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―It is complex…‖ 

- A qualitative study examining how patients and clinicians look at what 

leads to the use or abuse of anabolic androgenic steroids. 

 

                  Vanessa Etterlid och Linda Jolof 

                 Örebro University 

Abstract 

This study aims to examine how patients and clinicians look at what 

leads to the use or abuse of anabolic androgenic steroids, AAS. The 

study uses a qualitative phenomenographic method. The research 

data was collected with unstructured interviews with five patients 

and three clinicians at Beroendecentrum in Örebro. The research 

data was analyzed through the use of a thematic analysis. The 

results were the seven themes that emerged; Society, Childhood, 

Social relations, Psychological vulnerabilities, Attitudes, Body 

image and Other. The extensive results can be looked upon as 

showing the complexity in the explanation of what leads to an 

individuals use or abuse of AAS. 
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Tack! 

Ett stort tack till våra respondenter som har delat med sig av sina upplevelser. Öppenheten var 

över förväntan och utan er hade denna uppsats aldrig varit möjlig.  

Vi vill även tacka vår handledare Mats Liljegren och vår kontaktperson Kurt Skårberg. Tack 

också till Beroendecentrum som även bidrog till att göra denna uppsats möjlig.  

Även ett stort tack till familj och vänner för allt stöd och all uppmuntran på vägen. 
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Introduktion 

 

Människor har i alla tider använt sig av olika kemiska substanser för att uppnå olika 

syften (Hermansson & Sparring, 2011). Syftet kan vara till exempel att uppnå ett förändrat 

medvetendetillstånd eller, som i fallet med anabola androgena steroider (AAS), modifiera och 

förändra sin kropp. Användandet av AAS brukar generellt ses som en manlig företeelse men 

kan även omfatta kvinnor. Att använda sig av AAS har blivit allt vanligare i västerländska 

kulturer under de senaste decennierna och det talas alltmer om det som ett problem 

(Kanayama, 2009). Frågan man kan ställa sig är varför det är så? Förväntningarna på kroppar 

skiljer sig på många sätt åt mellan män och kvinnor, men gemensamt för dem är att fokus 

ligger på att ha en god fysik. Vad som blir intressant i sammanhanget är vad detta gör med 

individen. Hur påverkas denne? Om samhället kan sägas ‖kräva‖ en kropp som är förknippad 

med särskilda eftertraktade egenskaper, är det då orimligt att tänka sig att somliga tar 

‖genvägar‖ för att nå den? Vad är det som gör att allt fler individer i vårt samhälle använder 

sig av riskfyllda metoder för att nå denna kropp? Denna uppsats kommer inte att anta ett 

samhällsperspektiv utan ett individperspektiv. Den ämnar alltså undersöka, som också 

kommer att presenteras i syftet nedan, vilka faktorer som det i en individs fall kan tänkas vara 

som leder till ett bruk eller missbruk av AAS.    

Teoretisk bakgrund 

Doping respektive dopning 

Till att börja med kan det vara på sin plats att särskilja begreppen doping och dopning 

åt. Båda termerna förekommer i den svenska vokabulären men de definieras något olika och 

används i olika sammanhang. Med doping avses användandet av otillåtna substanser eller 

metoder för att öka sin prestationsförmåga inom idrottsrörelsen. Här under faller bland annat 

preparat som AAS. Förenklat kan man alltså säga att termen doping används i idrottsliga 

kontexter. Med dopning avses hanteringen av alla de preparat som omfattas av dopningslagen 
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(SFS 1991:1969). Förenklat kan man alltså säga att termen dopning används i lagtexten och 

avser användandet av dessa otillåtna preparat i en samhällelig kontext, med andra ord utanför 

ett idrottsutövande (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

Vad är AAS? 

Hormonet testosteron är ett könshormon som produceras hos både män och kvinnor, om 

än i högre dos hos män (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Testosteron har framförallt två 

effekter på kroppen; en anabol och en androgen. Med anabol menas uppbyggande och i detta 

fall avses bland annat syntes av protein och därmed muskeltillväxt. Med androgen avses de 

maskuliniserande effekterna; det är testosteron som ansvarar för att de manliga primära 

könskarakteristika utvecklas (Mottram, 2011). AAS är syntetiska derivat av testosteron och 

innehar alltså samma två huvudeffekter på kroppen (Kanayama et al, 2008). Försök har 

tidigare gjorts att framställa steroider som enbart har anabola effekter, men idag finns inga 

sådana preparat som inte heller har androgena effekter (Clark & Henderson, 2003). AAS är 

liksom testosteron uppbyggt av en ringstruktur bestående av 19 kolatomer men det som skiljer 

AAS från det kroppsegna testosteronet är tillsatsen av olika kemiska funktionella grupper på 

en eller flera platser längs kolkedjan (Graham et al, 2008r). Grovt brukar man delar in AAS-

preparaten i tre grupper; C-17ß-ester-derivat som ofta injiceras och som har snabb effekt, 19-

nortestosteron som också injiceras men som har en större långtidseffekt samt 17α-alkylderivat 

som intas oralt (Clark & Henderson, 2003).  

Det förekommer att AAS används medicinskt vid olika tillstånd, till exempel som 

behandling vid androgena bristtillstånd eller andra katabola (nedbrytande) sjukdomar såsom 

HIV/AIDS och cancer (Clark & Henderson, 2003; Brower, 2002).  

Dos. Hos män produceras ca 7 mg testosteron per dygn, medan motsvarande mängd för 

kvinnor är 0.7 mg (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Vid en för låg egenproduktion av 

testosteron kan man av en läkare få testosteron utskrivet. Det man då får utskrivet är 
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mellanskillnaden mellan det man faktiskt producerar och det kroppen borde, och detta kallas 

för den terapeutiska dosen (Moberg, 2006). Då man använder sig av testosteron i medicinska 

syften kan dosen variera kraftigt beroende på problematik, och även tidsintervallet mellan 

injektionerna varierar. Då AAS används utanför den medicinska arenan talar man ofta om 

suprafysiologiska doser, det vill säga doser som är tiotals eller hundratals gånger större än den 

terapeutiska dosen (Brower, 2002; Moberg, 2006). Vanliga suprafysiologiska doser i 

dopingsvärlden kan ligga mellan 250 och 3200 mg per vecka, men även doser upp till 6000 

mg per vecka har konstaterats (Parkinson & Evans, 2006). 

Missbruksmönster 

AAS används i komplexa bruksystem som benämns som kurer, stacking och 

pyramiding. AAS används ofta i kurer, vilka omfattar flera veckor eller månaders regelbundet 

missbruk med återkommande uppehåll (Dopingjouren, 2012). En kur varar vanligtvis 6-12 

veckor följt av ett 6-12 veckors långt uppehåll (Kanayama, Brower, Wood, Hudson & Pope, 

2009; Moberg, 2006; Statens folkhälsoinstitut, 2009; Yesalis, 1992). Syftet med uppehållen är 

att minimera biverkningar, främja återuppbyggandet av muskler samt undvika upptäckt under 

tävlingar (Porcerelli & Sandler, 1998, refererat i Hall & Hall, 2005).  Normalt genomförs 2-3 

kurer per år (Kindlundh, 2002). 

Under början av en kur används oftast mindre doser som successivt trappas upp till 

större doser. Dosen trappas sedan ner igen vid slutet av kuren. Detta kallas för pyramiding. 

Det görs för att minska biverkningar och abstinensbesvär samt för att förhindra att man 

utvecklar tolerans (Brower, 2002; Conjeni & Miller, 2002). 

Många brukare av AAS kombinerar olika AAS-preparat under en kur för att nå upp till 

den önskade dosen och därmed önskade resultat och denna metod kallas för stacking (Brower, 

2002; Conjeni & Miller, 2002; Hall & Hall, 2005; Yesalis, 1992). Det är inte ovanligt att 
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brukare använder en kombination av olika former av AAS-preparat från olika AAS-klasser 

för att optimera effekten av dem (Yesalis, 1992). 

AAS kan intas på framförallt tre sätt; genom att injicera, genom att ta dem oralt eller via 

plåster (Conjeni & Miller, 2002). Det vanligaste sättet är att injicera. Detta görs inte 

intravenöst utan direkt i muskelgruppen eller huden. Tabletter är det näst vanligaste (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). Intag via plåster och liknande är relativt ovanligt (Conjeni & Miller, 

2002).  På Internet finns information om hur man ska använda AAS och den informationen 

kan bland annat innehålla kurscheman, stacking-förslag, instruktioner för hur man injicerar 

samt information om bieffekter. Det finns även litteratur som beskriver mängder med olika 

kurvarianter (Moberg, 2006). 

Lagar och regelverk 

I Sverige finns det två typer av regelverk för dopningsområdet. Den ena är den svenska 

lagstiftningen som omfattar olagliga dopningspreparat på samhällsnivå och det andra är det 

regelverk som gäller inom idrotten (www.fhi.se). Båda presenteras nedan. 

Sveriges författningssamling (SFS). AAS faller under vad som kallas dopningspreparat 

och regleras enligt lag 1991:1969, eller lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Den ser ut 

som följer: 

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. 

 

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. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.htm#P1
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Vid införsel i landet regleras detta enligt lagen för straff om smuggling. Att bryta mot 

dopinglagen ger böter eller fängelse beroende på brottets grad (SFS, 1991:1996). 

De preparat som omfattas av lagen har tagits fram av Statens folkhälsoinstituts expertgrupp på 

dopningsmedel, bestående av representanter för myndigheter, institutioner och organisationer 

som är berörda av dopningsfrågan.  Expertgruppen gör förteckningen över preparat utifrån de 

substanser som är kända och som förekommer i missbrukssammanhang och ska ses som ett 

komplement till lagen. Förteckningen är vägledande, och inte heltäckande, vilket innebär att 

även substanser som inte finns med i förteckningen kan klassas som dopningsmedel utifrån 

dopningslagen. Förteckningen uppdateras kontinuerligt och presenteras på Statens 

folkhälsoinstituts webb-plats (www.fhi.se). 

Det idrottsliga regelverket. Det internationella antidopningsarbetet ansvarar World 

Anti-Doping Agency (WADA) för. WADA är en oberoende, internationell organisation 

bestående av idrottsrörelser och regeringar och är det organ som ansvarar för 

antidopingsarbetet på en internationell nivå (http://www.wada-ama.org). Det är även WADA 

som tagit fram den så kallade World Anti-Doping Code (WADC), det regelverk som 

internationella specialistidrottsförbund och nationer rättar sig efter. I regelverket, även kallad 

koden, återfinns de antidopningsregler som man beslutat om internationellt, och bland dessa 

finns också ett antal tvingande lagar. Alla länder som valt att ansluta sig till WADC åtar sig 

också att följa dessa i sina lagar och förordningar och koden innefattar både internationella 

idrottsförbund och nationella antidopningsorganisationer. Vidare är det WADA som ansvarar 

för den internationella listan med förbjudna preparat och metoder som presenteras årligen 

(SOU 2011:10). 

I Sverige är det Riksidrottsförbundet (RF) som ansvarar för antidopningsarbetet och 

mycket av deras arbete styrs av den ovan nämnda koden. RF:s antidopningsarbete delas in i 

nio olika verksamheter, nämligen dopingkontroller, analysverksamhet, juridisk verksamhet, 

http://www.fhi.se/
http://www.wada-ama.org/
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information, utbildning, forskning och utveckling, nationell samverkan, internationell 

samverkan samt kvalitetssäkring (www.rf.se). Det är även RF som ansvarar för att koden 

efterföljs i Sverige (www.fhi.se).  

Historia - från elitidrott till gymkultur. 

Olika preparat har genom tiderna använts för att höja den idrottsliga prestationen och 

långt innan man började framställa syntetiska preparat som AAS så användes till exempel 

alkohol, stryknin och koffein för att förbättra prestationen i idrottssammanhang 

(http://www.wada-ama.org). Användandet av just AAS anses vara ett relativt nytt fenomen 

som fått uppmärksamhet först under de senaste decennierna och anses vara ett växande 

internationellt folkhälsoproblem (Kanayama, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

Redan i slutet av 1800-talet började man experimentera med att försöka utvinna ämnen 

från djurtestiklar som skulle kunna öka det fysiska och det psykiska välmåendet. Olika 

forskare, oberoende av varandra, lyckades med detta och i början av 1900-talet började man 

kalla dessa blodburna ämnen för hormoner, som betyder just att sätta igång eller uppväcka 

(Henderson, 2005). På 1930-talet lyckades man för första gången isolera könshormonet 

testosteron och i samband med detta upptäcktes också hur man kunde syntetisera ett flertal 

andra hormoner. Samtliga hormoner innehar anabola egenskaper och de kom på grund av 

detta att användas flitigt för medicinska syften på både människor och djur (Bahrke et al, 

1990).  

Det var inte förrän på 50-talet som dessa syntetiska preparat började användas av atleter 

för att öka sin prestationsförmåga i idrottsliga sammanhang. Bland annat uppmärksammades 

att testosteron och liknande hormonpreparat användes vid stora internationella mästerskap. 

Efter detta spreds användningen snabbt och blev relativt vanligt vid andra tävlingar och 

mästerskap (Kanayama, 2008). Läkemedelsföretagen satsade stora pengar på forskning kring 

dessa preparat och flera nya substanser tillkom, vilket också ledde till en ökad tillgänglighet. 

http://www.rf.se/
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På 60-talet började man uppmärksamma riskerna med användningen av dessa preparat och 

1967 skapade International Olympic Committee (IOC) sin medicinska nämnd och 

presenterade då för första gången en lista med preparat som är förbjudna att använda i 

idrottssammanhang. Dock fanns inte de anabola androgena steroiderna med på denna lista till 

en början, utan de lades till först 1976 efter det att man börjat ta fram allt säkrare metoder för 

att testa för sådana preparat (Mottram, 2011). Under den här tiden var användningen av AAS 

fortfarande framförallt centrerad till elitidrottare, och då framförallt till idrottare inom 

sportgrenar som fokuserar på muskelstyrka (Kanayama, 2008). I och med de allt säkrare 

metoderna att testa för AAS var det många idrottare som under den här tiden diskvalificerades 

på grund av otillåten användning (http://www.wada-ama.org). 

Det är en allmän uppfattning att det var under 80-talet som användningen av AAS 

lämnade de strikt idrottsliga sammanhangen och istället letade sig in i gymkulturen. Här kom 

de framförallt att användas av människor som i första hand ville forma sin kropp och bygga 

muskler. Att användandet av AAS ökade kan också delvis förklaras av att olika handböcker 

och guider för hur man använder preparaten började dyka upp på marknaden. År 1999 

anordnade IOC den första stora internationella konferensen mot doping i sport (the World 

Conference on Doping in Sport) och som en konsekvens av detta bildades WADA. I takt med 

att användandet av dessa preparat regleras alltmer ökar den svarta marknaden för dem och 

studier visar på att många idag använder internet som sin främsta källa för att få tag på de 

(Parkinson & Evans, 2006).  

AAS- användare idag 

Användare av AAS, förutom de som använder det i rent medicinska syften, brukar delas 

upp i framförallt tre subgrupper (Moberg & Hermansson, 2006; Corcoran & Longo, 1992). 

Esteterna. Den första gruppen består av dem som främst använder AAS för att erhålla 

en mer muskulös och vältränad kropp (Corcoran & Longo, 1992). Dessa personer är ofta 

http://www.wada-ama.org/


‖DET ÄR KOMPLEXT…‖13 
 

muskelbyggare, gymbesökare eller övriga motionärer (Dopingjouren, 2009). 

Riksidrottsförbundet har sammaställt den forskning som har gjorts kring doping mellan åren 

2004-2007 och där presenteras just ‗att förbättra sitt utseende‘ som det främsta motivet till att 

använda dessa preparat (FoU-rapport 2008:1). Detta stöds även av senare forskning och också 

vad gäller användandet av endast AAS (Kanayama, 2010).  

Atleterna. Dessa personer använder sig av AAS främst för att förbättra sin egen 

idrottsprestation genom större styrka, hastighet, storlek eller aggressivitet (Corcoran & Longo, 

1992). Detta var också, som nämnt, den ursprungliga gruppen som började använda AAS 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

Våldsverkarna. Den sista gruppen som använder AAS gör det för att bli större och 

starkare för att på så sätt inge respekt och/eller rädsla hos andra (Corcoran, 1992). AAS kan 

också användas för uppnå psykiska förändringar hos sig själv så att det ska bli lättare att 

genomföra aggressiva och/eller kriminella handlingar (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Denna 

grupp är inte endast begränsad till kriminella personer, utan även poliser, dörrvakter och 

personer med liknande yrken ingår (Corcoran & Longo, 1992). 

En fjärde grupp? Man har även diskuterat huruvida det förekommer en fjärde 

användargrupp utöver de tre redan nämnda, nämligen de som använder sig av AAS-preparat 

som vilken som helst drog i ett mer omfattande substansmissbruk. AAS kan också användas 

för att förstärka effekten av andra droger. Det ska också tilläggas att en person sällan tillhör 

endast en av ovanstående grupper utan ofta kan detta förändras under användningens gång. En 

person skulle alltså till exempel kunna börja med AAS för att förbättra sin idrottsliga 

prestationsförmåga, för att sedan fortsätta använda det på grund av estetiska skäl (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). 
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Diagnossättning? 

I och med att användningen av AAS har ökat (Kanayama, 2009; prop 1990/91:199) så 

har frågan väckts om hur man ska bemöta problemet utifrån ett beroende- och 

missbruksperspektiv. Diskussionen som förts är huruvida det går att tillämpa kriterierna från 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.; DSM-IV-TR; 

American Psychiatric Association, 2000), på ett bruk alternativt missbruk av AAS då 

användningen och upplevelsen av denna ofta ser annorlunda ut jämfört med andra substanser 

(Kanayama, 2009). Som kliniker finns det framförallt två diagnossystem att utgå ifrån.  

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-

10) är en internationell statistisk sjukdomsklassifikation som har som syfte att underlätta 

grupperingen av sjukdomar och dödsorsaker. Klassifikationen består av diagnoskoder och 

idag faller ett missbruk av AAS inom diagnoskoden F55.9 – missbruk av substanser som ej är 

beroendeframkallande (ICD-10). 

Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM-V) är ytterligare ett 

diagnostiskt och statistiskt uppslagsverk som är framtagen av the American Psychiatric 

Association (APA) för att klassificera och kategorisera psykiska besvär, handikapp och 

sjukdomstillstånd och den används internationellt vid diagnossättning (DSM-IV). Den 

forskning och de diskussioner som tidigare förts inom området har utgått från DSM-IV och på 

grund av detta förs diskussionen också här utifrån DSM-IV‘s kriterier. Enligt DSM-IV skiljer 

man på missbruk och beroende av en substans genom att de båda diagnoserna har olika 

kriterier som ska uppfyllas för att erhålla respektive diagnos. 

Studier har kunnat visa på att det förekommer beroendeproblem i samband med AAS-

användande men då preparaten inte skapar en direkt intoxikerande effekt så föreslås mer 

komplexa mekanismer ligga bakom beroendeproblematiken. Studier har visat att personer 

som använder sig av dessa preparat i medicinskt terapeutiska doser inte riskerar att bli 
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beroende, men då många använder preparaten icke-medicinskt och i mycket högre doser än 

vad som avses, ökar risken för beroende (Brower, 2002). Av dem som använder AAS i icke-

medicinska syften har studier kunnat visa på att så många som upp till 30 % hamnar i ett 

beroende (Kanayama, 2009). 

Inför att DSM skulle lansera sin femte upplaga presenterades en artikel med förslag 

kring hur man skulle kunna anpassa kriterierna för diagnossättning av AAS-beroende. De sju 

kriterierna som ingår i diagnossättningen (varav minst tre ska uppfyllas inom en 

tolvmånadersperiod för att diagnos ska kunna sättas) skulle alla kompletteras eller anpassas 

för att bättre stämma överens med hur ett beroende av AAS skulle kunna se ut. Till exempel 

så skulle kriteriet om tolerans, det vill säga att man behöver mer av samma substans för att 

erhålla samma effekt, anpassas så fokus inte skulle ligga på själva ruseffekten utan snarare på 

det som är konsekvensen av ett intag av AAS, nämligen huruvida man lyckas behålla 

muskelmassa utan att öka dosen. Ett kriterium är också att substansen intas oftare eller i högre 

doser än avsett, och detta föreslås anpassas till att viloperioderna mellan kurerna förkortas 

eller upphör helt. Vidare föreslås kriteriet att mycket tid ägnas åt att skaffa substansen 

anpassas till att gälla den tid som läggs ner vad gäller AAS-relaterade aktiviteter, till exempel 

träning, kosthållning eller att umgås med andra AAS-brukare (Kanayama, 2009). 

