kan ansluta sig till debatten. För att ge ett exempel på 

detta så skriver Olinder (Hoff 2008, s 3), ordförande i Riksidrottsförbundets 

Dopingkommission, att rapportens syfte är att ”göra det möjligt för fler intressenter inom 

antidopingområdet att uppdatera sin kunskap inom området”. 
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Moberg och Hermansson (2006) skriver i sin bok “Mandom, Mod och Morske Män” att 

debattartiklar relaterade till dopning regelbundet återkommer i de stora dagstidningarna. Till 

exempel har det debatterats om legalisering av olika dopningspreparat och ungas liberala 

attityder till AAS. Dessutom har Uppdrag Granskning gjort ett program om AAS och flera 

anti-dopningsprojekt har arbetat för att väcka diskussion kring frågan. Moberg och 

Hermansson utgår i sin bok själva ifrån att AAS idag är ett samhällsproblem och en 

samhällsfara (ibid.). De hävdar där att både det förebyggande och det behandlande arbetet 

måste förbättras. 

 

Vidare håller Moberg föreläsningar om AAS. Vi närvarade på en av föreläsningarna, 

tillsammans med socialarbetare och politiker som bjudits in specifikt. Föreläsningen 

innefattade både information och opinionsbildning. Som exempel på opinionsbildning 

kritiserade han (bristen på) politiska beslut och uttalanden, beskrev hur han menar att en 

behandling ska läggas upp och gav flera skäl till varför samhället måste reagera på AAS-

problematiken. Moberg har stora chanser till genomslag hos åhörarna eftersom han är 

forskare, som enligt Loseke är den högst värderade av inspiratörer (Loseke 2003). Detta då 

forskare ska återspegla någon sorts sanning, men faktum är att forskare kan ha ett intresse i att 

lyfta fram något som ett socialt problem. I dessa fall menar Loseke att man samtidigt kan se 

dem som högst partiska aktivister. 

 

Att Moberg riktade föreläsningen till socialarbetare och politiker kan anses rimligt, utifrån 

vad Loseke (2003) beskriver om åhörares olika maktpositioner. Precis som att de olika 

inspiratörerna har olika stort inflytande, är vissa åhörare viktigare att lyckas inspirera än 

andra. De Moberg riktade sig till är inte bara åhörare, de är också högt stående i hierarkin av 

potentiella inspiratörer och just därför blir de särskilt viktiga att lyckas inspirera; deras röst är 

högre än gemene mans. Dessa personer har en betydelsefull roll för legitimeringen av 

problemet och därför också för vilken hjälp målgruppen i slutändan erbjuds (ibid.). Loseke 

skriver att det är möjligt att vinna de sociala problemens kamp om man bara lyckas få med sig 

dessa. Hur stor åhörarskara som köper påståendena kan spela roll, men det behöver inte ha 

någon betydelse för om man kammar hem spelet, enligt Loseke. 
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Sammantaget har vi sett exempel på flera aktörer som engagerar sig i frågan om AAS. Ett 

forskarpar, en myndighet, två verksamheter, tidningsartiklar, tv-program och diverse 

projektarbeten har genom debatt, opinionsbildning och förslag försökt påverka definitionen av 

det sociala problemet. 

 

6.4. Grundandet av en handlingsplan (steg fyra) 

Blumers fjärde steg anser vi vara uppfyllt och här presenteras grunden för den tolkningen. 

 

6.4.1. Presentation av missbruksutredningen 

Regeringen beslutade 2008 att tillsätta en särskild utredare för att producera utredningen med 

syfte att ge en överblick över den samlade svenska missbruks- och beroendevården. 

Utredningens uppdrag var även att se över socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) om 

psykiatrisk tvångsvård, föreslå nödvändiga förändringar för att anpassa lagstiftningen till 

behoven inom missbruks- och beroendevården samt att utreda ansvarsfördelningen mellan 

kommuner och landsting (Statens offentliga utredningar 2012a). Detta resulterade i 

Missbruksutredningen SOU 2011:35 “Bättre insatser vid missbruk och beroende - individen, 

kunskapen och ansvaret” som avslutades 30 april 2012, och som i skrivandets stund har 

skickats ut till 185 kommuner, landsting, yrkesföreningar, brukarorganisationer samt 

vårdgivare för synpunkter (Statens offentliga utredningar 2012b). Det är första gången som 

situationen och ansvarsfördelningen kring dopningsmedelsmissbruk [utredningens eget 

begrepp] ses över (SOU 2011:35). 

 

6.4.2. En diskussion om grundandet av handlingsplan 

Vidare kan vi konstatera att handlingsplaner på senare tid har författats, där AAS ingår. 

Dopning är numera inkluderat i regeringens samlade strategi för det som tidigare innefattat 

enbart alkohol-, narkotika- och tobakspolitik. Nu får även dopningen ta del av denna politiks 

ständiga målsättning som gäller: “tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av 

barn och ungdomar, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling samt riktlinjer 

för samarbetet med andra länder inom EU och internationellt” (prop. 2010/11:47, s 1). 

 

Den än mer dagsaktuella Missbruksutredningen SOU 2011:35 “Bättre insatser vid missbruk 

och beroende - individen, kunskapen och ansvaret” ger en samlad bild av den svenska 
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missbruks- och beroendevården, där dopning ingår. Vad gäller dopningsanvändning beskrivs 

bland annat vilka konsekvenser användningen får, på vilket sätt det är ett problem, vilka 

användarna är och synen på dessa. 

 

Blumer (1971, s 304) betraktar grundandet av en handlingsplan som steg fyra. Efter att ha 

påverkats av aktörernas opinionsbildning på steg tre sker förhandlingar, varpå den officiella 

handlingsplanen författas (Blumer 1971). För att ge ett exempel på detta så hänvisar man i 

utredningen till flera av de som uppmärksammat AAS som socialt problem, däribland 

Skårberg och Dopingjouren (ibid.). Utredningen kan ses som en samlad version av de tidigare 

stegen där samhället kollektivt definierat problemet, enligt Blumer (1971). Definitionen har 

rimligtvis förändrats från hur problembilden såg ut när det sociala problemet först upptäcktes. 

 

Missbruksutredningen antyder att alla Losekes kriterier för vad som är ett socialt problem har 

blivit uppfyllda. Den pekar på såväl fysiska, psykiska samt samhälleliga konsekvenser, det 

vill säga att någonting är fel. Utredningen menar även att problemet är relativt utbrett, att det 

kan förändras av människor och framförallt att det borde förändras. Bara det faktum att 

dopning lyfts fram i utredningens översyn av den svenska beroende- och missbruksvården 

samt att stödet till dopningsmissbrukare och deras anhöriga regleras i samma lagförslag som 

missbrukare av narkotika, alkohol och läkemedel, indikerar att det sociala problemet ses som 

allvarligt. De viktigaste delarna i handlingsplanen är, enligt Blumer (1971), att berätta för 

samhället hur man ska agera och vilka lösningar som identifierats. Baserat på kodningen har 

vi sett att lösningarna är den överlägset största delen i utredningen. 

 

Missbruksutredningen betraktar AAS som ett begränsat men ökande problem även utanför 

idrotten. Antalet frekventa användare uppskattas till 10 000 och beräknas kosta samhället 150 

miljarder. Utredningen beskriver att målgruppen anses ha mycket oklara vårdbehov med både 

somatiska och psykiska skador och att de sällan söker vård eftersom missbruket är 

kriminaliserat. Missbruket anses vara koncentrerat bland män i åldern 16-29 år som är socialt 

välfungerande med familj, bostad och arbete. 

 

Framförallt lägger utredningen fram lösningar på AAS-problematiken och på vilken 

ansvarsfördelning som bör gälla för att hjälpa dessa. Vi kommer här att ta upp några av de 
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lösningar som utredningen ser, eftersom det är lösningar som steg fyra handlar om, enligt 

Blumer (1971). 

 

Utredningen menar att forskningen på hela missbruks- och beroendefältet är underutvecklad i 

jämförelse med andra vårdområden. Ett lagförslag som rör missbruk av både narkotika, 

alkohol, läkemedel och dopning syftar till att erbjuda användare och anhöriga vård, 

behandling och stöd: 

 

3 § Insatser inom missbruks- och beroendevården syftar till stöd, vård och behandling åt 

människor som genom sin användning av alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller 

andra liknande medel riskerar att skada sin hälsa eller sociala situation. Insatserna syftar även 

till att ge stöd åt närstående till människor som använder sådana medel på ett skadligt sätt. 

(SOU 2011:35, s 41). 