Empirisk bakgrund 

Prevalens 

Svårigheter uppstår när det gäller att uppskatta omfattningen av personer som brukar 

dopningsmedel.  Den stora variationen kan förklaras av skillnader i svarsfrekvens, skillnader i 

utförandet av enkäter samt skillnader i attityder kring AAS-bruk i olika geografiska områden 

(Thiblin & Petersson, 2005).  Andra anledningar kan till exempel vara svårigheter som berör 

definitionen av vad en brukare är, vilket översiktligt har diskuterats under diagnossättning 

ovan (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
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Livstidsprevalensen av AAS-bruk bland män i västerländska länder uppskattas till 

mellan 0.4 - 6.7 % (Thiblin & Petersson, 2005). Bland kvinnor (tonåringar) uppskattas 

livstidsprevalensen vara 0.1% (Kanayama, Boynes, Hudson, Field & Pope, 2007). 

Amerikanska undersökningar har uppskattat att en till tre miljoner personer har brukat 

AAS någon gång under sitt liv (Tokish, Kocher & Hawkins, 2004; Moberg, 2006). I Sverige 

uppskattar man att 50 000- 100 000 personer har missbrukat AAS. Dessa siffror motsvarar  

1 % av respektive lands befolkningar (Sjöqvist, Garle & Rane, 2008 ). Idag ökar fortfarande 

bruket av AAS (Hall & Hall, 2005; Moberg, 2006). 

De flesta AAS-missbrukare återfinns bland gruppen män i åldern 20 till 30 år 

(Börjesson, 2008; Cohen, Collins, Darkes & Gwartny, 2007; Moberg, 2006; Sjöqvist et al., 

2008; ). Debutåldern för bruk av AAS brukar vara mellan 18-22 år (Börjesson, 2008; 

Dopingjouren, 2012; Sjöqvist et al., 2008). AAS är mer vanligt förekommande i de större 

städerna än i glesbygdsorterna (Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

Blandmissbruk 

Det finns ett starkt samband mellan användning av AAS, narkotika, alkohol, 

kosttillskott och andra läkemedel (Skårberg, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

Blandmissbruk är ett utbrett problem bland AAS-missbrukare (Skårberg, 2009). 

Blandmissbruk förekommer bland esteter, atleter och våldsverkare och sannolikt skiljer sig 

förekomsten av blandmissbruk åt mellan dessa subgrupper men kunskapen kring detta är 

begränsad (Statens folkhälsoinstitut, 2009).  En studie av Parkinson och Evans (2006) visade 

att 95 % av AAS-missbrukare även missbrukade en annan substans. En typisk AAS-

missbrukare kombinerar ofta AAS med flera andra substanser och droger för att öka effekten 

och minimera de negativa effekter som uppstår under och efter kurer (Dopingjouren, 2012; 

Skårberg, 2009). Bland tidigare forskning har man kunnat se att det förekommer både att ett 
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AAS-missbruk föregår ett narkotikabruk, men också att narkotikabruket föregår AAS-

missbruket (Kanayama, Pope, Cohane & Hudson, 2003; Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

Konsekvenser av AAS 

De fysiska och psykiska effekterna av AAS beror på ett antal olika faktorer. Dessa 

faktorer kan bland annat vara individuella fysiska och psykiska förutsättningar, eventuella 

kombinationer av preparat, tidsperiod för intag, hur kuren är uppbyggd, egna förväntningar, 

kön och ålder (Moberg, 2006). 

Fysiska. De potentiella fysiska bieffekterna av AAS kan delas upp i följande områden; 

kosmetiska effekter, effekter på reproduktiva systemet, effekter på hjärta och kärl, effekter på 

levern och specifika effekter hos kvinnor. 

Kosmetiska effekter som kan uppstå är till exempel acne till följd av fetare hud. 

Hudbristningar på armar, bröst och lår är också vanligt förekommande. Andra 

hudförändringar såsom ökning av hudpigment samt rynkad och förtjockad hud är också 

vanligt. Tidigt håravfall kan påskyndas av användandet av AAS bland personer med anlag för 

håravfall. Även andra kosmetiska effekter förekommer (Hall & Hall, 2005; Moberg, 2006; 

Statens folkhälsoinstitut, 2009; Yesalis, 1992). 

Användandet av AAS kan leda till ett antal effekter på det reproduktiva systemet. Ett 

exempel på detta är testikelatrofi, som innebär en minskning av testiklarnas storlek. En annan 

bieffekt är nedsatt fertilitet, vanligtvis under tiden som preparaten används men även under en 

kortare tid efteråt. Ytterligare effekter på det reproduktiva systemet kan vara impotens, 

prostatatillväxt samt ökad, minskad eller utsläckt sexdrift (Moberg, 2006; Statens 

folkhälsoinstitut, 2009; Yesalis, 1992). Missbruk av AAS verkar vara kopplade till ett antal 

negativa effekter på hjärta och kärl (Urhausen, Albers & Kindermann, 2004). Vidare har 

studier visat på att AAS kan ge leverskador, främst vid intag av AAS i tablettform 

(Dopingjouren, 2012). Missbruk av AAS kan också leda till blodcystor, tumörer, 
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enzymförändringar, bindvävsinlagring i levern samt leversvikt (Dopingjouren, 2012; Moberg, 

2006; Yesalis, 1992). Även kvinnor kan utveckla de flesta av de bieffekter som män 

utvecklar, men utöver detta kan kvinnor också uppleva icke önskade förmanligande 

bieffekter. Användandet av AAS kan för kvinnor bland annat leda till struphuvudtillväxt, 

skäggväxt, förändrat hårfäste och ökad kroppsbehåring. Andra bieffekter kan vara 

menstruationsrubbningar, klitoristillväxt och att brösten tillbakabildas. Bieffekterna som 

kvinnor drabbas av är i högre grad irreversibla än de bieffekter som drabbar män (Moberg, 

2006). 

Förekomsten av de fysiska bieffekterna ökar i samband med större dos, ökat antal AAS-

preparat som man tar samtidigt samt hur länge man använder dem (Evans, 2004; Kanayama, 

Hudson & Pope, 2008). De fysiska bieffekterna kan vara kortvariga och bara uttryckas under 

tiden som en individ använder AAS-preparat, eller också kan de vara permanenta (Skårberg, 

2009). Vanligt är att bieffekterna bara varar under kort tid och de flesta är också reversibla      

(Blue & Lombardo, 1999 refererat i Skårberg, 2009). Några kvardröjande effekter kan till 

exempel vara impotens, sterilitet och frånvaro av sexuell lust (Dopingjouren, 2012; Moberg, 

2006). Vissa svårigheter uppstår när man försöker forska kring bieffekter av AAS då många 

brukare kombinerar olika AAS-preparat med andra läkemedel och droger som kan påverka 

hur bieffekterna manifesteras. Det kan därför vara svårt att veta vad det var som orsakade 

symtomet (Parkinson & Evans, 2006).  

Psykiska. Psykologiska och psykiatriska effekter av AAS finns det mindre kunskap om 

än om de fysiska (Kanayama, Hudson & Pope, 2008; Skårberg, 2009; Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). AAS associeras med en rad psykiatriska symtom men då forskningen 

är bristande inom detta område så har man ännu inte kunnat visa på några kausala samband 

(Rashid, Ormerod & Day, 2007). De psykologiska effekterna är svåra att studera då många 

brukare även tar andra substanser som har psykoaktiva bieffekter. Osäkerhet kring huruvida 
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en psykisk störning kan ha förekommit innan bruket av AAS är något som ytterligare 

försvårar forskningen kring de psykologiska effekterna. Detta gör det svårt att uttala sig om 

huruvida AAS orsakar psykiska bieffekter eller om AAS-bruket är en konsekvens av tidigare 

existerande psykiska problem. (Statens folkhälsoinstitut, 2009; Talih, Fatal & Malone, 2007). 

Aggression, eller så kallad roid rage, är en vanligt rapporterad effekt av AAS. Roid rage 

definieras av starka oprovocerade utbrott som oftast är impulsstyrda (Moberg, 2006). En 

effekt av AAS kan också vara sömnstörningar och depression. (Dopingjouren, 2012). 

Depressiva symtom yttrar sig framförallt under uppehållet mellan kurer och efter avslutat 

bruk (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Oro och ångest är också en vanlig bieffekt av AAS 

(Dopingjouren, 2012). Andra psykiska bieffekter av AAS kan vara manodepressivitet, 

psykoser, social fobi, panikångest och beroende (Moberg, 2006). Effekter som kan finnas 

kvar även då man slutat med AAS kan vara psykos, depression, panikångest, social fobi, 

manodepressivitet och ökad självmordsrisk. Man har även kunnat koppla självmordstankar, 

och självmordsförsök till känslor av mindervärde och skuld. Dessa kan i sin tur vara en 

konsekvens av förlust av muskelmassa, minskad sexuell lust och impotens då man slutat med 

AAS (Moberg, 2006). 

Även om de psykiska bieffekterna varierar bland AAS-missbrukare, har tre faser kunnat 

noteras. Under den första fasen upplever individen en rad positiva effekter och minskning av 

negativa effekter. Personen kan under denna fas uppleva ett ökat självförtroende, ökad sexuell 

lust, ökad energi och minskad trötthet. Dock kan irritabilitet uppstå redan under den första 

fasen. Under den andra fasen kan personen uppleva förlust av impulskontroll och försämrat 

omdöme. Fasen kännetecknas även av humörsvängningar, paranoia, verbal och fysisk 

aggressivitet samt att fokus kring kroppen, träning och preparaten ökar. Fas tre är tiden efter 

avslutad kur när personen är utan AAS. De positiva effekterna är frånvarande under denna fas 

och fasen kännetecknas istället av minskad muskulatur, minskat självförtroende, depression, 
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ångest, minskad energi och impotens (Dopingjouren 2012; Moberg, 2006; Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). 

 Behandling 

Studier visar på att det idag är få som söker behandling för missbruk av AAS och detta 

skulle delvis kunna förklaras av att många brukare beskrivs vara skeptiska till behandlares 

kunskap om AAS (Pope, Kanayama, Ionescu- Pioggia & Hudson, 2004). Att så få söker 

behandling kan också bero på att brukare ofta inte ser sig själva som missbrukare utan istället 

som till exempel renlevnadsmänniskor (Kanayama, Brower, Wood, Hudson & Pope, 2010; 

Rashid, Ormerod & Day, 2007). Forskningen om effektiva behandlingsmetoder för den här 

gruppen är mycket begränsad precis som preventionsforskningen inom området är (Statens 

folkhälsoinstitution, 2009). De rekommendationer för behandling av AAS-missbrukare som 

finns har utformats utifrån hur man behandlar missbrukare av andra substanser, hur man 

bedriver behandling med personer som har en ätstörning eller narcissistisk 

personlighetsstörning samt utifrån amerikanska behandlingserfarenheter (Moberg, 2006: 

Rashid, Ormerod & Day, 2007; Skårberg, 2009). 

Ansvaret för behandlingen av AAS-missbrukare i Sverige ligger i första hand hos 

socialtjänsten, som ansvarar för rehabilitering och kontakt med andra instanser, och 

sjukvården (Moberg, 2006). Enstaka symtom relaterade till missbruket av AAS åtgärdas om 

möjligt på primärvårdsnivå. Vid flera symtom skickas remiss till specialist. Vid övrigt 

beroende skickas vanligtvis en remiss till en beroendeenhet. Behandlingen på en 

beroendeenhet sköts vanligen av ett team bestående av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, 

psykolog och socionom. Efter ungefär en månads drogfrihet görs en psykiatrisk bedömning. 

Efter minst tre månaders drogfrihet görs en psykologisk- och neuropsykologisk utredning 

(Dopingjouren, 2012). 
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Målet med behandling för AAS missbrukare är total avhållsamhet från AAS och andra 

droger, behandla bieffekter, behandla eventuella fysiska och psykiska störningar, skapa 

coping- eller hanteringsstrategier för individen, ersätta träning med andra positiva förstärkare 

samt att hjälpa personen att få en förbättrad social situation (Kanayama et al., 2010; Moberg, 

2006). En behandling skulle kunna delas upp i tre faser, nämligen utvärdering, avgiftning och 

rehabilitering. Utvärderingsfasen handlar om att identifiera missbrukets karaktär, aktuell 

problematik samt hur behandlingen ska fortskrida. Under avgiftningsfasen identifieras och 

behandlas abstinenssymtomen. Man arbetar även med att förhindra återfall. Under 

rehabiliteringsfasen tittar man på orsakerna till missbruket. Det finns ingen enskild terapi som 

förespråkas vid behandlingen under rehabiliteringsfasen utan flera typer av terapi kan vara 

aktuella och ha en positiv effekt. Efter avslutad behandling bör en uppföljning göras 

(Dopingjouren, 2012; Kanayama et al., 2010; Moberg, 2006). 

Genom ett preventivt arbete tänker man att dopningsproblematiken kan förebyggas eller 

begränsas. Åtgärder för att minska produktionen och förekomsten av AAS i Sverige 

bekämpas av polisen, tullverket och kustbevakningen (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Enligt 

Statens folkhälsoinstitut är kunskapen kring AAS, användarna och konsekvenser av ett 

missbruk bristande hos allmänheten och även hos relevanta yrkesgrupper. För att kunna 

förebygga det växande problemet föreslås att det satsas mer på att öka medvetenheten om 

problemet. Preventiva projekt för att stärka attityden gentemot dopning diskuteras och insatser 

på gym förekommer. 

Idag finns det brist på relevant vård för missbrukare av AAS att söka. Den nationella 

dopningjouren finns att vända sig till för att få stöd och svar på frågor. Två 

dopningsmottagningar finns att söka, i Göteborg och Örebro. Både resurscentrum i Göteborg 

och beroendecentrum i Örebro är begränsade i sin omfattning men vårdbehovet får anses vara 

större än deras tillgängliga resurser (Statens folkhälsoinstitut, 2009).  
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Tidigare forskning 

Nedan följer ett urval av den forskning som tidigare gjorts inom området. Urvalet som 

gjorts utgår från uppsatsens syfte, nämligen att översiktligt presentera delar av den forskning 

som finns kring de faktorer som kan påverka att en individ börjar med AAS. Fokus kommer 

alltså framförallt att ligga på forskning inom det sociala och psykologiska fältet, men inte 

heller här går det att avtäcka samtlig forskning som finns då detta skulle bli alltför 

omfattande. De studier som presenteras har vidare haft en kvantitativ utgångspunkt. Det är 

också värt att uppmärksamma att det i de studier som presenteras kan vara svårt att uttala sig 

om kausalitet, och då särskilt om riktningen i en sådan. Detta beror på att forskning inom 

detta område är relativt ny och att man ännu inte helt kan skilja åt vad det är som orsakar ett 

bruk av AAS, vad det är som vidmakthåller det och vad som blir en konsekvens av det. Det är 

också värt att nämna att för samtliga forskningsresultat som presenteras troligen också finns 

studier som visar på motsatsen. Vi har dock försökt presentera de resultat som stöds av många 

källor och som verkar vara relativt vedertagna. Vidare finns det också alltid så kallade icke-

resultat som trots det kan vara intressanta, men dessa har också utelämnats på grund av 

platsbrist. 

Samhället. Flera studier har lyft fram medias betydelse vad gäller användandet av 

anabola androgena steroider. Trots att det är svårt att uttala sig om någon kausalitet kan man 

ändå visa på vissa samband. Till exempel så visar Pope et al (2000) och Tiggeman (2002) att 

det idag finns ett ökat fokus på manliga kroppar i media jämfört med tidigare. De manliga 

kroppar som presenteras idag är också mer muskulösa och väldefinierade än de var förut 

(Leit, 2001). Leit (2002) har vidare visat på att då män utsätts för maskulina muskulösa 

kroppar i media ökar diskrepansen mellan hur muskulösa de själva uppfattar sig vara och hur 

muskulösa de idealt skulle vilja vara. Detta skulle i sin tur kunna öka risken för 

muskeldysmorfi (MD), det vill säga en kroppsstörning som gör att man uppfattar sig som 
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mindre muskulös än man i själva verket är. Field (2001) har visat i en studie att killar som 

anstränger sig för att efterlikna det mediala manliga idealet löper en ökad risk att känna 

missnöje med sin kropp och som en konsekvens av detta känna en önskan om att bli mer 

muskulösa. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att forskning tyder på att en ökad 

mediaexponering av den manliga muskulösa kroppen får män att vara mindre nöjda med sin 

egen kropp (Pope, 2000). Daniels (2010) visar också på hur internaliserandet av kulturella 

normer vad gäller den maskulina kroppen kan leda till en hårdare kroppskontroll och även 

större skam då man inte lyckas uppnå sitt ideal. Särskilt tydligt blir detta inom de sporter som 

fokuserar på styrka och att ha en muskulös kropp (Levine & Smolak, 2002). Dutton (refererad 

i Olivardia, 2002) menar att muskularitet symboliserar sådana drag som ofta anses vara 

stereotypt maskulina, som till exempel hälsa, dominans, makt och sexualitet. Kanayama 

(2006) beskriver i en studie hur långtidsanvändare i högre utsträckning än icke-användare 

stödjer denna bild av vad en man ska vara. 

Sociala faktorer. Det finns en hel del forskning kring familjens betydelse för huruvida 

man börjar använda AAS eller inte. I stort kan man säga att det finns många studier som visar 

på att individer som kommer från svåra hemförhållanden har en ökad risk för att hamna i ett 

substansmissbruk (Hoffman, 1995; Ellickson, 1996). För att vara mer specifik vad gäller AAS 

så har både Skårberg (2007) och Kanayama (2003) kunnat visa på att personer som använder 

dessa preparat överlag har haft en svårare uppväxt än de som inte använder dem. De har i 

allmänhet i större omfattning blivit utsatta för fysisk och psykisk misshandel, haft mindre 

socialt stöd från familjen samt i högre grad vuxit upp med frånvarande fäder (Skårberg, 2007) 

eller haft en sämre relation till dem (Kanayama, 2003). 

Vad gäller vänner så har Kindlundh (2001) i en studie visat på att individer med lägre 

kamratstöd i högre omfattning har erfarenhet av AAS samt att det kan påverka huruvida 

vänner använder AAS eller inte (Kindlundh, 1998). Simensky (1997) har i sin avhandling 
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visat på att grupptryck kring att erhålla högre muskelmassa kan vara en anledning till att man 

börjar med AAS och i en studie av Lovstakken (1999) påvisades sambandet mellan vänners 

inflytande och tendensen att ta större hälsorisker med avseende på AAS. Vidare har forskning 

funnit en del gemensamt vad gäller hur skolgången har sett ut för AAS-användare. Till 

exempel visar Skårberg (2007) i en studie att majoriteten av de tillfrågade inte hade positiva 

upplevelser av att gå i skolan och det var också vanligt med skolk. Anledningen till detta var 

koncentrationssvårigheter, skoltrötthet eller att de varit uttråkade (a.a.). Kindlundh (1999) har 

även i en studie visat på skolk som en riskfaktor för AAS-användande samt att AAS-

användare hade lägre skolresultat än andra (Kindlundh, 2001). Vad gäller utbildningsgrad är 

även denna ofta lägre hos AAS-användare än icke-användare (Skårberg, 2007; Rachon, 

2006).  

Studier har också kunnat visa på att risken är större för att man börjar med AAS då man 

redan är idrottsligt engagerad (Brown, 2005; Dodge, 2006). Dodge (2006) visar i sin studie att 

idrottsengagemang är en större riskfaktor för ett bruk av AAS för killar än för tjejer och 

särskilt då i sporter som fokuserar på muskler och fysisk styrka (Brown, 2005; Irving, 2002). 

Individuella faktorer. Studier har visat att uppförandestörning och annat antisocialt 

beteende kan vara möjliga riskfaktorer för användandet av AAS (Kanayama et al., 2003; 

Kanayama, Hudson & Pope, 2009).  De som använder AAS uppfyller retrospektivt i större 

omfattning kriterierna för uppförandestörning hos barn än de som inte använder AAS. En 

studie av Porcelli och Sandler (1995) visade också att det fanns ett samband mellan AAS-bruk 

och narcissistiska personlighetsdrag. Man kunde dock inte påvisa om det var något som 

bidrog till att man började använda AAS eller om det var ett resultat av bruket. Det finns en 

allmän brist på forskning kring patologiska personlighetsdrag och huruvida de orsakar, 

vidmakthåller eller är ett resultat av AAS-bruk (Porcelli & Sandler, 1998). 
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Låg självkänsla anses vara en möjlig riskfaktor för användandet av AAS (Kanayma et 

al, 2003). En annan studie av Kindlundh et al (2001) visade att hög självkänsla kan fungera 

som skyddsfaktor. En av de starkaste prediktorerna för AAS-beroende anses vara missnöje 

med kroppen (Brower et al., 1991). Även bekymmer över kroppen och muskularitet under 

tonåren anses vara starka riskfaktorer för AAS-bruk. Body dysmorphic disorder (BDD), och 

då särskilt MD, anses vara en möjlig riskfaktor för användandet av AAS, men även ett resultat 

av det (Kanayma et al., 2003). Man har även funnit samband mellan en patologisk självbild 

och användandet av AAS, men inte heller här har man kunnat visa om det är det är något som 

orsakar eller vidmakthåller ett AAS-bruk (Kanayama et al., 2006). 

Vidare har missbruk och/eller beroende av andra droger visat sig vara en möjlig 

riskfaktor för användandet av AAS. Studier har visat på att användare av AAS i större 

utsträckning missbrukade andra droger innan de började använda AAS än de som inte 

använder AAS (Kanayma et al, 2003). En studie av Lorang, Callahan, Cummins, Achar och 

Brown (2011) fann man att användandet av alla droger inklusive cigaretter, alkohol, heroin 

och kokain associerades med en ökad risk för AAS-bruk. Ju fler substanser som användes och 

ju oftare man använde dem desto mer ökade även risken för användandet av AAS (a.a). 

Teorier kring narkotika som inkörsport till AAS föreslår att tillhörandet av en drogkultur, där 

användandet av narkotika normaliseras, ofta leder till ett missbruk av andra substanser 

(Durant, Rickert, Ashworth, Newman & Slavens, 1993). Användandet av kosttillskottet har 

också under senaste tiden lyfts fram som en riskfaktor då man sett att en stor del av AAS-

användarna använder dem (Hoff, 2008; Skårberg, 2009) antingen samtidigt som, eller att de 

föregår, ett AAS-bruk. I en studie kom man fram till att det är 26 gånger högre risk för ett 

AAS-bruk om man regelbundet använder tillåtna kosttillskott (Dodge, 2006). 

Individer med AAS-beroende kan även ha en biologisk sårbarhet som till viss del ligger 

till grund för deras beroende. Personer med ett AAS-beroende kan ha vissa bakomliggande 
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neuropsykologiska och neurobiologiska faktorer gemensamt med personer beroende av andra 

droger. Några av dessa faktorer föreslås vara impulsivitet, hög delay discounting och brister i 

beslutsfattande och risktagande (Kanayama et al., 2009). Hög delay discounting innebär att en 

fördröjd positiv förstärkare anses vara mindre kraftfull för att påverka en individs beteende än 

en omedelbar positiv förstärkare (Bickel & Marsch, 2001). Detta skulle kunna innebära att de 

negativa konsekvenser som följer av ett AAS-bruk inte blir lika kraftfulla för att kontrollera 

bruket, eftersom de är fördröjda (Reynolds, 2006). Delayed discounting pekar på en sårbarhet 

hos individen som förklarar hur impulsivitet och bristande självkontroll skulle kunna leda till 

ett beroende (Bickel & Marsch, 2001).  

Sammanfattning av introduktion 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att AAS är syntetiska derivat av testosteron som 

innehar två huvudeffekter på kroppen: en anabol (muskeluppbyggande) och en androgen 

(maskuliniserande) effekt. AAS som används för annat än medicinska eller vetenskapliga 

ändamål är olagligt. Användandet av AAS genom historien har gått från att användas av 

elitidrottare för att öka prestation till att ha spridits sig till gymmet där det används för att 

forma kroppen och bygga muskler. AAS används ofta i komplexa bruksystem som benämns 

som kurer, stacking och pyramiding. Användare av AAS, förutom de som använder det i rent 

medicinska syften, brukar delas upp i framförallt tre subgrupper nämligen esteter, atleter och 

våldsverkare. Missbruket av AAS diagnostiseras utifrån ICD-10 som ett missbruk av 

substanser som ej är beroendeframkallande, dock förs diskussioner kring huruvida man kan 

bli beroende av AAS och hur man skulle kunna anpassa kriterierna för diagnossättning av 

AAS-beroende. 

Problembeskrivning och syfte 

Bruket av AAS är ett ökande problem i dagens samhälle. Allmänt anses forskningen 

inom området vara bristande och relativt ny (Pope, Kanayama, Bickel, Kean, Samuel & 
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Hudson, 2010; Statens folkhälsoinstitut, 2009). Detsamma gäller preventionsforskningen. Den 

forskning som finns är främst medicinsk och det finns en brist på forskning om AAS ur ett 

psykologiskt perspektiv. Forskning om effektiva behandlingsmetoder för den här gruppen är 

mycket begränsad likaså är forskning kring de kausala faktorer som ledde till missbruket. 

Man har inom forskningen ännu inte kunnat skilja på vad det är som orsakar, vidmakthåller 

eller är ett resultat av bruket/missbruket av AAS. 

Vi önskar nå en ökad förståelse för hur patienter och behandlare ser på vad som leder 

till ett bruk/missbruk av AAS. Begreppet ―ser‖ kan vidare behöva operationaliseras. Med 

―ser‖ menar vi individens upplevelse respektive uppfattning. Bland patienterna vill vi 

undersöka deras subjektiva upplevelse av vad som ledde till deras bruk. Vad gäller 

behandlarna vill vi undersöka deras uppfattning av vad som leder till patienternas bruk av 

AAS. Anledningen till att vi skiljer på begreppen upplevelse och uppfattning är för att vi 

tänker att de båda grupperna sitter inne på en unik kunskap men att den kunskapen skiljer sig 

åt grupperna emellan. Patienterna sitter inne på kunskap baserad på deras faktiska erfarenhet 

av vad det var som ledde till deras bruk av AAS, det vill säga en upplevelse av vad som har 

lett till deras bruk av AAS. Behandlarna däremot sitter inne på en kunskap som är baserad på 

deras kliniska och empiriska arbete, det vill säga att de har bildat sig en uppfattning om vad 

som har lett till patienternas bruk av AAS utifrån deras arbete med den här patientgruppen. 

Genom att intervjua båda grupperna tänker vi att vi införskaffar oss två perspektiv som 

tillsammans kan bidra till att ge en mer komplett bild av hur man ser på vad som leder till 

bruket av AAS. För att vidare operationalisera syftet, kan även det som menas med ―vad som 

ledde till ett bruk/missbruk‖ behöva förtydligas. Då begreppet missbruk definieras som ett 

maladaptivt mönster av ett bruk, så innebär det att bruket av en substans en gång inte gör det 

till ett missbruk (DSM-IV). Detta innebär att det som i syftet är formulerat som ―vad som har 

lett till ett bruk/missbruk‖ syftar till att undersöka inte bara faktorerna som ledde till att 
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individer brukade AAS en första gång utan även faktorer som ledde till att det blev ett 

mönster, det vill säga ett missbruk.  

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur patienter och behandlare ser på 

vad som leder till ett bruk alternativt missbruk av anabola androgena steroider. 

Vi hoppas vidare att kunskapen om hur patienter och behandlare ser på vad som leder 

till ett bruk/missbruk av AAS ska leda till att man hittar nya relevanta och intressanta 

frågeställningar att utforska. Vi önskar också ge en ökad förståelse för individen, en ökad 

kunskap om hur man skulle kunna arbeta preventivt samt en förståelse kring problematiken 

som kan vara relevant för behandling.  

Metod 

Val av metod 

Langemar (2008) menar att det är ämnesvalet som ska styra val av metod och inte 

tvärtom. Då syftet med denna studie är att undersöka patienternas upplevelse och behandlares 

uppfattning av vad det är som leder till ett bruk alternativt missbruk av AAS, kommer 

uppsatsen att ha en kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningsmetoden lämpar sig särskilt 

väl då fokus ligger på ‖förståelse av innebörd och mening, deskription av kvalitativa 

egenskaper och variationer, begrepps- och teoriutveckling samt exploration‖ (s. 21), och det 

är detta som vi syftar till att göra. Widerberg (2002) skriver att en förutsättning för kvalitativ 

forskning och kunskapsteori är en syn på människan som unik. Med andra ord skiljer sig den 

kvalitativa forskningsmetoden från den kvantitativa, då man förenklat kan säga att fokus 

framförallt ligger på förståelse av ett fenomen och inte på förklaring av det. Kvalitativ 

forskningsmetod brukar också beskrivas som empiristyrd, eller induktiv, och den kvantitativa 

som teoristyrd, eller deduktiv (Langemar, 2008). Då vårt syfte är att undersöka individers 

subjektiva upplevelser och uppfattningar och vi valt att göra detta empiriskt genom en 

intervjustudie, kan föreliggande studie anses vara induktiv.  
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I metoddiskussionen kommer begreppet kvalitativ validitet att diskuteras och det kan 

här vara på sin plats att beskriva hur validitetsbegreppet förhåller sig till den kvalitativa 

forskningen. Langemar (2008) menar att det framförallt är två grupper av kriterier som är 

nödvändiga för att kunna uttala sig om validiteten i en kvalitativ studie. Den första gruppen av 

kriterier är de som har att göra med ett resultats tillförlitlighet och empiriska förankring. Med 

detta menas hur resultaten kvalitativt återspeglar och representerar verkligheten. Den andra 

gruppen kriterier har att göra med hur meningsfulla och användbara resultaten är, det vill säga 

hur väl de uppfyller syftet eller till vilken grad man kan se dem som bidragande kunskap till 

det aktuella området. Hon menar alltså att ett resultat både behöver ha en mening och vara 

förankrat i data för att man ska kunna uttala sig om god kvalitativ forskning. 

Inom området för kvalitativ forskningsmetod finns det flera olika ingångar eller skolor. 

En av dessa är fenomenografin, som är en kvalitativ inriktning och inte en kvalitativ metod 

(Langemar, 2008). Ett grundantagande inom fenomenografin är att det finns variationer i 

olika sätt att förstå fenomen (Dahlin, 2007). Inom fenomenografin skiljer man på första och 

andra ordningens perspektiv, där första ordningens perspektiv syftar till att beskriva ett 

fenomen och andra ordningens perspektiv istället syftar till att beskriva upplevelsen av 

fenomenet. Inom fenomenografin ligger fokus på den andra ordningens perspektiv, det vill 

säga på individens upplevelse av eller uppfattning om delar av sin verklighet (Marton, 1981). 

Att undersöka patienternas upplevelse respektive behandlarnas uppfattning är just det vi 

ämnar göra med denna studie. Med detta som utgångspunkt blir det alltså felaktigt att prata 

om vad som är objektivt sant och inte, eftersom första och andra ordningens perspektiv inte 

nödvändigtvis behöver stämma överens. En individs subjektiva upplevelse av något kan skilja 

sig från hur samma fenomen skulle beskrivas objektivt; det vill säga att det som är sant ur ett 

andra ordningens perspektiv inte behöver vara det ur ett första ordningens perspektiv. En 

individs sanning förblir alltså en individs sanning då vi talar om upplevelsen av en erfarenhet 
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(Larsson, 1986). Då uppsatsens syfte, som ovan nämnts, är att undersöka patienters 

upplevelse av respektive behandlares uppfattning om vad som ledde till ett bruk alternativt 

missbruk av AAS har fenomenografin valts som kvalitativ ansats för denna studie.  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att denna uppsats kommer att ha en kvalitativ, 

fenomenografisk ansats eftersom fokus ligger på patienters upplevelse av respektive 

behandlares uppfattning om vad det är som leder till ett bruk alternativt missbruk av AAS. 

Eftersom studien framförallt är empiristyrd kan den alltså anses vara induktiv. 

Litteratursökning 

En litteratursökning gjordes i början av processen. Syftet med litteratursökningen var 

delvis att konstruera intervjuguidens olika teman som dock senare kom att ändras. Utifrån 

informationen som inhämtades genom litteratursökningen skapades provisoriska övergripande 

teman som ämnades täckas av under intervjun. Sökningen gjordes även för att få en bild av 

hur forskningsfältet ser ut och för att se om det finns andra uppsatser eller annan forskning 

som redan avhandlat det vi tänkt skriva om. 

Litteratursökningen gjordes med hjälp av databaserna PsycINFO och PubMed. Följande 

sökord användes i olika kombinationer: AAS, anabolic androgenic steroids, steroids, causes, 

effects, psychiatric effects, dependence, treatment, etiology, prevalence, peers, school, body 

image. 

Litteratursökningen utvidgades genom referenslistor från de artiklar vi kom i kontakt 

med genom databaserna. Offentliga skrifter (till exempel SOU-rapporter), böcker och 

internetsidor som bedömdes lämpliga användes också. Sökningen har även inkluderat icke-

psykologiska referenser som till exempel medicin och sociologi, då det finns betydligt mer 

forskning om AAS inom dessa ämnen än vad det gör inom psykologifältet. 
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Förförståelse 

I begreppet förförståelse ingår allt vi tror och vet om vårt ämne före undersökningen. 

Förförståelse innefattar teoretisk kunskap, egna erfarenheter, förutfattade meningar och 

språkkunskaper. Det kan innebära att man förstår andra utifrån sig själv och att man förstår 

nya saker utifrån det man redan vet. Förförståelse är en förutsättning för förståelse men sätter 

också gränser för vad vi kan förstå (Langemar, 2008). 

För att få en bild av hur vår förförståelse kan ha påverkat kan det vara relevant att veta 

att vi började undersöka hur forskningsfältet inom området såg ut innan vi valde vårt syfte. Vi 

läste även in oss på ämnet innan vi konstruerade vår intervjuguide och därmed innan vi 

analyserade resultaten. Det kan även vara värt att nämna att en av oss har haft sin praktik på 

Beroendecentrum och att upplevelser utifrån denna erfarenhet även kan ha påverkat den 

andras förförståelse. Våra studier på psykologprogrammet är också grundade i ett integrativt 

perspektiv som också kan anses utgöra en form av förförståelse.  

Tillsammans har vi försökt medvetande- och explicitgöra vår förförståelse. I ett 

inledande skede av studien fördes en diskussion kring vad vi ansåg vara vår egen förförståelse 

om ämnet, respondenterna och syftet. Sedan diskuterades vad förförståelse är och hur den kan 

påverka alla led i forskningsprocessen. En loggbok har även förts under hela processen där 

diskussioner kring bland annat förförståelse har skrivits ner. Vi har så gott det går försökt 

sätta vår förförståelse åt sidan genom att göra det ovannämnda samt att inta ett reflekterande 

och kritiskt förhållningssätt till våra tolkningar och metodval.   

Rekrytering och Urval 

Vi har sedan några månader innan uppsatsens start haft kontakt med 

Dopningsmottagningen i Örebro via vår kontaktperson som arbetar där. 

Rekryteringsprocessen inleddes med att vi skrev ett informationsbrev där syftet med studien 

presenterades, vad ett eventuellt deltagande skulle innebära för individen samt våra och vår 
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kontaktpersons kontaktuppgifter (bilaga 1).  Dessa informationsbrev förmedlades också till 

honom. Han informerade i sin tur samtliga patienter som kom till mottagningen under 

rekryteringsfasen om studien och delade ut dessa informationsbrev till dem. De patienter som 

var intresserade av att delta fick därmed möjligheten att kontakta oss, alternativt så gav de 

sina kontaktuppgifter till vår kontaktperson för att han i sin tur skulle ge dem till oss. 

Rekryteringen av behandlarna gick till på det sättet att vi tillfrågade dem om de ville delta i 

studien. Patientgruppen skulle kunna kallas för ett tillgänglighetsurval (Langemar, 2008) 

eftersom patienterna inte kunde handplockas på grund av att de uppgifter som man skulle ha 

behövt att tillgång till för detta är sekretesskyddade. Behandlargruppen var ett handplockat 

urval och de var även de enda behandlarna på Dopningsmottagningen vid tillfället.  

Urvalet bestod av fem patienter och tre behandlare på Dopningsmottagningen i Örebro. 

Patienturvalet varierade gällande kön då det bestod av fyra män och en kvinna. De var även 

heterogena gällande ålder där åldersspannet låg mellan 20- 40 år. Patienturvalet varierade 

även gällande utbildning, inkomst och civilstånd. Utifrån hur man kan dela upp AAS-brukare 

i olika subgrupper som tidigare nämnts i introduktionen, anses även urvalet variera gällande 

subgruppstillhörighet. Urvalet bestod på det sättet av en atlet, en våldsverkare och tre esteter. 

Två av esteterna ansågs även tillhöra den ―fjärde gruppen‖, nämligen missbrukare. 

Behandlarna varierade i yrkeskategori, kön och i sin erfarenhet av arbetet med AAS-patienter. 

Behandlarna bestod av en psykolog, en socionom och en sjuksköterska. Socionomen var även 

verksam forskare inom området. Det var två män och en kvinna. De var även heterogena 

gällande sin erfarenhet av arbetet med patienter med AAS-bruk. Två av dem har jobbat på 

Dopningsmottagningen sedan uppstarten för ett och ett halvt år sedan, och en har jobbat på 

Dopningsmottagningen i fem månader. Samtliga behandlare har även haft erfarenhet av att 

arbeta med AAS-brukare genom sitt tidigare arbete med missbrukare i stort. Bland 

behandlarna fanns även en viss homogenitet som vi eftersträvade. Vi eftersträvade att 
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behandlarna skulle vara lika på så sätt att det ingick i deras arbetsuppgifter att ha någon form 

av samtalskontakt med patienterna. Avsikten med detta var att försäkra oss om att de har haft 

en sådan kontakt med patienterna att de kunde besvara frågeställningen. 

Konstruktion av intervjuguide 

Som verktyg för datainsamlingen utarbetades från början två intervjuguider (bilaga 2 

och 3). Denna konstruerades med hjälp av den så kallade ―tratt-tekniken‖. Detta är en teknik 

där man låter intervjun börja med mer breda och öppna frågor för att sedan bli alltmer specifik 

mot slutet av intervjun (Kruuse i Langemar, 2008). För de olika urvalsgrupperna användes 

olika intervjuguider. Dessa var dock mycket lika i sin utformning och det som skiljde dem åt 

var framförallt hur frågeställningen var formulerad. Intervjuguiden konstruerades på så sätt att 

huvuddelen bestod av en öppen fråga. I patienternas fall löd frågan ―vad upplever du har lett 

till ditt bruk/missbruk av AAS?‖ och vad gäller behandlarna löd frågan istället ―vad 

upplever/uppfattar du har lett till patienternas bruk/missbruk av AAS?‖ Tanken med att ha en 

så bred fråga som möjligt var att undersöka vad som uppkommer spontant hos respondenten 

och därmed de faktorer som förmodligen är viktigast (Langemar, 2008). I intervjuguiden 

formulerades även huvudteman och en checklista med underteman uttryckta i punktform. 

Utifrån respondentens svar var sedan tanken att ett temas checklista kunde komma att 

användas som stöd för vidare utforskning. Initialt var alltså tanken att intervjun med hjälp av 

intervjuguiden skulle anta en semistrukturerad form, det vill säga med ett antal 

färdigformulerade teman och underteman att avhandla.  

För att testa intervjuguidens validitet genomfördes den första patientintervjun som en 

pilotintervju. Syftet med en pilotintervju är att undersöka huruvida forskningsinstrumentet 

genererar den information som man eftersträvar (Ritchie & Lewis, 2003). Efter att 

pilotintervjun genomförts fördes en utvärderande diskussion kring intervjuguiden. Den 

gemensamma upplevelsen av guiden var att denna var alltför strukturerad och att detta skulle 
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riskera att styra respondenternas svar i alltför hög grad och därmed inte förmedla den 

upplevelse hos individen som vi ämnade undersöka. Beslutet fattades därför att i 

fortsättningen endast ställa den stora inledande frågan och sedan, utifrån respondenternas 

svar, ställa lämpliga följdfrågor. Intervjuformatet ändrade alltså form från att från början vara 

tänkt som semi-strukturerad till att bli tämligen ostrukturerad. Syftet med detta var alltså att 

låta respondenternas svar i så hög grad som möjligt förbli opåverkade av oss. Resterande 

intervjuer genomfördes på detta sätt. 

Datainsamling och genomförande av intervju 

Underlaget till denna uppsats inhämtades med hjälp av åtta individuella ostrukturerade, 

eller öppna, intervjuer. En ostrukturerad intervju har formen av ett öppet samtal kring ett syfte 

eller en frågeställning och hur intervjun utvecklas beror på den som intervjuar och den som 

blir intervjuad (Langemar, 2008). Intervjuerna genomfördes på Beroendecentrum i Örebro, 

antingen i ett arbetsrum som uppläts för detta syfte eller i ett tomt konferensrum. Intervjuerna 

var mellan 45-90 minuter långa och båda författarna närvarade, dock var det en som hade 

ansvaret för att genomföra intervjun. Den andra av oss var med i egenskap av observatör och 

för att komma med ytterligare följd- och uppföljningsfrågor. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en inspelningsbar mp3-spelare. 

Intervjuerna inleddes med en introduktion där vi presenterade oss själva och det 

övergripande syftet med uppsatsen. Därefter presenterades information om intervjuns upplägg 

men också upplägg framöver gällande möjligheten för respondenterna att ta del av uppsatsen 

när denna var klar och dylikt. Vidare presenterades de etiska riktlinjerna muntligt och 

respondenterna fick också skriva på ett samtyckesbrev där dessa punkter fanns sammanfattade 

(bilaga 4). Respondenterna uppmuntrades att komma med frågor om det var något som var 

oklart. Efter detta fick patienterna fylla i ett formulär med demografiska uppgifter (bilaga 5). 