 

Utredningen ser vidare ett behov av att bedriva forskning och sprida kunskap om alkohol, 

narkotika, läkemedel eller dopningsmedel. Bland annat ska upprättandet av ett nationellt 

institut ha denna uppgift vad gäller kunskap om behandling för grupper som missbrukar eller 

är beroende av något av nämnda preparat. Denna forskning ska vila på en medicinsk, 

psykologisk och samhällsvetenskaplig grund. Kunskap ska dessutom spridas genom 

regelbundna statliga undersökningar vad gäller konsumtionen av dessa. Dessutom vill man ha 

ett nationellt kunskapscentrum för behandling av AAS-missbrukare specifikt, med kompetens 

i endokrinologi och farmakologi. Därifrån ska man även kunna erbjudas råd och stöd via 

telefon och internet. Det ska finnas evidensbaserad, specialiserad vård för AAS-missbrukare. 

 

Missbruksutredningen vill därutöver förtydliga vilket ansvar kommun respektive landsting 

har för bland annat AAS-missbrukare, eftersom detta inte finns uttalat idag (ibid.). För att 

undvika samordningsproblem så ska kommunen vara skyldig att ”upprätta [en] individuell 

plan för personer som är i behov av både stöd från kommunen och behandling från 

landstinget” (ibid. s 120). Varje landsting bör i sin tur ha en verksamhet för utredning och 

behandling. Därutöver ska idrottsorganisationer och företag som grundat 

träningsanläggningar ha ett ansvar för att förebygga och upptäcka dopningsmissbruk. Det 

möjliggör tidiga insatser vilket ska eftersträvas då det ses som de mest kostnadseffektiva 

insatserna, ur ett långsiktigt och samhällsekonomiskt perspektiv (ibid.). 
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6.5. Implementering av den officiella handlingsplanen (steg 

fem) 

Regeringens officiella handlingsplan för alkohol, narkotika, tobak och nu dopning (prop. 

2010/11:47) blev utgiven 10 januari 2011. Från dagens datum räknat är det nästan 1,5 år 

sedan och det är därför svårt att dra några slutsatser om hur implementeringen lyckats. 

Missbruksutredningen (SOU 2011:35) presenterades än senare, nämligen 30 april 2012, och 

vi anser det därför vara omöjligt för även den att ha implementeras. Därför kan Blumers femte 

steg inte betraktas som fullföljt. 

 

Hur väl handlingsplanerna implementeras i praktiken går bara att spekulera i. Enligt Blumer 

implementeras inte utredningen i sin helhet, utan justeras genom implementeringsprocessen. 

De som missgynnades av besluten får här en sista chans att kämpa vidare för en ny inriktning, 

och de som gynnades kommer söka nya utökade möjligheter (Blumer 1971). Detta stämmer 

väl in på utredningen, då samtliga som tagit del av den till och med har fått en förfrågan om 

att ge synpunkter – en given möjlighet för att påverka inriktningen innan implementeringen 

(Statens offentliga utredningar 2012b). När dessa justeringar skett kommer handlingsplanen, 

enligt Blumer (ibid.), att omsättas i praktiken och det är då vi kan konstatera att AAS har 

blivit ett etablerat socialt problem. 

 

7. Avslutande diskussion 

7.1. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har vi med hjälp av kvalitativa intervjuer, missbruksutredningen, teorier 

och forskning analyserat hur AAS-användning håller på att etableras som ett socialt problem. 

Sammanfattningsvis kan vi se att forskare för länge sedan uppmärksammade problemet (steg 

1), att socialarbetarna delvis legitimerar det (steg 2), att flera aktörer engagerat sig i en debatt 

och på olika sätt försökt definiera problemet (steg 3) samt att två handlingsplaner utformats 

(steg 4). Alla steg bidrar till att etablera AAS som socialt problem. Genom att besvara 

följande frågeställningar har vi analyserat processen där denna etablering sker: 

 

- Hur legitimerar yrkespersoner inom missbruks- och beroendevården AAS 

som socialt problem? 
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Det huvudsakliga resultatet har varit att socialarbetarna inte ser AAS-missbrukare på samma 

sätt som andra missbrukare. Respondenterna är osäkra på preparatets utbredning. De nämner 

många konsekvenser av missbruket, men pekar samtidigt på att användarna inte blir socialt 

utslagna. Enligt respondenterna tar de kanske inte heller preparatet i syfte att må tillfälligt bra, 

eftersom många inte tror att det ger något rus. Användningen grundar sig istället främst i en 

utseendefixering, vilket flera menar bottnar i samhällets skönhetsideal, en dålig självkänsla 

och osäker identitet. I övrigt råder en generell attityd att de är hälsomedvetna 

renlevnadsmänniskor som ägnar mycket tid åt träning. 