Dessa uppgifter inkluderades inte i den slutgiltiga analysen utan insamlades med syftet att få 
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en överblick av patienturvalet. Då detta var gjort sattes mp3-spelaren igång och den så kallade 

inledande intervjun genomfördes. Den bestod av ett antal frågor som i patienternas fall 

behandlade frågor gällande deras AAS-bruk samt deras kontakt med Beroendecentrum. I 

behandlarnas fall handlade frågorna om deras roll på Beroendecentrum, hur länge de jobbat 

där och hur deras roll ser ut i behandlingen av patienterna. Efter att den inledande intervjun 

genomförts gick vi vidare till själva kärnintervjun. Den bestod av en stor fråga, nämligen 

‗―vad upplever du har lett till ditt bruk/missbruk av AAS?‖ respektive ―vad upplever/uppfattar 

du har lett till patienternas bruk/missbruk av AAS?‖ Respondenterna uppmanades att berätta 

och resonera så fritt som möjligt kring denna fråga. Vi förtydligade också att det var deras 

upplevelse och uppfattning som efterfrågades och att det därför inte finns några fel i deras 

svar. Vi informerade även om att vi skulle komma med eventuella följdfrågor på detta. Då 

intervjun började lida mot sitt slut och respondenten ansåg sig ha svarat på frågan ställdes 

frågan om det utöver det som redan nämnts fanns något som respondenten ansåg värt att ta 

upp. Om så inte var fallet öppnades intervjun upp för den av författarna som varit observatör 

och denne tilläts komma med uppföljande eller förtydligande frågor. Intervjun avlutades med 

ett par avrundande frågor, till exempel hur detta känts för respondenten. Upplägget framöver 

presenterades ytterligare en gång och respondenten uppmuntrades igen att komma med frågor 

om något var oklart. Intervjun avslutades sedan med ett tack för deltagandet. 

Bearbetning och analys av data 

Omedelbart efter varje intervju gjordes anteckningar kring våra intryck av intervjun. 

Fokus var på de intryck som respondenten gjorde som eventuellt kunde komma att påverka 

den senare analysen. Efter detta transkriberades samtliga åtta intervjuer ordagrant med hjälp 

av programmet DSS Player Standard Release 2.0.0 som erhölls från Teknisk service på 

Örebro Universitet. Transkriberingarna dubbelrättades även för att korrigera eventuella fel i 

transkriberingen. I transkriberingarna fick patienterna benämningarna P1-P5, behandlarna 
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benämndes som B1-B3, intervjupersonen benämndes som I och observatören benämndes som 

O. Sammanlagt transkriberades 158 sidor med enkelt radavstånd. 

Datan analyserades med en tematisk analys. Med detta menas att man strukturerar data 

utifrån teman (Langemar, 2008). Temana utarbetades utifrån det insamlade materialet, det vill 

säga en empiristyrd tematisk analys. I dataanalysen följde vi den tematiska analysens sex steg 

(Hayes, 2000). I steg ett läste vi transkriberingarna i sin helhet tills en god överblick erhållits. 

I steg två gick vi var för sig igenom texten och markerade text som var relevant för 

frågeställningen. Det som markerats jämförde vi, diskuterade och enades slutligen om. I steg 

tre sorterade vi citaten utifrån olika preliminära teman som vi tillsammans diskuterade och 

enades om. I steg fyra tog vi ett tema i taget och gick igenom hela texten och plockade ut det 

som hörde till just det temat. På steg fem gjorde vi en slutgiltig benämning av varje tema och 

även av de underteman där vi kände att det fanns ett behov. I det sjätte och sista steget 

sammanfattade vi materialet under varje tema med ord. Vi tog även med några belysande och 

exemplifierande citat. Under varje tema presenteras först en sammanfattning av 

patientgruppens resultat och sedan behandlargruppens resultat. Varje tema avslutas även med 

en tillhörande analys. Den slutliga struktureringen av resultat och analys utformades på ett sätt 

som bedömdes öka läsbarheten. 

De teoretiska analyserna har gjorts utifrån vad som bedömts vara relevanta 

psykologiska teorier. Den teoretiska analysen tillhörande respektive tema har med andra ord 

utgått från ett antal olika psykologiska perspektiv. Beslutet kring vilket psykologiskt 

perspektiv som tillämpats har skett utifrån vad som kan tänkas öka läsarens förståelse för hur 

det som beskrivs under respektive tema kan ha lett till individens bruk eller missbruk av AAS. 

(Fortsättningsvis i texten används begreppet bruk istället för bruk respektive missbruk. Detta 

för att öka läsbarheten och för att begreppet missbruk även innefattar bruk). Perspektiv som 

tillämpats är det socialpsykologiska, inlärningspsykologiska, psykodynamiska, 
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personlighetspsykologiska och kognitionspsykologiska. I analysen utvecklas och förklaras 

perspektiven på ett sätt så läsaren ska förstå vad de innebär och på så sätt varför de är 

relevanta att använda i sammanhanget. Dock kan det inlärningspsykologiska perspektivet 

behöva utvecklas och förklaras något mer ingående, varför detta görs här. Inom 

inlärningspsykologin menar man att individens beteende styrs av dess konsekvenser. 

Konsekvenserna av ett beteende kommer att styra huruvida beteendet kommer att öka eller 

minska i frekvens och man talar i termer av positiv/negativ förstärkning respektive 

positiv/negativ bestraffning. Med positiv förstärkning menas då något tillförs som ökar 

sannolikheten för att beteendet kommer att upprepas. Med negativ förstärkning menas då 

något tas bort som ökar sannolikheten för att beteendet kommer att upprepas. Positiv 

bestraffning är då något tillförs som minskar sannolikheten för att beteendet upprepas och 

slutligen med negativ bestraffning så menas då något tas bort som minskar sannolikheten för 

att beteendet upprepas (Ramnerö & Törneke, 2006).  

Majoriteten av stegen i analysprocessen innehöll en bedömartriangulering (Langemar, 

2008). Med detta menas att vi på de steg där det var lämpligt (steg två, tre och fem) gjorde av 

varandra oberoende analyser, samarbetade och förde kritiska och reflekterande diskussioner. 

Syftet med detta var att undersöka validiteten i analysprocessen. Ett annat sätt på vilket vi 

ämnade undersöka validiteten var genom att förankra analysprocessen i den empiriska datan, 

det vill säga att vi konsekvent återvände till originaltranskriberingarna för att undersöka att 

vår analys var rimlig. Respondenterna gavs även möjligheten att läsa igenom 

sammanfattningar av de tolkningar som gjorts för att kunna bekräfta att de uppfattats rätt. 

Ingen av respondenterna gjorde dock detta. 

Etik 

Studien följde de etiska riktlinjer som finns för psykologisk forskning i Sverige och som 

utarbetas av Vetenskapsrådet. De fyra huvudkraven har följts gällande informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I informationsbrevet som 

patienterna fick ta del av vid rekryteringen presenterades de forskningsetiska aspekterna 

(bilaga 1). Även ett kontrakt med information om studien, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande gavs till respondenterna för underskrift vid intervjutillfället innan intervjun 

påbörjades (bilaga 4). Deltagarna uppmanades att ställa frågor eller komma med funderingar 

vid varje steg av deltagandeprocessen. Vi diskuterade även huruvida vi skulle hantera 

situationen om ett försämrat mående skulle uppstå till följd av vår intervju och/eller hur vi 

skulle hantera känslig information som eventuellt kunde dyka upp under intervjuns gång. 

Detta togs upp med vår kontaktperson på Beroendecentrum, och vi kom fram till att vi i en 

sådan situation skulle hänvisa deltagarna till sin behandlare. Detta blev dock aldrig aktuellt. 

Resultat och analys 

Nedan följer studiens resultat, det vill säga de för syftet relevanta teman som 

utkristalliserat sig i materialet. Inom dessa teman har vi valt att presentera resultaten från 

patienterna och behandlarna var för sig. Det kan också vara på sin plats att nämna att vi i 

återgivningen av materialet har försökt hålla oss så nära respondenternas utsagor som möjligt. 

De teman som presenteras stöds av respondenternas citat. Det som presenteras under 

respektive tema är alltså respondenternas egna ord, tolkningar och slutsatser. Varje tema 

avslutas med en analysdel där vi gör sammanfattande tolkningar av resultaten samt analyserar 

dessa utifrån olika teoretiska perspektiv. 

Samhälle 

Med Samhälle avses här Nationalencyklopedins definition av begreppet, nämligen ―den 

benämning på en grupp individer förenade av ett nätverk av sociala relationer med viss 

varaktighet och kontinuitet över tid‖ (www.ne.se). Under temat Samhälle presenteras det som 

har framkommit under intervjuerna, nämligen media, ideal, samhälle och politik. 
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Patienter 

Media och ideal i samhället. Enbart en patient, nämligen P1, beskriver hur bilden av 

den muskulösa mannen som presenteras i media, och som han säger att han alltid har matats 

med, förmodligen har påverkat honom till att börja med AAS. 

[P1]: ja filmerna har ju de… man går…ofta skådespelare har ju en väldigt bra fysik… 

de här som är i häftiga filmer och de har ju väldigt muskulösa kroppar och det är väl 

någonting man alltid matats med ända sen man är liten egentligen och tittar på film att 

det är häftigt att se ut så. 

[I]: hur menar du att det är häftigt att se ut så? 

[P1]: ja i filmerna så är de ju…ja de är ju häftiga…de…och ser upp till dem, de får 

tjejer…ja de är framgångsrika i filmernas värld (...) ja, de målar ju upp den här positiva 

bilden att...framgångsrik...och ser upp till den, tjejer tycker om att man ser ut så, killar 

är avundsjuka (…) även om man vet att riktigt så fungerar det inte. Så är det klart att det 

har …förmodligen påverkat en…det tror jag. 

 

Han beskriver också att målbilden är förknippad med stolthet och att det skulle ha varit 

tillfredsställande att se ut som den. 

Några patienter talar särskilt om det ideal som råder inom gymmiljön. P1 beskriver hur 

denna idealbild kom att påverka hans egen om vilken slags kropp han ville ha, från att ha haft 

en kropp mer lämpad för fotboll till att alltmer eftersträva en bodybuilder-kropp. Han 

beskriver den fysiska förändring som kroppen genomgick när han började träna på gym som 

en förklaring till att hans idealbild förändrades. Den nya idealbilden menar han i sin tur ledde 

till att han började bruka AAS. 

[P1]: ja vi har ju pratat om det…om min målbild… men den förändrades ju. 

[I]: mmm, just det. 

[P1]: så det ledde ju också naturligtvis till AAS…att jag började använda det. 

[I]: hur tänker du då att målbilden ledde till det? 

[P1]: ja den förändrades ju...jag ville ju se ut som en mer som en bodybuilder (…) 

och…det gick ju...det fanns ju ett sätt som gjorde att det gick snabbare. Och sen går det 

ju inte att se ut som en bodybuilder om man inte dopar eller använder…det måste det ju 

vara…så det ledde ju till att jag började använda. 

[I]: att målbilden förändrades? 

[P1: ja. 

 

Även P5 beskriver att det är det rådande idealet på gymmet som formade hennes syn på 

hur idealet ser ut. Hon nämner att idealet för kvinnor kanske vanligtvis inte består i att vara så 
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muskulös och väldefinierad, eller ―deffad‖, som möjligt men att den kroppen uppmuntrades 

av de män hon umgicks med på gymmet. Detta ledde i sin tur till att det alltmer blev hennes 

egen idealbild. För att nå denna idealbild beslöt hon sig för att börja bruka AAS. 

Behandlare 

Media och ideal i samhället. B1 menar att förklaringen till varför en individ börjar 

bruka AAS är komplex men att en av anledningarna är det idag rådande idealet i samhället. 

Han beskriver idealet som bestående av perfektion och fullkomlighet och att det är det ytliga, 

som till exempel utseende, som värderas som positivt. Han menar att en strävan efter att nå 

detta ideal, som inte är den ―vanliga människan‖, kan leda till att en individ börjar bruka 

AAS. 

B3 påtalar att den alltmer kroppsfixerade och förkroppsligande trenden i samhället kan 

ha en påverkan på huruvida en individ börjar bruka AAS eller inte. Han exemplifierar denna 

trend genom att beskriva hur leksaker för barn har förändrats under de senaste åren och han 

nämner till exempel att rymdfigurer går mot att bli alltmer muskulösa. Han menar att det kan 

påverka en individ på så sätt att denne får intrycket av att det är så man ska se ut och han 

menar även att media hjälper till att förstärka detta budskap. I längden menar han att detta kan 

påverka en individ till att börja bruka AAS eftersom AAS då kan anses vara ett hjälpmedel för 

att snabbare få den kropp som presenteras i media. 

[I]: och bara för att förtydliga, hur ser den kopplingen ut? Hur tänker du dig den 

kopplingen? 

[B3]: ja alltså, att du… för att kunna se ut som en rymdfigur så behöver en ju bygga upp 

sig ganska mycket med muskler, och då är ju steroiderna ett hjälpmedel… speciellt om 

en vill se ut så redan när en är 19-20 år… kanske om man tränar ren då tar det kanske en 

15 år att se ut åt det hållet, men om du tar steroider så kan du kanske se ut så redan efter 

några år. 

 

Samhälle och politik. B1 anser att vi lever i, vad han kallar, ett senkapitalistiskt 

samhälle som gör att människan blir kommersialiserad och förtingligad, det vill säga inte 

längre är ett subjekt. Han beskriver vidare att människans värde blir synonymt med dess 
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kommersiella värde. B1 anser även att det senkapitalistiska samhället bidrar till en samhällelig 

objektifiering av män. Detta anser han kan vara något som leder till att män väljer att bruka 

AAS. B1 berättar även att det senkapitalistiska samhället också påverkar ens identitet. Han 

menar att samhället gör att människovärdet kommersialiseras och görs ytligt, och att detta i 

sin tur påverkar den identitet vi har som mål att nå. AAS blir då ett sätt för dessa personer att 

nå en identitet. 

Vidare menar B1 att en anledning till att en individ börjar brukar AAS kan vara att vi 

lever i vad han kallar ―det narcissistiska samhället‖. Med detta menar han att vi är 

―självbespeglare‖ och han refererar till den grekiska myten om Narcissus; den vackra yngling 

som blev förälskad i sin egen spegelbild. Han menar att det faktum att vi lever i ett sådant 

samhälle kan påverka en individ till att bruka AAS. 

B1 påtalar även den tendens som finns i dagens samhälle att utveckling ska ske snabbt, 

och med utveckling menar han den kroppsliga och själsliga. Han menar att denna tendens kan 

leda till en stress hos individen att inte uppnå sina mål eller sin identitet men också en stress 

över att varje hinder, psykosocialt som kognitivt som kroppsligt, till varje pris ska övervinnas. 

Detta menar han kan vara ytterligare en anledning till att en individ börjar med AAS. Även 

B3 menar att det finns en stress i samhället att uppnå resultat snabbt och till nästan vilket pris 

som helst, vilket även han menar kan vara en anledning till att en individ att börja bruka AAS. 

Analys 

Patienterna och behandlarna förhåller sig något annorlunda till hur de ser på samhällets 

påverkan på huruvida en individ börjar med AAS. Förutom en patient så är det ingen som 

uppger samhälle, kultur eller media som bidragande faktorer till vad som ledde till bruket av 

AAS. Däremot beskriver flera behandlare att kulturen på olika sätt kan bidra till att en individ 

börjar med AAS. Behandlarna uttrycker att samhället och kulturen påverkar på många sätt. De 

menar att kulturen och samhället påverkar en till att börja med AAS genom sin påverkan på 
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andra faktorer. Till exempel menar de att kulturen formar ideal, och att viljan att uppnå detta 

ideal är det som leder till att individen börjar bruka AAS.  

Inga patienter, förutom en, beskriver att kulturen har påverkat deras idealbild. Dock är 

det flera patienter som beskriver att gymkulturen har format deras idealbild. Man kan tänka att 

detta visar på en viss friktion i texten då det kan vara rimligt att tänka att idealbilden de 

beskriver även är formad av det ideal som råder i samhället. Detta för att gymkulturen kan 

anses befinna sig inom ramen för de ideal som råder i samhället som stort. 

Det patienterna och behandlarna beskriver under temat Samhälle går vidare att förstå 

utifrån olika psykologiska perspektiv. 

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv tänker man att samhället vi lever i förmedlar 

förväntningar om utseende, och även vilka fysiska attribut som är socialt eftertraktansvärda. 

Samhället förmedlar också värdet av vad det betyder att inneha eller sakna dessa attribut. Det 

som förmedlas i samhället är inte bara normativa uppfattningar om vad som är attraktivt och 

inte, utan det är också förknippat med könsbaserade förväntningar, det vill säga vad som utgör 

till exempel maskulinitet. Tiggeman (2002) menar att media skapar och kommunicerar dessa 

värden och att media på så sätt spelar en stor roll i utformandet och förmedlingen av dessa 

värden. Inom ramen för kulturen förmedlas också hur individen kan gå till väga för att uppnå 

dessa ideal, och det kan till exempel vara genom bantning eller träning.  

Vidare kan man utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv tänka sig att samhället 

påverkar en individs beteende och attityder på ett antal sätt. Ett sätt som samhället och 

kulturen kan påverka dessa attityder och beteenden som vidare kan förklara bruket av AAS, är 

genom konformitet till de normer som råder i samhället eller inom en subkultur. Normer är 

delade attityder och beteenden som en grupp har. Enligt teorin om frame of reference så 

använder man andra människor i gruppen för att veta hur man ska bete sig i gruppen (Hogg & 

Vaughan, 2008). Både P1 och P5 beskriver hur deras idealbild förändras då de kommer in i 
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gymmiljön; de båda beskriver att den muskulösa, ―deffade‖ kroppen blev det nya idealet. När 

de kom in i gymkulturen kan man se det som att det nu fanns en ny gruppnorm eller frame of 

reference att förhålla sig till. Deras kroppsliga idealbild kom att ändras i enlighet med den 

idealbild som fanns inom gymmiljön. Då de anammat denna idealbild som norm är det rimligt 

att tänka att de kom att se AAS som ett verktyg att uppnå denna idealbild. 

Ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv kan man se uppfyllandet av idealen i samhället 

som något som är positivt förstärkande. Till exempel beskriver patienterna att uppfyllandet av 

det för mannen könsspecifika kroppsidealet som finns i samhället som något de ser som 

tillfredsställande, positivt och förknippat med stolthet. AAS kan då ses som ett sätt för 

individen att uppnå detta kroppsideal och därmed den positiva förstärkningen som det 

innebär. Uppfattningen om att AAS-bruket skulle följas av positiva känslor kan vara något 

som gör att man bestämmer sig för att använda det.  Detta kallas även för the expectancy 

effect, eller förväntanseffekten, det vill säga att man ofta redan innan man provar något nytt 

har en uppfattning eller en förhoppning om vad det ska ge (Barlow & Durand, 2009). Efter att 

man har tagit AAS kan man se dessa positivt förstärkande faktorer som något som gör att man 

fortsätter med bruket, det vill säga att dessa kan komma att fungera vidmakthållande för 

bruket av AAS och därmed leda till ett missbruk. 

Utifrån ett psykodynamiskt perspektiv kan man se kulturen och samhället som något 

som fungerar som ett slags kollektivt överjag (Freud, refererat i Teigen & Hagelthorn, 2006). 

Freud menade att samhället, uppfostran och skolan, det vill säga hela socialisationsprocessen, 

för individen kan innebära att de naturliga lustarna och impulserna avsevärt undertrycks. Han 

menar att detta kan leda till en frustration som, precis som ett starkt överjag, kan leda till olika 

neurotiska tillstånd. Dessa neurotiska tillstånd skulle vidare kunna förklara mycket av det som 

patienterna beskriver under temat Psykologiska sårbarheter som ett dåligt psykiskt mående. 

AAS beskrivs då som ett sätt för dem att lindra det dåliga måendet. Utifrån detta perspektiv 
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kan man alltså se kulturens roll som ett slags kollektivt överjag som kan bidra till att skapa det 

dåliga psykiska mående som senare kan leda till att individen börjar med AAS. 

Uppväxt  

Under temat Uppväxt presenteras det som har framkommit under intervjuerna, nämligen 

hemmiljö, mobbning, vänner, brist på bekräftelse och uppmärksamhet. 

Patienter 

Hemmiljö. Några patienter beskriver problematiska hemförhållanden under uppväxten 

som en anledning till att de började med AAS. P4 beskriver till exempel att han utsattes för 

upprepad allvarlig fysisk misshandel av sina missbrukande föräldrar. Misshandeln fortsatte 

även i det fosterhem som han kom till då han omplacerades. Det han beskriver som lockade 

med AAS, och som han också beskriver var anledningen till att han började med det, var att 

bli så stor att ingen skulle kunna gå på honom igen. 

[P4]: det är så liksom, det är.. om man får stryk då… till slut så tröttnar du på det, då vill 

du bli den största jäveln som finns, så inget rår på liksom (...) jag ville ju att folk skulle 

vara rädda för mig i stort sett.. alltså det låter sjukt, men liksom... ingen skulle ju jävlas 

med mig, ingen skulle liksom nånsin gå på mig som min farsa hade spöat mig när jag 

var liten. Ingen skulle någonsin kunna göra det igen. 

 

Att P4 blev fysiskt större som en konsekvens av AAS-bruket ledde till att han kände sig 

―störst och bäst‖, mäktig och respekterad. 

P5 beskriver att det bristande stödet från hennes föräldrar ledde till en känsla av 

ensamhet och att något saknades. På grund av detta använde hon träningen som en flykt 

hemifrån. Hon beskriver att det var träningen som så småningom ledde till bruket av AAS.  

Mobbning och vänner. Några patienter uppger att mobbning har varit en påverkande 

faktor till varför de började med AAS. P3 berättar att han under många år blev mobbad på 

grund av övervikt och att det psykiskt har satt sina spår. Han uppger att det på grund av 

mobbningen har blivit viktigt för honom att se bra ut fysiskt vilket han uppger var en 

anledning till att han började med AAS. P5 upplever också att mobbningen hon utsattes för 
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under uppväxten har lett till att hon började bruka AAS. Hon förklarar att mobbningen ledde 

till att hon utvecklade en dålig självkänsla vilket i sin tur gjorde att hon kom att använda 

träning som en flykt. Avsaknad av vänner samt känslan av ensamhet som resultat av 

mobbningen var också något som ledde till utvecklingen av en dålig självkänsla. Hon 

beskriver vidare att hon i och med träningen fick bättre självförtroende och självkänsla. Detta 

ledde så småningom till att hon började med AAS. 

[P5]: och sen där också, sen fick man ju respekt. När man fick alla dessa muskler så vart 

ju, folk fick ju respekt för mig på något konstigt, även killar liksom och… nästan rädda 

för mig en del. Man kände sig som en kung, så fick jag helt plötsligt självförtroende då 

vågade inte någon säga något elakt eller någonting som de gjorde i skolan och… när jag 

var yngre och så. 

 

Brist på bekräftelse och uppmärksamhet. Några patienter berättar att avsaknad av 

bekräftelse under uppväxten är något som de upplever är relaterat till bruket av AAS. 

P5 berättar att avsaknaden av bekräftelse under uppväxten från föräldrar och vänner ledde till 

att hon började med AAS. P5 säger även att AAS var ett sätt för henne att ―bli någon‖. Hon 

uppger till exempel att hon fick bekräftelse gällande hennes kropp som resultat av träningen 

redan innan hon började bruka AAS. I förhoppning om att få mer av den bekräftelse som hon 

inte fått under uppväxten tackade hon ja till AAS då hon blev erbjuden detta. 

[P5]: vänta lite där och sen så började jag få uppmärksamhet då, då när jag musklerna 

började växa och då fick jag ju självkänsla genom det var ju enda gången jag har fått 

självkänsla eller att någon har sagt något bra liksom så då steg jag ju då ville jag ju ta 

det där när de erbjöd sig och... tänkte man väl kanske att nu kanske man får ännu mer, ja 

det låter så dumt, komplimanger och uppskattning. 

 

P4 berättar att han efter det att han började bruka AAS fick uppmärksamhet och 

bekräftelse för sin kropp och att detta fick honom att känna sig värdefull. Han uppskattade 

särskilt att få bekräftelse från det motsatta könet och det förklarar han själv berodde på att han 

aldrig fick bekräftelse av sin mamma under uppväxten. 



‖DET ÄR KOMPLEXT…‖46 
 

Behandlare 

Hemmiljö. B2 säger att olika problem under uppväxten kan leda till att vissa individer 

börjar bruka AAS. Exempelvis säger B2 att det kan handla om föräldrar som missbrukar, som 

är psykiskt sjuka eller att individen har dåliga relationer till sina föräldrar. B2 menar att detta 

utgör en slags sårbarhet som gör att risken blir större att till exempel tacka ja till AAS då man 

blir erbjuden. Sårbarheten och en känsla av att något saknas uppfattar B2 kan leda till att 

individen sedan fastnar för det när de väl har provat. 

[B2]: men just det här, att om man har en sårbarhet och man provar just den drogen som 

funkar för dej, då tror jag att man är fast. 

 

B3 säger även han att problematiska hemförhållanden kan leda till att man börjar bruka 

AAS. Han menar att misshandel, psykiskt sjuka föräldrar, övergrepp och brist på stöd ökar 

risken för att en individ söker sig till fel sällskap där det finns AAS. I dessa sällskap kan det 

vara så att andra individer brukar AAS tillsammans, och att befinna sig i detta sällskap är det 

som kan leda till att individen själv börjar bruka. B3 menar att faktorer som till exempel dålig 

uppväxt, övergrepp och mobbning är gemensamma för bägge könen vad gäller huruvida de 

börjar bruka AAS eller ej. 

B1 och B3 beskriver hur en frånvarande pappa skulle kunna bidra till att en individ 

börjar bruka AAS. B1 menar att individen på grund av den frånvarande pappan eller ett annat 

viktigt manligt objekt inte ges möjligheten att identifiera sig med ett objekt av samma kön. 

Han benämner detta som en olöst oidipal konflikt. Att pappan är frånvarande kan alltså leda 

till en avsaknad av bekräftelse för sin manliga identitet. 

[B1]: ja jag tror att det är så att man saknar bekräftelse av sin manlighet (…) precis som 

sin manliga identitet. 

 

B1 uppfattar att den bristande könsidentiteten hos män är något som kan leda till att 

män börjar bruka AAS. Ett sätt på vilket avsaknaden av den manliga identiteten bidrar är att 
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det finns en risk att man ersätter den med ytliga ideal i samhället, vilket i sin tur kan leda till 

att man tar AAS för att uppnå de idealen. 

Även B3 säger att något som kan leda till AAS är om individerna saknar en pappa. 

Avsaknaden av en pappa menar B3 leder till att individerna kan känna sig osäkra i sin 

manliga roll och identitet. 

[B3]: att de är osäkra i sin manliga roll.. eller sin roll som människa vilket gör att de kan 

söka sig stöd till exempel det här som jag pratade om att man vill ha en respekt för sin 

person.. där har vi ju en osäkerhet som ligger till grund för att det här sökandet av 

respekt, eller sökandet efter en identitet, de vill vara nån som andra människor 

respekterar och ser upp till, vilket vi ju alla vill. 

 

B3 förklarar att osäkerheten kring individens manliga roll är en faktor som kan leda till 

att man börjar bruka AAS. B3 säger dock att han uppfattar att det finns andra faktorer som, i 

kombination med den bristande manliga identiteten, kan leda till att patienterna börjar bruka 

AAS. Han namnger dock inte vilka dessa faktorer skulle vara. B3 säger även att han tror att 

AAS kan vara ett sätt att dämpa det dåliga måendet man känner på grund av den frånvarande 

pappan. Det dåliga måendet kan då göra att man söker sig till ett umgänge där man får 

bekräftelse. 

Mobbning och vänner. B1 och B3 anser att mobbning kan leda till att man börjar bruka 

AAS. B1 berättar att mobbningen som individer utsätts för kan leda till att de tar AAS. Detta 

för att de, medvetet eller omedvetet, ser AAS som ett sätt för dem att bli stora och starka, 

detta för att försäkra sig om att det inte kommer att hända igen. 

[B1]: för kränkningar tänker jag så här det är, det kan ju var en väldigt stor drivkraft för 

det upplevs ju av människan som någonting som… man kan säger tänker sig själv, 

omedvetet eller medvetet, det får till varje pris inte inträffa igen (...) för det är så 

hemskt… 

 

Bristande stöd från omgivningen i denna situation är något som B3 tänker påverkar 

förhållandet mellan mobbning och AAS. 
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B3 berättar att individer som har blivit mobbade kan börja ta AAS för att de ser det som 

ett sätt att få tillbaka respekten för sin person och sitt värde. Han säger även att mobbningen 

kan leda till dåligt psykiskt mående som i sin tur leder till att man börjar ta AAS. 

Brist på bekräftelse och uppmärksamhet. Alla behandlare säger att de uppfattar att 

bekräftelse, eller bristen på det, är kopplat till bruket av AAS. B1 berättar att en brist av 

bekräftelse under uppväxten är något som kan leda till att en individ börjar med AAS. B1 

menar att en individs identitet växer fram genom att man blir speglad och bekräftad under 

barndomen. Blir man inte det, som B1 tänker att många patienter inte har blivit, så söker man 

istället identiteten i till exempel ideal. 

[B1]: jo man tillgrips, ens identitet, en genuin identitet växer ju fram genom att du blir 

speglad och bekräftad av dina viktiga objekt (...) men att man sen, om man saknar den 

här speglingen och den här bekräftelsen från objektet så söker man ju att spegla sig i 

andra objekt (…) eller ideal. 

 

AAS blir då enligt B1 ett sätt för dessa personer att skapa sig en identitet. 

B2 säger att en anledning till att en individ börjar bruka AAS kan vara att man inte har 

blivit sedd eller fått bekräftelse av föräldrar eller vänner. B2 förklarar att detta kan utgöra en 

slags sårbarhet som gör att det blir lättare för dessa individer att tacka ja när de blir erbjudna 

AAS. 

[B2]: jag har ju personen precis framför mig, många som man ser eller som man träffar 

här…  alltså jag… jag tror att det är såna som kanske inte haft nära vänner, alltså som 

försöker skapa sig nånting man har aldrig haft,  jag tror mycket från uppväxten med, hur 

man haft det hemma lite sådär, man kanske inte, jag tror det bottnar i det här bli sedd 

och hörd. 

 

B2 berättar även att viljan att bli sedd kan uppfyllas då de presterar bättre i träningen, 

vilket i sin tur kan leda till att de börjar med AAS för att fortsätta få den bekräftelsen. 

B2 beskriver även att en individ efter att ha börjat med AAS och blivit kroppsligt större, ofta 

får mycket bekräftelse av omgivningen. Detta är något som B2 anser upplevs som positivt av 

individerna. B2 berättar också att den identitet som de får av att bruka AAS är något som gör 

att de fortsätter med bruket. Även B3 säger att bekräftelsen som individerna får när de har 
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börjat med AAS kan upplevas som ―oerhört positiv‖ och att det gör att de vill ha mer av 

denna. På grund av detta menar B3 att de fortsätter med steroiderna. 

Analys 

Alla behandlare uppfattar att uppväxten på något sätt kan leda till att en individ brukar 

AAS. De flesta patienterna uppger att uppväxten på något sätt har lett till att de började bruka 

AAS. De flesta beskriver ett tydlig koppling, medan det i fallet P1 är oklart hur den 

kopplingen ser ut. Han säger att han tror att uppväxten har påverkat hans beslut att ta AAS, 

han är dock osäker på hur. 

Gemensamt för hur patienter och behandlare beskriver kopplingen mellan uppväxten 

och bruket av AAS är att de ofta beskriver det som ett slags indirekt samband innehållandes 

det man kan anse vara en mediator som till slut leder till att de börjar bruka AAS. En mediator 

är en faktor genom vilken en orsakande faktor leder till den variabel man är intresserad av 

(Baron & Kenny, 1986). I studien skulle en medierande faktor till exempel kunna vara 

bekräftelse, genom vilken en problematisk uppväxt kan leda till bruket av AAS. Faktorer som 

patienterna har nämnt medierar förhållandet mellan problem i uppväxten och bruket av AAS 

är till exempel träningen på gym och den kroppsliga målbilden. Behandlarna beskriver också 

denna koppling genom till exempel hur bristen på bekräftelse kan ha lett till en brist på en 

identitet. Detta menar de i sin tur har lett till bruket av AAS då detta blivit ett sätt att skaffa 

sig en identitet på. Trots att de båda grupperna beskriver sambandet som ett indirekt sådant, 

skiljer sig beskrivningen av den upplevde orsakande faktorn åt. Det behandlarna ofta anger 

vara den orsakande faktorn tenderar att vara en mer abstrakta faktorer, till exempel en brist på 

identitet. Patienterna beskriver det de upplever som den orsakande faktorn som något mer 

konkret än behandlarna, till exempel mobbning. 

Vad gäller kopplingen mellan bekräftelse och bruket av AAS, så skiljer sig patienterna 

och behandlarna uppfattning åt. Det är endast en patient som nämner bristen på bekräftelse 
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under uppväxten som en faktor som ledde till bruket av AAS. Däremot uppger som nämnts 

samtliga behandlare att de tror att bristen på bekräftelse kan ha varit en bidragande faktor i 

vad som ledde till bruket av AAS. Vidare resonerar också behandlarna i större utsträckning än 

patienterna att bekräftelsen även vidmakthåller bruket då AAS associeras med en bekräftelse 

som de tidigare aldrig har fått.  

Uppväxten kan, utöver det som ovan beskrivits, ha en påverkan på huruvida en individ 

börjar med AAS eller inte. Ett exempel på detta är P1 som beskriver att han kommer från 

trygga och rentav idylliska hemförhållanden men trots det tänker att uppväxten på något sätt 

har lett till att han började med AAS. Han har heller aldrig upplevt några problem i sina 

vänskapsrelationer utan uppger att han alltid haft vänner och att han har känt sig omtyckt och 

uppskattad. I hans fall kan man alltså inte se användandet av AAS som en negativ förstärkare 

vad gäller ensamhet och dålig självkänsla.  

Det patienterna och behandlarna beskriver under temat Uppväxt går vidare att förstå 

utifrån olika psykologiska perspektiv.  

Inom många olika psykologiska perspektiv talar man om så kallade risk- eller 

skyddsfaktorer och vilken roll de spelar för till exempel huruvida en individ utvecklar ett 

missbruk eller inte.  Riskfaktorer är sådana som öka risken för att en individ ska gå in i till 

exempel ett missbruk och exempel på sådana brukar nämnas vara låg intelligens eller att man 

har haft en problematisk uppväxt. Omvänt är skyddsfaktorer sådana som minskar risken för 

att en individ ska gå in i till exempel ett missbruk. Exempel på sådana kan istället vara en hög 

intelligens eller att man kommer från stabila och trygga hemförhållanden (Kimber, 2006). 

Liksom närvaron av riskfaktorer kan öka risken för att en individ går in i ett missbruk borde 

avsaknaden av skyddsfaktorer kunna göra detsamma. Flera av behandlarna beskriver också att 

en problematisk uppväxt kan leda till en sårbarhet som sedan kan utgöra en risk för dessa 

individer att börja med AAS.  
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Ur ett socialpsykologiskt perspektiv tänker man att självet utvecklas genom 

interaktionen med andra människor. Man menar att ens självuppfattning kommer från att man 

ser sig själv som andra ser en. Människor uppfattar alltså sig själva så som de tror att andra 

uppfattar en. Detta kallas för the looking glass self (Mead, 1934). Utifrån denna teori kan det 

tänkas att patienternas interaktioner med andra (till exempel föräldrar och vänner) under 

uppväxten, som många av dem uppger som problematisk, delvis har format deras 

självuppfattning. Att till exempel bli mobbad kan göra att man bildar sig en uppfattning om 

hur andra ser en, till exempel som ―ful‖ eller ―tjock‖. Enligt the looking glass-teorin blir 

denna uppfattning som andra har av en individ också så småningom individens egen 

uppfattning. En sådan uppfattning kan man rimligtvis tänka sig att patienterna skapat sig 

utifrån exempelvis mobbning, som i fallet med P3. 

Förhållandet mellan den problematiska uppväxten och AAS-bruket kan även förklaras 

ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv. Den problematiska uppväxten, som både patienter 

och behandlare beskriver, förklaras av många respondenter som något som gör att de söker sig 

till andra kontexter som flykt. Denna flykt kan tänkas fylla ett antal funktioner. Ett exempel 

på detta är att flykten kan tänkas fungera som en negativ förstärkare. Ett sådant exempel kan 

vara, som i P5:s fall, att olika problem i uppväxten och den dåliga självkänslan som 

utvecklades gjorde att hon började träna på gym. Gymmet kan man tänka ha fungerat som en 

negativ förstärkare då hon till exempel beskriver hur ensamheten och den dåliga självkänslan 

minskade när hon tränade. Träningen kan möjligtvis också ha fungerat som en positiv 

förstärkare då flera av respondenterna beskriver träning som roligt. AAS kan då bli ett verktyg 

för att kvarhålla dessa förstärkare. Då individen har börjat bruka AAS, så är det de upplevda 

positiva effekterna av det som gör att bruket vidmakthålls och möjligtvis utvecklas till ett 

missbruk. I till exempel P5:s fall kan man se det som att bekräftelsen hon fick på grund av 
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sina träningsresultat på gymmet upplevdes som positivt förstärkande och att AAS då blev ett 

sätt att vidmakthålla den bekräftelsen. 

Kopplingen mellan uppväxten och bruket av AAS kan också tolkas utifrån ett 

psykodynamiskt perspektiv. Inom objektrelationsteorin menar man att en individ skapar sig 

inre representationer av objekt genom hur relationen till anknytningspersonen eller -

personerna har sett ut. Det är också i relation till anknytningspersonen som individen 

utvecklar sin uppfattning om självet och värdet av detta.  Detta sker genom att man blir 

speglad och bekräftad av anknytningsobjektet (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander, 

2006). Om man inte blir speglad eller upplever sig bekräftad av sina anknytningsobjekt så kan 

man istället, enligt vad B1 beskriver, komma att spegla sig i andra objekt eller ideal. Flera av 

patienterna beskriver att de kommer från problematiska hemförhållanden där det kan vara 

rimligt att tänka sig att de inte blivit speglade eller bekräftade av sina anknytningsobjekt. 

Detta kan ha lett till en strävan att spegla sig i andra ideal och AAS kan sedan ses som en väg 

att uppnå dessa ideal.  

Vad gäller utvecklingen av den manliga identiteten menar B1 att frånvaron av en 

fadersgestalt kan leda till vad som inom den psykoanalytiska skolan kallas för den oidipala 

konflikten. Det är under oidipalperioden som den sexuella identiteten ska inordnas i barnets 

utveckling. Det är även under denna period som barnet för första gången ska lära sig älska en 

representant för det motsatta könet i föräldern av motsatt kön samtidigt som en identifikation 

ska ske med föräldern av samma kön (Cullberg & Bonnevie, 1999). Corneau menar att då 

fadern är frånvarande så ges pojken inte en möjlighet att skapa en manlighet som vilar på en 

stabil grund. Utan den stabila grunden menar han att männen är ―hänvisade till tidlösa 

stereotyper för vad manlighet är‖ (Corneau, 1995). Även B1 beskriver detta och menar att det 

är bristen på manlighet som gör att individen ersätter den med ytliga ideal. Det är strävan efter 

detta ideal som B1 så småningom menar kommer leda till att individen börjar bruka AAS. 
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Återigen kan AAS ses som att det fyller funktionen av ersättare, i detta fall som en ersättare 

för en bristande könsidentitet. 

Socialt umgänge   

Med Socialt umgänge avses här den sociala kontext som individen befinner sig i och de 

sociala relationer som denne omges av.  

Patienter 

Samtliga patienter uppger att deras umgängeskrets på olika sätt kan ha lett till att de 

började bruka AAS. Både P2 och P3 berättar att något som ledde till att de började bruka var 

att människor i umgängeskretsen samtidigt började bruka det. P2 beskriver att han och en 

kompis ―triggade varandra‖ och att de tillsammans bestämde sig för att prova. Även P3 

beskriver att det sociala umgänget kan ha påverkat att han började med AAS 

[P3]: jag vet inte det är väl mera umgängeskretsar som… ja men ‖vi kör ihop‖ och sen 

så kanske två av fem kör och då är det lättare för den tredje och fjärde att följa med. 

  

P3 säger även att något som ledde till att han började var att folk i hans umgängeskrets 

berättade att man genom att använda AAS snabbt skulle gå upp i vikt. 

P4 uppger att en anledning till att han började med AAS var för att passa in i sin 

kriminella umgängeskrets. Att vara stor innebar i denna umgängeskrets att man fick vara med 

på flera kriminella aktiviteter. 

[P4]: och när du är en stor person och umgås i fel kretsar så vill de gärna ha med dig till 

olika saker. Desto större du är, desto mer pengar tjänar du (...) i den världen var att den 

som slog hårdast hade mest respekt och var den som folk tyckte bäst om. 

 

P1 berättar att en bidragande faktor till att han började med AAS var att han inte hade 

ett förhållande vid den tidpunkten. Om han hade haft en partner så hade han inte tagit AAS då 

han resonerar att detta hade varit orättvist mot denne eftersom det är olagligt men också att 

han gör någonting som kan vara farligt för hans kropp. Han beskriver också att han vid den 
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tidpunkten hade hört mycket om våldsutbrott som en konsekvens av AAS och i och med att 

han ju inte visste hur han skulle reagera på preparaten så ville han inte utsätta en partner för 

det. 

Några patienter beskriver att det är av individer i gymmiljön som de blivit introducerade 

för AAS. P2 beskriver till exempel att det är i gymmiljön som möjligheten är störst att träffa 

på AAS och att han själv ser det som en av förklaringarna till att han började. P5 beskriver 

även hur det spelade roll för hennes bruk att hon blev introducerad för det. 