 

- Hur bidrar Missbruksutredningen 2011:35 till att etablera AAS 

som socialt problem? 

Utredningen bidrar till att etablera AAS som socialt problem genom att peka på de lösningar 

som borde till. Utredningen ser på missbruket som något relativt utbrett med skadliga 

konsekvenser, och som kan och borde förändras av samhället. Bland annat anser utredningen 

att det bör bedrivas mer forskning om dopningsmedel, att det ska finnas anpassad vård för 

målgruppen och att det samhälleliga ansvaret för att hjälpa dessa människor ska förtydligas. 

 

- Hur bidrar forskning och den offentliga debatten till att etablera AAS 

som socialt problem? 

På senare år har det gjorts inventeringar på kunskapsläget och givits ut böcker om AAS, där 

användningen beskrivits som ett samhällsproblem. Forskningen på området har ökat markant 

och dopning har inkluderats i regeringens alkohol-, narkotika- (dopnings-) och tobakspolitik. 

De aktörer vi identifierat har bidragit till att etablera AAS som socialt problem genom debatt, 

opinionsbildning, informationsspridning och förslag på lösningar, vilket i sin tur gjort det 

möjligt för andra att engagera sig i problemet. 

 

7.2. Egna reflektioner 

I uppsatsen har teman som prestationskultur och utseendefixering nämnts genomgående. Vi 

ser idag ett samhälle där människor påverkas av de rådande skönhetsidealen till den grad att 

de använder konstgjorda preparat för att uppnå deras bild av den perfekta kroppen. Samma 

prestationskultur råder inom idrotten, där man använder preparat för att uppnå önskade 

resultat. Med hänsyn till detta menar vi att man inte bör se AAS som det enda problemet, utan 

även den skönhets- och prestationskultur som skapat själva behovet av att använda det. Om vi 



48 

 

i detta fall bör se hur samhället ligger bakom användningen av ett preparat, så bör vi även se 

hur användningen av ett preparat kan leda till negativa följder för samhället. Vi syftar här på 

kopplingen mellan AAS och kriminalitet – vilken är logisk nog, med tanke på de möjligheter 

att stänga av vår empatiska förmåga samt öka aggressiviteten som preparatet har. De 

människor som tar AAS på dagen, kan skada en annan på natten, fruktar vi. 

Slutsatsen av detta resonemang är behovet av ett helhetsperspektiv när man forskar kring 

detta område. Då AAS är ett förhållandevis outforskat ämne så välkomnar vi givetvis all 

framtida forskning, men just helhetsperspektivet är ändå en av de två riktlinjer som vi hoppas 

kommer lysa starkast. Det andra perspektivet är AAS-användarnas. Brukarperspektivet är 

viktigt inom alla delar av forskningen, men särskilt i utarbetandet av nya behandlingsformer 

för AAS-användare. I ett område kantat av okunskap bör vi se användarna själva som experter 

på ämnet, och då hjälpen utformas för deras skull, bör de även få möjlighet att påverka den. 

Ett av huvudproblemen vi reflekterat kring har varit användarnas generella ovilja att söka vård 

för sin AAS-användning, och inte endast för biverkningar. Om inte socialarbetarna 

legitimerar AAS som socialt problem, så lär behandlingsalternativen begränsas, och detta kan 

säkerligen vara en av grunderna till varför användarna sällan söker vården. 

 

Vår syn på preparatet har förändrats under arbetets gång. Uppsatsidén väcktes under ett 

avsnitt av Gladiatorerna där musklerna och aggressiviteten ses som underhållande och 

avslutas nu med blandade känslor för skrämmande biverkningar och den missbruks- och 

beroendevård som tycks bestämma vem som får vara missbrukare, och vilka som har rätt till 

hjälp. Det är ett komplext och intressant område som vi hade gärna fortsatt forska kring. Vi 

hade då önskat att få genomföra en liknande, men betydligt mer omfattande, studie där vi 

inkluderat ännu fler av de inblandade aktörerna, för att undersöka hur de legitimerar AAS-

användning som socialt problem. En annan tanke hade varit att ha en större urvalspopulation 

vid analysen av debattartiklar och tidigare forskning. 