[I]: det är väl kanske en lite konstig fråga men tänker du att någon kom fram till dig och 

erbjöd dig att det ledde till att du tog det? 

[P5]: nu måste jag tänka efter här… ja jag hade nog inte börjat med det annars för jag 

har inga kontakter annars eller så, eller tänkt de tankarna eller nej 

[I]: så du tänker att hade det inte hänt du hade du inte gjort det 

[P5]: nej jag hade nog bara tränat ihjäl mig istället (...) 

[I]: så det spelade en stor roll? 

[P5]: ja, det gjorde det… känns så dumt det där för man får ju skylla sig själv att man tar 

det liksom men jag hade ju inte gjort det om inte han hade, det tror jag inte. 

 

Behandlare 

B3 menar att en individs sällskap eller umgänge kan spela roll för huruvida denna börjar 

med AAS eller inte. Han menar till exempel att om en individ hamnar i ett sällskap där det 

uppstår en nyfikenhet kring att ―testa nya saker‖ så kan det påverka en individ att göra som 

gruppen gör. 

[B3]: och är då inte en stark så en kan stå emot så är det lätt att följa med i trycket, eller 

i gruppens utveckling och då är det gruppen sen som egentligen styr hur personen sen 

ska utvecklas… det är så jag tänker. 

Vilka individer som hamnar i fel umgänge menar han är slumpartat men att det finns en 

variation i hur påverkansbar man är för grupptrycket. Detta behöver enligt honom inte 

nödvändigtvis ha att göra med hur ―stark‖ eller ―svag‖ man är som person, utan kan även bero 

på faktorer som ett individuellt spänningssökande eller intresse av att testa gränser. 
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B3 upplever också att omgivningen eller en partner kan påverka en individ till att börja 

med AAS efter denne slutat med det och han säger att han har en önskan om att så 

småningom kunna erbjuda parterapi för att just undvika detta. 

Analys 

Alla patienter uppger att det sociala umgänget har varit en bidragande faktor till varför 

de började bruka AAS. Däremot är det bara en behandlare som uppger detta. Denna skillnad 

kan kopplas till tidigare diskussioner som förts kring hur de olika grupperna skiljer sig åt i sitt 

resonemang kring vilka faktorer som påverkat individen till att bruka AAS. Som tidigare 

nämnts tenderar patienter och behandlare att tänka olika kring vilka faktorer som kan anses 

vara orsakande respektive medierande. Patienterna uppger att det sociala umgänget har varit 

en direkt bidragande orsak till att de började med AAS. Behandlarna beskriver däremot det 

sociala umgänget som något som kan anses vara en medierade faktor som har påverkats av 

andra faktorer. De beskriver det sociala umgängets påverkan som något som beror på en 

annan faktor, till exempel uppväxten. De menar att en problematisk uppväxt är något som kan 

leda till att man lättare påverkas av det sociala umgänget, och att detta i sin tur leder till bruket 

av AAS.  

Det patienterna och behandlarna beskriver under temat Socialt umgänge går vidare att förstå 

utifrån olika psykologiska perspektiv. 

Inom många olika psykologiska perspektiv talar man som sagt om risk- eller 

skyddsfaktorer. Det sociala umgänget kan ses som både en risk- och skyddsfaktor beroende 

på vilken inverkan det har på individen. Detta går att tillämpa i samtliga patienter fall samt 

hur behandlarna beskriver det sociala umgängets roll. Till exempel resonerar P1 att han 

troligen inte hade börjat med AAS om han befunnit sig i en relation. Om en skyddsfaktor är 

att befinna sig i en tryggt och stabilt förhållande, skulle man med omvänt resonemang kunna 

anse att frånvaron av ett sådant kan räknas som en riskfaktor. B3 nämner också att det i en 
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patients närhet kan finnas individer som, direkt eller indirekt, påverkar denne till att börja med 

AAS igen efter att den slutat. Om en partner inte agerar som ett stöd då individen försöker 

sluta med AAS, och kanske till och med visar missnöje mot detta, borde detta rimligen kunna 

ses om en risk för att individen återupptar sitt bruk.  

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv kan man se till det sociala umgängets påverkan på 

individen vad gäller bruket av AAS. Flera patienter nämner till exempel att de provade AAS 

för att kompisar eller gruppen gjorde det. Huruvida det var grupptryck eller inte som 

påverkade individen till att börja med AAS är utifrån berättelserna oklart. Man kan dock tänka 

att med tanke på de starka influenser en grupp kan ha på en individ, eller hur viktigt det är för 

många att bli accepterade av den sociala gruppen, att det kan ha haft en påverkan (Hogg & 

Vaughan, 2008). Som redan nämnts under temat Samhälle kan konformitet ses som något som 

uppstår då en individ ser till andras beteende för att lättare avgöra hur denne ska agera i en 

given situation.  En anledning till att en individ anpassar sig till gruppens normer eller 

beteende, vilket också skulle kunna ses som en form av grupptryck, kan vara för att undvika 

att inte bli accepterad av gruppen. Risken att falla för detta grupptryck brukar anses vara 

större då individen har dåligt självförtroende (Costanzo, 1970), vilket ju också är fallet hos 

flera av patienterna. 

Ytterligare ett sätt som det sociala umgänget kan påverka en individ till att bruka AAS 

är genom påverkan på kroppsbilden. Ett exempel på detta är hur det sociala umgänget kan 

påverka individen via de åsikter som förmedlas, samt genom verbal och ickeverbal 

kommunikation. Ytterligare exempel på hur det sociala umgänget kan påverka ens kroppsbild 

är genom den feedback som umgänget ger på individens fysiska attribut. Det sociala 

umgänget kan även tänkas påverka individens kroppsbild och kroppsuppfattning genom teorin 

om social comparison theory, eller social jämförelseteori (Festinger, 1954). Denna teori 

beskriver att ju mer man jämför sig med människor i sin sociala omgivning, desto mer 
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påverkar det vad individen tycker om sin kropp. Utifrån detta resonemang är det rimligt att 

tänka att det sociala umgängets påverkan på patienternas kroppsbild kan ha bidragit till deras 

beslut att börja bruka AAS.  

Det sättet på vilket både patienter och behandlare beskriver att det sociala umgänget kan 

leda till bruket av AAS kan förklaras ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv. Då bruket av 

AAS kan leda till att individer får vara med i ett socialt umgänge, kan man se det som att 

AAS blir ett sätt för individen att nå en positiv förstärkare. Ett exempel på detta är hur P4 

beskrev att han såg AAS som ett sätt att passa in i gruppen och även att få vara med på 

aktiviteter.  Det B3 beskrev om att en partner kan påverka en individ till att börja med AAS 

igen efter den slutat kan tolkas som att partnerns reaktion upplevdes som positivt 

bestraffande. Att avhållsamheten från AAS blev positivt bestraffat kan tänkas ha lett till att 

individen började med bruket igen och att viljan att undvika den bestraffningen var det som 

vidmakthöll bruket och möjligtvis gjorde att det utvecklades till ett missbruk.  

Psykologiska sårbarheter   

Med Psykologiska sårbarheter avses i detta fall de individuella psykologiska faktorer 

som kan utgöra en sårbarhet hos individen. Under temat presenteras det som har framkommit 

under intervjuerna, nämligen dåligt självförtroende, dålig självkänsla, dåligt psykiskt mående, 

diagnoser och annat missbruk. 

Patienter 

Dåligt självförtroende. De flesta patienter uppger att ett dåligt självförtroende på något 

sätt är kopplat till att de började bruka AAS. Både P2 och P3 berättar att det dåliga 

självförtroendet var något som delvis ledde till AAS-bruket. P2 berättar att en del av 

anledningen till varför han började med AAS var för att han tänkte att det skulle ha en positiv 

effekt på hans dåliga självförtroende. Efter att han började bruka upplevde han också att hans 

självförtroende blev bättre. Det var också på grund av de positiva effekterna som han senare 
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beslöt sig att börja med AAS igen efter att han slutat. P3 beskriver att det dåliga 

självförtroendet han fick när han inte klarade av att lyfta lika mycket som andra när han 

tränade utan AAS var en faktor som ledde till att han började bruka detta.   

[P3]: så… jag menar det var ju inte så kul att stå där med liksom, man står och lyfter en 

7 ½-kilos hantel och sen så står polaren och med en 20 kilo liksom… man bara, vad fan 

(...) ja, nä men ja, jag vet inte… jag menar man vill ju gärna… ja… vad fan ska man 

säga. Det blev väl en liten törn på självförtroendet eller vad man ska säga. 

 

P5 uppger att det som gjorde att hon fastnade för AAS var att det gav henne ett bra 

självförtroende som hon upplevde att hon inte hade haft tidigare. Detta gjorde att hon fortsatte 

att bruka AAS. 

[P5]: då klarade man sånt som man inte klarade, man blir tuff och man blir, man har 

inga problem i världen, jag kom ihåg att jag kände mig som en kung tänkte att jag kan 

ju gå ut i gatan och bilarna får stanna de får vänta jag går liksom. Såna där tankar, ja… 

så det var mest det jag fastnade, det var inte musklerna från början direkt så utan det var 

det här… oj, vilket självförtroende jag fick. 

 

Dåligt psykiskt mående och diagnoser. En patient, nämligen P4, berättar att han började 

med AAS för att förbättra ett ―allmänt psykiskt mående‖. Han beskriver att han hade som mål 

med AAS att nå ett så kallat ―testolugn‖. Testolugn beskriver han som en särskild effekt som 

AAS har på måendet där man upplever mindre oro, blir lugnare i kroppen och lättare kan 

hantera stress. P3 beskriver att han som resultat av AAS-bruket blev på topphumör och att han 

kände sig som ―en prins‖. 

P4 berättar att han har vissa drag av antisocial personlighetsstörning (ASPD) och att han 

upplever att han på grund av de dragen kan ha börjat med AAS. Han tänker till exempel att ett 

drag som är kopplat till störningen är att han inte ser något fel i det han gör även om det är 

olagligt. Det faktum att han har detta drag kan enligt honom ha påverkat hans beslut att börja 

med AAS. 

[P4]: nej men det är inte så svårt, det är en bra fråga men om jag ska… jag skulle kunna 

säga som så att jag personligen skulle säga så här, eftersom jag har vissa drag utav 

antisocial personlighetsstörning så ser ju inte jag något fel med någonting jag gör, fast 

det är olagligt så ser jag inget fel i det. 
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Han beskriver också att han alltid har tyckt om att slåss. Detta beskriver han som 

kopplat till ASPD då ett drag man brukar förknippa med denna diagnos är bristande empati, 

vilket han också upplever att han har. Att vara stark anser han vara något positivt för att kunna 

slåss bättre och AAS blev då ett sätt för honom att bli bättre på detta. 

Några patienter uppger att ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) kan ha lett 

till deras bruk av AAS. P3 beskriver till exempel hur ADHD:n genom andra faktorer ledde till 

bruket. Han berättar att han på grund av sitt amfetaminmissbruk inte kunde ta vanliga ADHD-

mediciner, vilket ledde till att han började använda mediciner olagligt utan recept. Detta ledde 

till ett missbruk av dessa mediciner, vilket senare bidrog till att han gick ner i vikt. Han menar 

vidare att han på grund av den viktförlusten började med AAS. Även P5 berättar att ADHD 

delvis ledde till att hon började bruka AAS. Hon beskriver att rastlösheten som hon upplevde 

på grund av ADHD:n gjorde att hon var tvungen att träna i flera timmar för att bli lugn i 

kroppen. 

[P5]: ja ja ja, jag tränade ju, jag hade ingen ro i kroppen. Jag kan också säga att det kan 

vara att jag började med missbruk, det kan vara så många saker, ADHD i sig, för den 

här rastlösheten inom som man har inom sig hela tiden, som jag hade och har nu också, 

så jag var tvungen att träna flera timmar för att bli lugn i kroppen liksom. 

 

Denna träning, som skedde utan AAS, ledde till kroppsliga resultat som hon också fick 

beröm för. Detta motiverade henne i sin tur att hon börja med AAS.P5 berättar att hennes 

dysmorfofobi, det vill säga den tvångsstörning som bland annat innefattar inbillade 

utseendedefekter, också delvis kan ha lett till att hon började bruka AAS. Hon beskriver att 

dysmorfofobin ledde till att hon hon fick en dålig självkänsla och det var sedan via denna 

dåliga självkänsla som dysmorfofobin ledde till AAS. 

P5 berättar även att hennes anorexia som hon led av under tonåren kan ha bidragit till 

hennes bruk av AAS. Som ett resultat av anorexian gick hon ner väldigt mycket i vikt. När 
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hon sedan ―kom ur‖ anorexian tänkte hon att hon var tvungen att bygga upp kroppen, varpå 

AAS blev ett sätt för henne att göra detta på. 

[P5]: det tog lång tid innan jag kom ur det och när jag upptäckte det liksom, oj vad smal 

jag blev, det var ju så jag började träna jag tänkte jag måste bygga upp kroppen istället. 

Och jag hade hittat något mellanting det… att och då vart det mer och mer det där och 

då började jag med steroiderna. 

 

P4 berättar att han lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD.) Flera av PTSD-

symtomen som han hade upplevde han lindrades när han började med AAS. Exempel på 

sådana symtom var oro, panikångest och dödstankar, och han beskriver själv AAS-bruket som 

en självmedicinering mot dessa symtom. Viljan att återigen kunna självmedicinera för dessa 

symtom ledde till att han började med AAS igen efter att han en gång slutat. 

Annat missbruk. Några patienter uppger att missbruk av andra substanser ledde till att de 

började bruka AAS. P3 beskriver att AAS var ett sätt för att kompensera för bieffekter av hans 

övriga missbruk. P3 beskriver till exempel att han på grund av bland annat sitt 

amfetaminmissbruk gick ner mycket i vikt. 

[P3]: alltså jag har ju haft ett missbruk… amfetamin och så där tidigare. Och då är det 

lätt liksom man rasar ju… fördärvar ju hela kroppen med det liksom så att, och sedan så 

har jag ju tränat en del förut och då blir det så där, man får sån jävla ångest när man har 

liksom vägt kanske 96,97 kilo vältränad liksom och sen så går du ner och så väger du, ja 

mellan 70,75 liksom (...) då går det fort och man vill ju gärna liksom att folk, man vill ju 

inte att folk ska se en som en jävla pundare liksom och då hjälper ju det till och 

[O]: lite för att kompensera skadorna av? 

[P3]: ja men ungefär, ja… kompensera eller reparera eller vad ska man säga liksom. 

 

När han gick ner i vikt fick han höra negativa kommentarer om detta. Han började då 

med AAS för att gå upp i vikt igen. När P3 återföll i sitt missbruk av andra droger och då 

återigen gick ner i vikt på grund av dem ledde detta till att han började bruka AAS igen. 

Både P3 och P4 uppger att missbruk av andra substanser på ett annat sätt kan ha lett till 

att de började med AAS. De beskriver att de delvis började med AAS grund av att de såg 

detta som ett sätt att avhålla sig från de andra drogerna. P3 berättar att han tänkte att om han 
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använde sig av AAS och tränade så skulle han inte vilja ta andra droger för att de då skulle 

―förstöra‖ resultatet av det han åstadkommit. 

[P3]: nej så att… ja det blir väl så man tänker, man vill ju inte förstöra, jag menar du 

sliter hela veckorna på gymmet och sen ska du ta någonting som bara raserar hela 

veckan då känns det ju ganska onödigt för att jag har ju gått och lyft en vecka eller så, 

ja, nä. 

 

Behandlare 

Dåligt självförtroende och dålig självkänsla. B1 menar att risken för att vilja att sträva 

mot de ideal som råder i samhället ökar om individen har en dålig självkänsla. B2 tror bland 

annat att dåligt självförtroende föregår ett AAS-bruk, eller att man är ―en liten människa‖, och 

att detta självförtroende kan bli bättre då man börjar bruka AAS. 

Dåligt psykiskt mående och diagnoser. B3 talar om det dåliga psykiska måendet som 

något som kan vara en anledning till att en individ börjar bruka AAS. Han menar att det 

dåliga måendet bland annat kan bero på att individen blivit mobbad. Han exemplifierar hur 

det kan leda till ett bruk av AAS genom att beskriva hur individen ifråga på grund av det 

dåliga måendet kan söka sig till gymmiljön, där han i sin tur blir sedd på ett sätt som han inte 

blivit förut. Om han då hamnar i en platå i träningen är risken större att han då använder AAS 

som ett hjälpmedel för att nå önskade träningsresultat och att han då kan fastna i ett 

steroidmissbruk. 

[B3]: men ursprungligen så beror det ju på… alltihopa beror ju på att de mådde så dåligt 

ifrån början av olika orsaker. 

 

B3 beskriver vidare ett sätt på vilket dåligt mående kan leda till AAS. Han beskriver att 

en persons dåliga mående kan bli sämre av att man känner sig osäker kring sin manliga roll 

och identitet, och att det i längden kan leda till att man börjar bruka AAS eller andra preparat. 

B2 menar även att AAS kan fylla en funktion vad gäller att få individen att må bättre genom 

att lindra oro och ångest, vilket skulle leda till en ökad risk att man fastnar i ett missbruk. 

Även B3 påtalar att det finns individer som mår väldigt bra då de tar AAS, särskilt i början av 
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användandet, och att det i kombination med en positiv respons från omgivningen kan göra det 

svårare för en individ att sluta med preparaten. Han menar även att det är strävan efter de 

ovan nämnda positiva effekterna som kan motivera en individ till att börja med preparaten 

igen efter att man en gång slutat med dem. 

[B3]: man känner sig psykiskt i topptrim… vissa känner sig nästan oförstörbara… 

fysiskt så är kroppen igång något enormt, alltså det är en riktig skjuts på vägen för 

kroppen, träningen funkar kanonbra, de hamnar i det här så kallade pump-tillståndet, där 

de… alltså, det är ju då när blodet ansamlas i en muskelgrupp, som gör att de mår 

toppen just då (…) alltså det är mycket positiva saker, de får de positiv respons från 

många i omgivningen, vilket också då förstärker deras psykiska mående, de blir sexuellt 

mera aktiva, mycket mera aktiva och också mera intressanta utav det motsatta könet 

(…) men det här är saker och ting som sker i början måste vi komma ihåg, men det är ju 

de här sakerna som hela tiden sen kommer att ligga i bakhuvudet på patienten. 

 

B3 menar att det kan finnas en risk att en individ söker sig till AAS om det till exempel 

finns en odiagnostiserad ADHD i botten som skapar ett dåligt mående.  

B2 menar att tendensen som finns hos patienterna att inte se hur stor man faktiskt blivit 

kroppsligt då man använt AAS och att de aldrig blir riktigt nöjda, kan göra att de fortsätter 

med preparaten. B2 menar att de i vissa fall kan bli riktigt stora kroppsligt och ändå se sig 

själva som små. B2 beskriver också vad som kan kallas för ett ―anorektiskt beteende‖, 

nämligen att många patienter fokuserar på vikten då de kommer till mottagningen och att 

fokus ligger på att de då inte har fått gå ner i vikt. 

[B2]: det är så här ‖får jag ställa mig på vågen?‖ för att se så att man inte har gått ner 

eller upp, eller ‖hade jag skor förra gången‖ eller hur var det här.. alltså, det är lite det 

här anorektiska beteendet 

[I]: fast motsatsen? 

[B2]: ja precis, precis. Man får inte ha gått ner alltså, utan det är...  

 

Annat missbruk. B3 menar vidare att det kan vara lättare för en individ som har ett annat 

missbruk i grunden att börja med AAS och han menar också att det är viktigt att ha detta i 

åtanke i behandlingen av de patienterna, eftersom det kan finnas en risk för att de här 

individerna går från missbruk till missbruk. B3 talar även om så kallad 

―missbrukspersonlighet‖ och att ha en sådan kan vara något som leder till ett bruk av AAS. 
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[B3]: för många av de här patienterna har en så kallad missbrukspersonlighet, vilket gör 

att… om det inte hade varit steroider så hade det kanske varit nåt annat som de hade 

startat med 

[I]: men missbrukspersonlighet, vad menar du med det? 

[B3]: jag menar att det verkar vara så att hos en del individer så är det, så går de ifrån ett 

droganvändande, ett missbruk till ett annat, det kan vara matmissbruk, det kan vara 

sexmissbruk, klädinköp eller vad som helst, men det är nåt… att samla på skivor, det 

kan vara vad tusan som helst, men att det går över gränsen för vad som är acceptabelt. 

 

Analys 

Det finns både likheter och skillnader i hur patienter och behandlare ser på huruvida 

psykologiska sårbarheter leder till ett bruk av AAS. Båda grupperna anser att AAS används 

för att lindra eller minska de negativa effekter som en psykologisk sårbarhet kan leda till. Att 

AAS fyller den funktionen är något de båda grupperna anser leder till att en individ fortsätter 

bruka det. Det finns vidare skillnader i hur grupperna ser på psykologiska sårbarheter. 

Patienter beskriver i högre grad att det är specifika diagnoser som de tänker har lett till bruket. 

Behandlarna däremot tenderar att snarare beskriva symtom eller ett allmänt dåligt mående 

som faktorer som leder till att en individ börjar bruka AAS. 

Det patienterna och behandlarna beskriver under temat Psykologiska sårbarheter går vidare att 

förstå utifrån olika psykologiska perspektiv.  

Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv kan det vara intressant att diskutera på vilket 

sätt psykologiska sårbarheter kan leda till AAS. Enligt teorin om självuppfyllande profetia 

menar man att förväntningar och antaganden människor har och förmedlar till en individ gör 

att personen beter sig i enlighet med dessa (Hogg & Vaughan, 2008). Detta kan kopplas till 

det många respondenter har beskrivit som en problematisk uppväxt. Det kan tänkas att 

patienternas dåliga självförtroende möjligtvis skulle kunna vara ett resultat av en sådan 

självuppfyllande profetia. Utifrån det patienterna har berättat, kan det till exempel tänkas att 

föräldrarna hade låga förväntningar på deras prestation i skolan och detta kan, enligt teorin, ha 

resulterat i att de faktiskt presterade dåligt. Utifrån detta kan de då ha bildat sig en negativ 

tilltro till den egna förmågan att prestera, det vill säga det dåliga självförtroendet som många 
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respondenter har beskrivit. Teorin om the looking glass self, som även nämns under temat 

Samhälle, är också något som kan förklara det dåliga självförtroende som de flesta patienter 

uppger delvis kan ha lett till att de började med AAS. Enligt teorin blir andras uppfattning om 

en individ också individens egen uppfattning, då en individs självuppfattning bland annat 

formas av hur andra uppfattar en. Ett exempel på hur detta kan ha gått till är om patienterna 

uppfattade att andra trodde att de skulle prestera bristfälligt dåligt i till exempel skolan, så kan 

det ha lett till att denne också kom att tro det. Det kan i sin tur ha bidragit till att utveckla det 

dåliga självförtroendet som så småningom kan ha lett till att de började med AAS.  

Ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv kan man förstå mycket av det respondenterna 

beskriver utifrån termer av negativ och positiv förstärkning. Vad gäller negativ förstärkning 

kan man se AAS som negativt förstärkande i och med att det lindrade negativt upplevda 

symtom som ibland kan vara förknippade med en särskild diagnos. Detta är något som flera 

respondenter beskriver.  

AAS verkar inte bara fylla en funktion som negativ förstärkare utan även som en positiv 

förstärkare eftersom preparaten även bidrog till ett bättre psykiskt mående. Ett exempel på 

detta är hur många beskriver förhållandet mellan självförtroende och AAS. AAS sågs som ett 

sätt att förbättra självförtroendet, det vill säga som ett sätt att nå en positiv förstärkare. På 

grund av att AAS fyllde funktionen av positiv och negativ förstärkare, så ledde detta till att 

bruket också vidmakthölls och så småningom kanske utvecklades till ett missbruk. Att man, 

efter det att man börjat bruka AAS, upplevt att man fått bättre självförtroende kan förklara 

varför en individ fortsätter med bruket. På samma sätt tänker en behandlare att man kan 

resonera kring en dålig självkänsla. Likaså kan man tänka sig att de negativa symtom och det 

dåliga psykiska mående som respondenterna beskriver lindrades, kan ha lett till att individen 

fortsatte bruka AAS.  
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Ur ett personlighetpsykologiskt perspektiv kan man se hur individuella 

personlighetsdrag kan komma att utgöra en psykologisk sårbarhet. Exempel på sådana 

personlighetsdrag skulle kunna vara självkänsla eller hur perfektionistisk man är. Om man har 

en positiv självkänsla så främjar det utvecklingen av en positiv kroppsuppfattning, vilket 

skulle kunna fungera som ett skydd mot faktorer som annars skulle kunna hota en individs 

kroppsbild. Med perfektionism menar man till vilken grad en individ förknippar att uppnå ett 

ideal med sitt självvärde. Huruvida individen då uppnår idealet eller inte, menar man kommer 

att påverka dennes kroppsbild (Cash & Pruzinsky, 2002). Utifrån detta resonemang är det 

rimligt att tänka att sådana personlighetsdrag kan ha bidragit till patienternas beslut att börja 

bruka AAS.  

Inom den psykodynamiska psykologin menar man att psykopatologiska fenomen kan 

uppstå som en följd av en störning i det dynamiska jämviktstillståndet. Med detta menas det 

tillstånd som uppstår då jaget inte förmår uppfylla sin uppgift som består i att åstadkomma 

och vidmakthålla en psykisk jämvikt hos individen. Som en konsekvens av detta uppstår en 

intrapsykisk konflikt inom individen som i sin tur leder till vad man kallar för signalångest. 

Om inte jaget förmår återställa balansen kommer denna signalångest att stegras tills dess att 

balansen återställs. Om den inte gör det så kommer signalångesten att kvarstå och på sikt 

skapa en psykisk ohälsa hos individen (Dewald, 1972). Man kan även se en individs ångest 

som ett resultat av påfrestningar eller konflikter i människans yttre och inte bara i det inre. Ett 

exempel på detta är vad man kallar för överbelastningsångest som tänks vara ett resultat av 

ökade starka känslor som en individ inte får utlopp för (Cullberg & Bonnevie, 1999). 

Situationer som anses leda till sådana starka känslor kan till exempel vara undanträngd sorg, 

undanträngd vrede och långvarig stress. Överbelastningstillståndet som dessa förträngda 

känslor resulterar i anses ofta ge psykiska symtom hos individen (Cullberg & Bonnevie, 

1999) Dessa två förklaringsmodeller kan, tillsammans eller var och en för sig, förklara 
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uppkomsten av de psykologiska symtom eller sårbarheter som många respondenter beskriver 

kan vara en anledning till att en individ börjar bruka AAS. 

För de patienter som ansåg att ett tidigare missbruk av andra droger kan ha lett till 

bruket av AAS kan man också se AAS som något som fyllde en viktig funktion. AAS fyllde 

även den funktionen att det hjälpte dem att avhålla sig från andra droger, det vill säga att man 

kan se AAS-bruket som något som ersatte ett annat bruk. Återigen återkommer alltså 

diskussionen kring AAS som ersättare för något annat. Utifrån detta kan man se AAS som en 

coping- eller hanteringsstrategi för annat missbruk och andra psykologiska sårbarheter. Att 

man använder AAS som copingstrategi kan kanske bero på en avsaknad av andra 

copingstrategier. Ett exempel är om en individ saknar positiva sociala relationer och därför 

inte har haft detta att använda sig av som copingstrategi då denne försöker avhålla från andra 

droger. 

Attityder 

Med attityd avses här Nationalencyklopedins definition av begreppet, nämligen som ―en 

individs inställning eller förhållningssätt‖ till något (www.ne.se).  

Patienter 

Flera patienter tar upp attityder, inställning och tankar kring AAS som något som 

påverkade deras beslut att börja med det. Bland det som tas upp vad gäller attityder nämns 

nyfikenhet, spänning och det som blev utfallet av den riskbedömning som gjordes innan de 

började bruka AAS. 

De flesta patienterna nämner nyfikenhet som kopplat till att de började bruka AAS. Till 

exempel så säger P2 att han hade tänkt kring AAS som något som var nytt och intressant att 

testa. Han säger, liksom P3, att det var nyfikenheten inför AAS som delvis ledde till han 

provade. P2 och P4 nämner även att det var spännande att prova AAS .  
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[I]: så en viss nyfikenhet? 

[P4]: ja det är klart, ja det är klart, allting är ju spännande, allt som du aldrig har gjort är 

spännande. 

 

Anledningen till att det var spännande menar han var för att det var olagligt, ―häftigt och 

coolt‖. Han beskriver också att han upplevde att det var ―ashäftigt‖ att se män på gymmet ta 

så mycket i bänkpress att man ―såg blodådrorna överallt‖.   

De flesta patienterna har gjort en riskbedömning av AAS som har påverkat deras beslut kring 

att börja bruka det. Vissa övervägde de positiva kontra de negativa effekterna och kom fram 

till att de positiva övervägde och valde därför att prova det. Både P1 och P4 anger att de var 

pålästa och medvetna om de negativa effekterna, men uppger att de positiva effekterna vägde 

tyngre i beslutet. 

[P1]: ja, jag visste allting…inte allting…men jag visste…det jag hade hittat om det..den 

informationen och kände att…jo men effekterna kontra bieffekterna… jag tyckte att det 

var värt det…gjorde jag då. 

[I]: värt det för att? 

[P1]: jag skulle nå de mål jag hade satt upp (…) och om sen bieffekterna blev det som… 

jag hade läst mig till då…fick det väl vara så. 

 

P3 liksom P4 tar upp konkreta resonemang kring varför de inte såg AAS som så farligt. 

P3 resonerade till exempel som så att eftersom kända människor som har tagit AAS 

fortfarande lever så kan det ju inte vara så farligt att bruka det. Han resonerar också att om 

man tar AAS i måttliga mängder så är det ingen fara. 

[P3]: och sen när började kolla lite, alltså det är liksom inte förrän nu som man har tittat 

liksom så här, för tar man det i måttliga mänger då är det ju inte farligt, det är det ju 

inte… det är ju som med vad som helst (…) jag menar, tar du amfetamin en gång, då är 

du ju inte torsk (…) tar du heroin en gång då dör du ju inte. 

 

Behandlare 

B2 menar att om en individ har föreställningen att AAS inte är så farligt, och kanske till 

och med liknar det vid användningen av kosttillskott som ofta ses ofarligt, kan detta öka 

risken för att individen börjar med AAS. Om detta sker i kombination med att någon, till 

exempel på gymmet, påtalar fördelarna med att bruka AAS skulle det kunna motivera 
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individen ännu mer till att börja med det. B2 menar vidare att en individ som ser sig själv som 

en hälsomänniska också skulle kunna använda det som argument för att börja med AAS. 

[B2]: vilket har gjort att det har varit helt okej, man tycker inte att det är konstigt för 

man, för man liksom tränar, det är sunt, alltså allt det här bra runt omkring, man väger 

kycklingfiléerna eller fisken och man tar det, man äter inte grädde, inte godis, utan man 

tränar, så på nåt sätt, min uppfattning är att det liksom väger lite jämnt, ‖jag gör så 

mycket bra‖ och man vill ha de här snabba resultaten, ‖så vad gör det om jag tar lite 

steroider?‖. Ah men, förstår du? 

 

B3 menar även att en nyfikenhet kring AAS kan vara en faktor som gör att en individ 

provar det. Att man provar bara för att alla andra gör det menar B3 också kan vara en 

anledning till att man provar. Risken för detta är särskilt stor om det sker i kombination med 

att man bara fått de positiva effekterna presenterade för sig. Han menar att många av de sidor 

på internet som finns om AAS framförallt fokuserar på just de positiva effekterna och att det 

är dem som individerna i första hand känner till. Även då man hör andra prata om det är det 

framförallt de positiva sidorna av AAS som framförs. Detta med att endast ha hört eller läst 

om de positiva effekterna av AAS är något som både B2 och B3 nämner som en bidragande 

faktor. B2 menar att många inte känner till de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna som 

kan bli om de skulle åka fast, vilket kan vara en bidragande faktor till att de börjar med AAS. 

[I]: tror du att det spelar någon roll i varför de börjar?  

[B2]: sen vet ju inte jag om de nu har vetat det här, men det de säger är att ‖hade vi vetat 

konsekvenserna av allt det här, då hade vi inte ens provat‖ (…) sen vet inte jag den 

situationen men så kan det vara. 

 

Analys 

Både patienter och behandlare nämner patienternas attityder och inställningar som 

faktorer som ledde till deras bruk av AAS. Till skillnad från patienterna nämner behandlarna 

en kunskapsbrist och att deras uppfattning är att patienterna bara tagit del av den positiva 

informationen som finns. Flera av patienterna beskriver dock att de även har tagit del av den 

information som finns som behandlar de negativa effekterna. Återigen tenderar behandlarna 

att beskriva andra bakomliggande faktorer som påverkat individen till att bruka AAS, till 
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exempel den ovan nämnda kunskapsbristen. Respondenterna å andra sidan tenderar att 

beskriva faktorer som mer direkt har bidragit till deras bruk, till exempel att vara nyfiken och 

att se AAS som spännande. 

Som redovisat så berättar både patienter och behandlare att man har bildat sig en 

uppfattning av AAS genom att läsa på om vad det är och vad man kan vänta sig för effekter. 

Detta är ett exempel på hur inställningen till AAS har formats och vad den inställningen har 

påverkats av. Trots att det inte framkommer i materialet bland patienter eller behandlare som 

en upplevelse av vad som påverkade inställningen finns det rimligtvis även andra faktorer 

som påverkar ens inställning till AAS. Exempel på sådana faktorer skulle vara sådana som 

nämns under andra teman, som till exempel medias påverkan, självförtroende och dåligt 

psykiskt mående. Rimligtvis skulle även gymmiljön kunna påverka inställningen genom till 

exempel den mentalitet som där råder, förekomst av AAS-användande och det där rådande 

kroppsidealet. 

Det respondenterna och behandlarna beskriver under temat Attityder går vidare att 

förstå utifrån olika psykologiska perspektiv.  

Patienternas attityder och inställningar kan anses ha formats av ett antal olika 

socialpsykologiska processer. Exempelvis anses attityder formas av upprepad exponering för 

ett objekt eller vad som också kallas för the mere exposure effect. Enligt denna teori menar 

man att upprepad exponering av ett objekt leder till att man antingen blir mer attraherad eller 

repellerad av objektet (Zajonc, 1968). Denna effekt påverkar i högre grad en individs attityd 

då man har mindre kunskap om ett ämne. En bristande kunskap hos patienterna är även något 

som behandlarna har beskrivit. Attityder anses även formas av att man gentemot ett stimuli, 

exempelvis AAS, har en mer positiv inställning på grund av att det associeras med andra 

positiva stimuli, exempelvis vänner. Detta kallas för evaluative conditioning (De Houwer 

refererat i Hogg & Vaughan, 2008). På detta sätt skulle man kunna anse att patienternas 
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attityd till AAS har påverkats av deras omedelbara miljö eftersom de umgås med personer 

som är positivt inställda till det. Ytterligare ett sätt som attityder kan formas är genom 

modellering. Med modellering menas att en person reproducerar beteenden eller attityder som 

andra uppvisar (Bandura, 1973). 

Vidare har det inom det socialpsykologiska fältet gjorts en hel del forskning vad gäller 

till vilken grad man kan förutsäga en individs beteende utifrån dennes attityder. Det är överlag 

omtvistat till vilken grad en individs attityd påverkar dennes faktiska beteende och studier har 

visat på låga samband (Hogg & Vaughan, 2008). Även om så är fallet har man kunnat påvisa 

flera faktorer som gör att en attityd påverkar en individs beteende. Dessa faktorer kan bland 

annat vara hur lättillgänglig attityden är för individen, huruvida attityden uttrycks i grupp eller 

privat samt till vilken grad man identifierar sig med den grupp där attityden uttrycks (Doll & 

Ajzen, 1992). Detta skulle vidare kunna förklara mycket av det som både patienterna och 

behandlarna beskriver i hur patienternas attityder kan ha lett till AAS. 

Utifrån ett personlighetspsykologiskt perspektiv beskrivs hur olika personlighetsdrag 

kan tänkas stå i relation till exempel huruvida en individ börjar missbruka eller inte. Ett sådant 

personlighetsdrag skulle kunna vara hur sensation-seeking, eller sensationssökande, en 

individ är. Med hur sensationssökande menas till vilken grad en individ söker sig till nya, 

okända miljöer och aktiviteter samt hur villig man är att ta risker och undvika att bli uttråkad 

(Boyd & Bee, 2008). Man menar alltså att en individ som är mer sensationsökande i högre 

utsträckning kommer att söka sig till aktiviteter som känns spännande. Man kan vidare 

rimligen resonera kring att dessa individer har ett större behov av att testa gränser än andra 

som inte är lika sensationssökande. Flera av patienterna har nämnt nyfikenhet och spänning i 

samband med AAS för att beskriva varför de började med det och en respondent, P4, beskrev 

till och med att han testade AAS på grund av att det var olagligt. Kanske kan alltså flera av 
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patienternas AAS-bruk tänkas förklaras av att de har en personlighet som till stor del präglas 

av att de är sensationssökare. 

Tendensen att endast söka och tillgodogöra sig information som stämmer överense med 

det vi redan vet eller vill veta kallas inom det kognitionspsykologiska perspektivet för 

confirmation bias. Inom ramen för detta tankefel faller också att man medvetet eller 

omedvetet bortser från information som motsäger det man redan vet (Goldstein, 2008). Att 

patienterna menar att de framförallt känt till de positiva effekterna av AAS innan de började, 

och att de nämner det som en anledning till att de faktiskt började, kan kanske delvis förklaras 

av detta tankefel. Ytterligare en kognitiv faktor som blir relevant i sammanhanget är the 

expectancy effect, eller förväntanseffekten, det vill säga att man ofta redan innan man provar 

något nytt har en uppfattning eller en förhoppning om vad det ska ge (Barlow & Durand, 

2009). Att framförallt ha tillgodogjort sig information om de positiva effekterna borde 

rimligen ha lett till positiva förväntanseffekter hos respondenterna. Att endast känna till de 

positiva effekterna av AAS skulle vidare kunna kallas för en kunskapsbrist hos patienterna. 

Denna kunskapsbrist skulle i sin tur kunna anses vara en riskfaktor som påverkat 

respondenterna i deras beslutsfattande huruvida de skulle börja med AAS eller inte. 

 Kroppsbild 

Med kroppsbild avses i detta fall en individs kroppsliga idealbild samt individens 

kroppsuppfattning. 

Patienter 

De flesta patienter beskriver AAS som ett hjälpmedel eller en genväg för att uppnå det 

kroppsideal som de strävade efter. P1 beskriver att det alltid varit ett mål för honom att se bra 

ut fysiskt. Då han spelade fotboll behövde han inte tänka särskilt på det eftersom det kom av 

sig självt eftersom han idrottade. När han började träna på gym blev däremot målbilden 

tydligare för hur han ville se ut och för honom blev då Sylvester Stallone idealbilden. Det 
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kom senare att leda till han beslutade att ta AAS. P3 beskriver sig själv som något fåfäng och 

att hans mål inte var att bli enormt stor, men att han ändå ville bli vältränad och han fick då 

höra av andra att AAS var ett bra sätt att snabbt uppnå detta på. P4 menar att han redan i 

skolan tyckte att det lockade med stora muskler och styrka och att hans mål när han började 

med AAS var att bli så stor som möjligt. För att uppnå detta används AAS som ett 

hjälpmedel. 

[P4]: och så ska man sitta och läsa en bok och sen så kommer du fram till liksom en sida 

med steroider, och det första du ser är liksom en kille med så här stora armar och så här 

lyfter sjuttiokiloshantlar som att det liksom inte vore någonting (...) det är klart som fan 

att det lockar liksom… det är liksom… så enkelt är det liksom om du ska bli stor så... 

det finns inget att annat sätt att bli stor på. 

 

Han förklarar vidare 

[P4]: och det liksom, det kör du ju inte för att må bra, utan du kör det för att komma dit 

du behöver komma med din kropp  

[I]: som hjälpmedel för... vad är det ett hjälpmedel för? 

[P4]: för att komma dit du vill komma (…) kroppsligt liksom. 

 

P2 beskriver att han alltid sett på sin kropp som liten, spinkig och som mindre än andra 

killars i allmänhet. Detta upplevde han som något negativt och det uppger han också 

påverkade hans självförtroende. Han ville som en konsekvens av detta träna och bli större och 

det var också en av anledningarna till att han började med AAS. 

Behandlare 

B2 uppfattar att det som delvis leder till att man börjar bruka AAS är att man ser AAS 

som ett sätt att nå ett kroppsideal. B2 tänker att kroppsidealet och det som utgör ―en snygg 

kropp‖ är en vältränad och muskulös kropp, och detta ideal gäller för både män och kvinnor 

som har börjat bruka AAS. 

[B2]: sen tror jag kanske inte, tjejer blir ju inte lika stora som killar kan pumpa upp sig, 

men ändå det här att... vältränade, snygga kroppar, det här idealet. 
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B2 menar att uppfyllandet av ens kroppsliga idealbild fyller en funktion. B2 beskriver 

att funktionen som detta har är att man kan må bättre när man märker att man uppnått önskade 

fysiska resultat. Detta gör i sin tur att det då blir lättare att fastna i ett missbruk. 