 

Vi har i detta arbete diskuterat hur AAS konstrueras och etableras som ett socialt problem i 

vårt samhälle. Om det i framtiden kommer etableras eller inte, låter vi vara osagt. Vårt syfte 

med studien har inte heller varit att besvara denna fråga – dock att beskriva processen av hur 

etableringen går till. Vi hoppas att läsaren ökat sin kunskap om AAS samt förståelse för hur 

sociala problem etableras och hur denna process ständigt pågår. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 

Namn 

Ålder 

Position i organisationen / arbetsuppgifter 

Hur länge har du jobbat här 

 

Vad tänker du på när du hör ”anabola steroider”? 

Var har du fått den uppfattningen/kunskapen ifrån? (Läst om det, gått kurser, hört om det från 

andra?) 

Har du fått någon utbildning inom ämnet? 

 

Har du varit i kontakt med någon som använt anabola? 

I vilket/vilka sammanhang? 

 

Skulle du säga att man brukar eller missbrukar anabola? 

Kan man bruka anabola utan att missbruka eller innebär allt bruk ett missbruk? 

Tror du att man kan bli beroende av anabola (fysiskt, psykiskt, socialt beroende)? 

 

Uppskattningsvis, hur många tror du missbrukar anabola i Sverige? 

 

Vilka tror du löper större risk att hamna i ett anabolamissbruk (klass, kön, ålder, social 

bakgrund, etnicitet etc.)? 

Tror du att anabolamissbrukare har erfarenhet av annat missbruk också (narkotika, läkemedel) 

eller är anabola det enda? 

 

Tycker du att anabolamissbruk är ett problem? (utveckla varför) 

Om ja, är det ett socialt eller individuellt problem? (Definiera socialt problem) 

Om nej, varför? 
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Skiljer sig anabolamissbruk från annat missbruk, och i så fall, hur? (Kom ihåg: skillnad på 

målgruppen, dvs. klass, kön etc, och själva missbruket, som fysiska, psykiska, sociala 

konsekvenser)? 

 

Vilka faktorer tror du leder till ett anabolamissbruk? 

 

Hur tycker du att beredskapen för och kunskapen om anabolamissbrukare är idag (hos er, 

andra instanser)? 

Har du reflekterat kring Socialtjänstens och andra myndigheters beredskap och kunskap 

tidigare? 

Vem bär det formella ansvaret? (hur hade de önskat att det såg ut?) 

 

Vilka tror du är de positiva effekterna som anabolamissbrukare fastnar för? 

När man missbrukar anabola så tar man ofta anabola i så kallade ”kurer”, det vill säga 

perioder om ca 6 veckor med dagligt intag. Därefter inleds ett uppehåll om ca 2-4 veckor för 

att återställa kroppens testosteronproduktion. Varför tror du att missbrukare återgår till en ny 

”kur”, trots uppehållet? 

Är denna i förväg planerade återgång till en ny ”kur” synonymt med ett återfall, enligt dig? 

 

Vilken tror du är den generella attityden till anabolamissbruk bland allmänheten? 

Vilken tror du är den generella attityden till anabolamissbruk bland socialarbetare? 

Vad beror den på (vad i samhället leder fram till denna attityd)? 

Hur ställer du dig till det? 
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Bilaga 2. 

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel 

1 § Denna lag gäller 

1. syntetiska anabola steroider, 

2. testosteron och dess derivat, 

3. tillväxthormon, och 

4. kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat 

eller av tillväxthormon. Lag (2011:112). 

 

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 sex år. Vid bedömningen av om 

brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen 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 (2011:112). 

 

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). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.htm#P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.htm#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.htm#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.htm#P3S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20001225.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.htm#P3S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K23
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K23P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K23P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K23P5
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5 § Medel som varit föremål för brott enligt denna lag eller dess värde samt utbyte av sådant 

brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon 

har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det 

mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. 

 Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, 

om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma 

gäller 

1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om 

brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar 

förberedelse, samt 

2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag. 

 I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde förklaras förverkat. Lag 

(2005:303). 

 

6 § Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt 5 § gäller 

bestämmelserna i rättegångsbalken. 

 Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker 

m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av medel som avses i 1 § denna 

lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet. Lag 

(1994:1426). 
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