Analys 

Både patienter och behandlare beskriver AAS som ett hjälpmedel för att uppnå sin 

kroppsliga idealbild. Endast en behandlare har angett att det finns ett direkt samband mellan 

kroppsbilden och att en individ börjar med AAS. Att det endast är en behandlare som gör det 

kan tänkas bero på de övriga behandlarna anser att det är andra faktorer som påverkar en 

individs kroppsbild, som i sin tur leder till bruket av AAS.  De övriga behandlarna kan alltså 

tänkas se kroppsbilden som en medierande faktor. Vad gäller temat kroppsbild kan det vara 

värt att förtydliga att, utifrån de resultat som erhållits och den litteratur som presenterats, en 

individs kroppsbild inte utvecklas utan påverkan av andra faktorer. Den kan i hög grad tänkas 

bli påverkad av faktorer som presenteras under andra teman, till exempel hur kulturen ser ut 

som en individ befinner sig i, det sociala umgänget, uppväxten eller särskilda 

personlighetsdrag.  

Det patienterna och behandlarna beskriver under temat Kroppsbild går vidare att förstå 

utifrån olika psykologiska perspektiv.  

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv menar man att sättet man ser på människors 

kroppsuppfattning och kroppsbild inte kan separeras från påverkan av till exempel kulturella 

ideal eller media (Corson & Andersen, 2002). Enligt Corson och Andersen (2002) sätter 

västerländska kulturer ett stort värde på fysiskt utseende vilket man menar kan påverka hur 

tillfredsställd en individ är med sitt utseende, till exempel vad gäller muskularitet eller den 

fysiska storleken. Detta går även i linje med det B1 beskriver under kategorin Kultur, det vill 

säga att kulturen påverkar den egna synen på kroppen samt vilken idealbild man strävar att nå. 

Utvecklingen av en individs kroppsbild påverkas av dennes kroppskarakteristika, eller hur 
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individen faktiskt ser ut. Hur attraktiv och socialt accepterad kroppen anses menar man 

kommer att påverka hur individen ifråga uppfattas och bemöts av andra. Huruvida en individs 

utseende stämmer överens med de kroppsliga idealen i samhället eller inte, kommer detta 

troligen att påverka hur denne ser på sig själv (Jackson, 2002).  Den sociala feedback som en 

individ får på sin kropp kan alltså tänkas mediera förhållandet mellan hur kroppen ser ut och 

hur individens kroppsbild utvecklas.  

Ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv kan man se AAS som negativt förstärkande för 

den negativa kroppsbilden och de negativa konsekvenser för det psykiska måendet som följer 

av det, som till exempel i fallet med P2. Vidare kan uppfyllandet av den kroppsliga 

idealbilden anses fylla en funktion då det upplevs som positivt förstärkande på det sättet att 

man mår bättre, vilket i sin tur kan göra att bruket vidmakthålls och utvecklas till ett 

missbruk. 

Ur ett psykodynamiskt perspektiv tänker man att kroppen kan användas för att uttrycka 

förträngda känslor. Enligt Krueger (2002) har individer som är frånkopplade sin affektiva 

värld svårt att förstå känslomässiga tillstånd som uppstår. Han menar att dessa individer kan 

komma att använda sin kropp som ett verktyg för att uttrycka de känslor som de annars inte 

klarar av att härbärgera i sitt medvetande. Man kan alltså se det som att de handlar fysiskt 

istället för att verbalisera. Vidare kan man utifrån ett psykodynamiskt perspektiv tänka sig att 

föräldrars oförmåga till att spegla och reagera empatiskt på barnets kroppsliga upplevelser kan 

leda till att barnet inte utvecklar en kroppslig referenspunkt. Med detta menas att barnet 

utvecklar en bristfällig uppfattning och känsla kring vad som är ens kropp och personens 

utveckling av sitt kroppsliga jag kan då sägas bli bristande. För att då framkalla och etablera 

en gräns som skapar en grundläggande kroppsupplevelse och kroppsbild så tänker man att 

individer kan utveckla särskilda beteenden för att kompensera för detta. Exempel på sådana 

beteenden kan bland annat vara styrketräning eller extrema mängder träning (Krueger, 2002). 
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Utifrån hur vissa patienter och behandlare beskriver förhållandet till föräldrarna, och bristen 

på bekräftelse och att bli sedd, kan man utifrån detta resonemang tänka sig att detta skulle 

kunna påverka utvecklingen av kroppsbilden och kroppsuppfattningen negativt hos individen.  

Övrigt  

Under temat Övrigt presenteras det som har framkommit under intervjuerna som inte 

täcks av andra teman men ändå anses vara relevanta för syftet, nämligen prestationsfokus, 

triggers, träning, skada samt ‗att uppnå känslokyla‘. 

Patienter 

Prestationsfokus. P1 berättar att han upplevde att hans strävan efter att vara bäst var en 

del av det som ledde till att han började bruka AAS. P1 spelade fotboll på elitnivå och 

skadade sitt knä och han började då träna på gym under rehabiliteringstiden. Han beskriver att 

han på gymmet inte längre ―var bäst‖ som han upplevde att han på olika sätt var i övriga livet. 

[P1]: det var ju en frustrerande känsla att inte vara bäst, jag har varit bäst i eller bra i alla 

fall i skolan och mycket som jag valde att involvera mig i då. Men på gymmet var jag 

inte bäst och jag kämpade så hårt jag kunde och blev ändå inte bäst, och då började 

tankarna komma ‖att vad kan jag göra för att bli bättre?‖. Det började ju med 

kosttillskott så klart, det hade man ju hållit på med redan innan med fotbollen då så 

klart. Men jag började sedan undersöka sen, på egen hand hur jag skulle kunna bli bättre 

och kom då in på doping, AAS, och i mitt fall är det inte så att det var någon som har 

introducerat mig för det (...) så det var väl det just strävan efter att bli bättre i alla fall 

om inte bäst som ledde till att jag började bruka AAS. 

 

Att vara bäst såg P1 som något som gav honom tillfredsställelse. Att börja träna på gym 

och inte uppleva sig själv som bäst var något han upplevde som frustrerande. Han började då 

ta AAS med syftet att bli bättre på gymmet. 

Analys. Att vara bäst menar P1 har varit något som genomgående har blivit positivt 

förstärkt av hans omgivning. Exempelvis har hans föräldrar sagt att de har varit stolta över 

honom skol- och idrottsmässigt, vilket han beskriver kändes ―skönt‖. Man skulle kunna se 

detta ―att vara bäst‖ som något som för honom blev en positiv förstärkare och därmed något 

som han strävade efter. Upplevelsen hos honom av att inte vara bäst när han började träna på 
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gym kan anses vara bestraffande då han beskriver upplevelsen som frustrerande. När skadan 

gjorde att han förlorade sina så kallade positiva förstärkare, kan man se användandet av AAS 

som ett sätt att få tillbaka dessa. AAS fyllde på så sätt en viktig funktion för honom, nämligen 

som ersättare av en förlorad positiv förstärkare.  

Inom det personlighetspsykologiska perspektivet diskuteras det huruvida viljan att vara 

bäst eller att ha ett starkt prestationsfokus är ett personlighetsdrag. McClelland (1985) 

beskriver ett drag som benämns som en high need for achievement och att personer som har 

detta drag blir tillfredsställda av att prestera bra. Murray (1938) menar att ett behov av att 

prestera kan förklaras utifrån två tillstånd, nämligen ångest och tillfredsställelse. Han menar 

att individer kan söka sig till situationer där det finns krav på att prestera bara för att få 

chansen att uppleva den tillfredställelse som det ger att minska ångesten. Detta perspektiv kan 

delvis bidra med att förklara vad det för P1 var som ledde till hans bruk av AAS, nämligen det 

ovan nämnda behovet.  

Triggers. P3 berättar att det som delvis ledde till att han började med AAS en andra 

gång var att han hittade en burk med AAS. 

]P3]: så hyrde jag ut den i andra hand, och de som hade hyrt lägenheten hade glömt den 

burken hemma... så då visste jag inte riktigt vad det var förrän efter två månader sen 

kanske, då fick jag reda på att va fan det här är ju oxar, det här är ju svinbra, de är ju 

från England liksom, kör vi de här då, jävlar liksom, så jag började äta dem direkt. 

 

Analys. Ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv går en individs beteende att förstå 

utifrån en ABC-modell. A (antecendent) är det som föregår ett beteende, B är beteendet ifråga 

och C (consequence) är konsekvensen av beteendet. Man talar också om så kallade etablerade 

omständigheter (EO), och det är sådana som omständigheter som ökar sannolikheten för att A 

faktiskt kommer att leda till B. I detta fall kan A anses vara att hitta burken med preparat och 

B att faktiskt använda dem. En etablerande omständighet i det här fallet kan anses vara den 

viktförlust som P3 beskriver att han genomgått som en konsekvens av sitt övriga missbruk. I 

och med viktförlusten var han troligen mer benägen att använda dessa preparat än om han 
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varit tillfredsställd med sin kropp. Man talar också om betingade förstärkare, det vill säga att 

man gör en association som är förknippad med ett visst utfall. Utfallet ifråga kan i sin tur vara 

förknippat med förstärkning eller bestraffning (Ramnerö & Törneke, 2006). I detta fall kan 

man tänka sig att P3, baserat på tidigare erfarenhet av AAS, visste vad han skulle kunna vänta 

sig för utfall om han använde preparaten som han hittade. Utfallet bedömdes som önskvärt, 

vilket ledde till beslutet att han tog preparaten. På sikt kan man tänka sig att detta fungerade 

positivt förstärkande på så sätt att han uppnådde de effekter han ville, det vill säga gick upp i 

vikt. Man kan också se det som att det fungerade negativt förstärkande på så sätt att han blev 

av med det missnöje som blev en konsekvens av viktförlusten. 

Träning. P2 berättar att han sökte sig till gymmet för att han gillar fysisk aktivitet och 

även för att ha någonting att göra på fritiden, vilket han menar att han inte hade annars. Han 

beskriver hur träningsresultaten uteblev genom att träna utan AAS och att han då började söka 

upp information kring AAS. När han väl sen börjat med AAS beskriver han hur han fick en 

ökad energi och motivation för träningen, vilket upplevdes som positivt. Han upplevde också 

att hans självförtroende i och med träningen blev bättre. Han beskriver också hur snabbt 

resultaten försvann då han slutade med AAS och att gymlivet då inte längre ―gick framåt‖. 

P3 beskriver även han att han tyckte att träning var roligt och att han började med att 

träna rent. Han beskriver hur han till en början hade en mentor som stöttade honom i hans 

träning och uppmuntrade honom, men hur han då mentorn försvann ersatte honom med AAS.  

Analys. Av dem som beskriver att den faktiska träningen leder till AAS, kan det vara 

värt att nämna att det inte är ett direkt samband som de beskriver. Patienterna beskriver denna 

koppling som innehållandes en mediator, nämligen den förändrade idealbilden. Som en 

konsekvens av den faktiska fysiska förändringen som P1:s kropp genomgick då han började 

träna på gym kom idealbilden att förändras. P5 beskriver denna koppling på ett liknande sätt 
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men med tillägget att hon dessutom fick bekräftelse för den fysiska förändringen från andra 

på gymmet.  

Utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv går detta att förstå utifrån att det kan ha 

upplevts som positivt förstärkande att tack vare träning alltmer erhålla en kropp som såg ut i 

enlighet med det rådande idealet. AAS blev för dem ett snabbare sätt att uppnå denna 

idealbild, varför de fattade beslutet att använda det. P3 började med AAS då han gick miste 

om det som tidigare kan ha fungerat som en positiv förstärkare, nämligen den mentor som 

hjälpte honom att nå träningsresultat. I detta fall kan man alltså se att AAS fyllde en funktion 

som ersättare för de positiva förstärkarna han då gick miste om.  

Behandlare 

Skada. B3 beskriver också hur en idrottare som drar på sig en skada kan börja bruka 

AAS. Han nämner två exempel på hur detta kan gå till. Det ena beskriver han är att man 

skadar sig och därför börjar träna på gym. Väl där tycker man att gym- och styrketräningen 

upplevs som så positiv att man så småningom börjar med AAS. En annan anledning kan vara 

att man börjar använda sig av steroider i ett medicinskt syfte, till exempel för att läka ihop en 

skada. Ett exempel på en sådan steroid berättar han är nandrolon som förut användes 

medicinskt på grund av sina läkande egenskaper. 

Analys. Likt analysen som gjordes under ‗prestationsfokus‘ kan en skada ses som något 

som innebär förlust av vissa positiva förstärkare, i detta fall idrotten. På det sättet kom träning 

på gym och AAS att fungera som en ersättning för detta. De positivt förstärkande faktorerna 

som kan ha gått förlorade som resultat av skadan kan till exempel vara identiteten som 

idrottare eller ens roll i det sociala sammanhanget som idrottare. 

Att uppnå känslokyla. B3 beskriver också hur AAS kan användas för att uppnå 

―känslokyla‖ och att det är just strävan efter denna egenskap hos AAS som kan göra att en 

individ börjar med det. Han menar att AAS skiljer sig från andra droger och preparat på så 



‖DET ÄR KOMPLEXT…‖79 
 

sätt att man blir kall och beräknande utan att tappa kontrollen, vilket kan underlätta för en 

individ att begå en kriminell handling. Personerna som börjar med AAS av denna anledning 

skulle alltså inte främst använda AAS för de anabola effekterna utan för de psykologiska. 

Analys. I detta fall kan AAS ses som ett preparat som gör det lättare för en individ att 

följa en grupps normer och ideal om normen i gruppen till exempel skulle vara att agera 

aggressivt eller begå kriminella handlingar. 

Ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv kan man i detta fall se AAS som en negativ 

förstärkare. Den negativa känslan som vanligtvis uppstår när man till exempel begår en 

kriminell handling utan AAS elimineras. Detta gör att AAS fyller en viktig psykologisk 

funktion för de personer som eftersträvar detta. 

Träning. B2 uppger att träningslivsstilen kan leda till att man börjar med AAS. B2 

menar att AAS kan ses som en genväg för att nå önskade resultat med träningen.  

[B2]: ja men då är man inne i det här, ja men besattheten med att träna, äta och sen om 

man har den här sårbarheten... att man lättare vågar prova någonting. 

 

B3 beskriver även att någon som är inne i ―hälsotänket‖ och tränar och även följer en 

strikt kosthållning lättare vågar prova AAS . 

Analys. Analysen som presenteras under träning-patienter gäller även för 

ovanstående. 

Diskussion 

Övergripande analys 

 Föreliggande uppsats kan anses visa på komplexiteten i hur patienter och behandlare ser 

på vad som leder till en individs bruk respektive missbruk av AAS. Först presenteras de 

övergripande mönster och motsättningar som kan anses ha framkommit i materialet i sin 

helhet. I samtliga teman förutom Psykologiska sårbarheter, kan man konstatera att det 

patienterna upplever har lett till deras bruk av AAS handlar om samhälleliga eller sociala 

faktorer. Ett undantag är som nämnt temat Psykologiska sårbarheter, som behandlar de 
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individuella faktorerna. Att denna obalans föreligger kan tänkas förklaras av att det som 

förmedlas i patienternas berättelser färgas av att det är en subjektiv upplevelse. Vidare kan 

man tänka att den subjektiva upplevelsen om vad som har lett till ett bruk kan påverkas av att 

det möjligtvis är lättare att observera och förstå faktorer som befinner sig utanför individen än 

innanför den. Till exempel kan det tänkas vara lättare att förstå att anledningen till att man 

började bruka AAS var en konsekvens av att man blev erbjuden det, än att tänka att det var på 

grund av till exempel en dålig självkänsla. 

Då man ser till resultatet i sin helhet framkommer i analysen vissa skillnader i synen på 

de faktorer som leder till ett bruk av AAS mellan patienter och behandlare. En sådan skillnad 

är till exempel hur de bägge grupperna ser på vad som är en orsakande faktor och vad som är 

en medierande faktor till vad som ledde till bruket. Gruppernas skilda syn på detta utgjorde 

vad man kan kalla ett mönster i resultatet och analysen. Till exempel så har de teman som 

patienterna i högre grad ansett vara en orsakande faktor till deras bruk, har behandlarna angett 

vara en faktor som i grunden beror på en annan bakomliggande faktor. Till exempel anger 

många patienter ett tema som Socialt umgänge som något som delvis har lett till deras bruk, 

dock har enbart en behandlare gjort det. Behandlarna tenderar istället att se det sociala 

umgängets påverkan som något som beror på en annan faktor, till exempel uppväxten. De 

resonerar att en problematisk uppväxt är något som kan leda till att man lättare påverkas av 

det sociala umgänget och att detta i sin tur leder till bruket av AAS. Det verkar alltså finnas en 

genomgående skillnad i synen på vad som egentligen har orsakat respektive vad som är en del 

i ledet till det som ledde till bruket. Liknande exempel är genomgående i hela resultat- och 

analysdelen. Detta mönster kan också förklara varför behandlare och patienter inte nämns i 

samtliga delar i analysen. Att till exempel patienter och behandlare tenderar att se olika på vad 

som är orsakande respektive medierande faktorer gör att det de säger placeras under olika 

teman. Som i exemplet ovan vad gäller socialt umgänge så hamnar det patienterna säger under 
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detta tema, medan det behandlarna säger däremot hamnar under temat Uppväxt. Det kan 

också förklara varför vissa teman till synes verkar gå in i varandra, då till exempel det sociala 

umgänget nämns även under andra teman. Anledningen till denna skilda syn kan möjligtvis 

vara att behandlarna som grupp tenderar att teoretisera kring det som på gruppnivå leder till 

ett bruk av AAS och därför benämner mer abstrakta faktorer, till exempel identitet. 

Patienterna beskriver däremot en subjektiv upplevelse och kan därför tänkas bli mer konkreta 

då de beskriver tänkta orsakssamband, till exempel vad gäller hur de blivit introducerade för 

AAS.  

Då man ser till resultatet i sin helhet framkommer även andra mönster. Ett sådant är, 

som också nämns i texten, hur AAS fyller en funktion som ersättare för något annat. Både 

patienter och behandlare beskriver detta fenomen och det återkommer också under de flera av 

de teman som presenteras. Vad AAS fungerar som ersättare för varierar i patienternas 

berättelser, men det som blir tydligt är att denna funktion verkar spela en viktig roll i deras 

syn på vad det var som ledde till deras bruk av AAS. Även i behandlarnas berättelser 

framkommer att AAS i sin funktion som ersättare verkar spela en stor roll för anledningen till 

varför patienterna började bruka det. Exempel på vad respondenterna har uppgett att AAS har 

fungerat som ersättare för är bristande könsidentitet, missbruk samt förlust av träningsmentor.  

Vad som blir tydligt är också att AAS i många fall ses som ett hjälpmedel eller en 

genväg för att uppnå ett önskat resultat. Detta beskrivs, liksom AAS i funktion av ersättare, av 

både patienter och behandlare. Det önskade resultatet beskrivs av patienterna i samtliga fall 

som en kroppslig förändring men varför en sådan eftersträvades varierar i de olika 

berättelserna. Även behandlarna beskriver det på detta sätt. Exempel på varför denna 

kroppsliga förändring eftersträvats kan vara för att nå en idealbild, för att blir muskulös och 

därmed få respekt eller för att få bättre självförtroende. 
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Vidare är ett mönster som framkommer i materialet det hur patienter och behandlare på 

olika sätt beskriver vad man kan benämna som vidmakthållandefaktorer. I det patienterna 

beskriver som vidmakthållande kan man se det som att de tenderar att styras mer av de 

kortsiktiga konsekvenserna som uppstår som en konsekvens av AAS. Att de som en 

konsekvens av deras bruk till exempel fick en direkt bekräftelse kan ha gjort att bruket 

vidmakthölls. De vidmakthållande faktorerna som behandlarna däremot beskriver är, utöver 

de patienterna beskrivit, de långsiktiga konsekvenser som kan följa av ett bruk. Ett exempel 

på detta är hur en individ som resultat av bruket kan utveckla en identitet som innan var 

bristande och därför fortsätter bruka det. 

Som nämnt präglades patienturvalet av en viss heterogenitet, till exempel vad gäller 

ålder och kön. Vad som också utgjorde en del av heterogeniteten var vilken så kallad 

subgruppstillhörighet de hade. En av dem kan framförallt räknas till atleterna, en till 

våldsverkare och de övriga till framförallt esteterna. Inom ramen för detta framkommer en del 

intressanta mönster att belysa. Till exempel beskrev den patient som anses tillhöra atleterna 

att han började med AAS som en konsekvens av viljan att vara bäst. Detta är ingenting som 

framkommer i någon av de andra patienternas berättelser. Anledningen till skillnaden i syn 

kring vad som anses har lett till bruket kan tänkas vara den bakomliggande faktorn, nämligen 

den specifika subgruppstillhörigheten. Detsamma kan även tänkas gälla den patient som 

tillhörde subgruppen våldsverkare, som var den enda som beskrev att AAS fyllde den 

specifika funktionen att passa in i en kriminell grupp. Man kan alltså de det som att de två 

patienter som inte anses tillhöra subgruppen esteter också skiljer sig åt i deras förklaring till 

varför de började med AAS, och att det kan vara just respektive subgruppstillhörighet som 

kan tänkas förklara denna skillnad. Vidare kan det vara intressant att belysa att samtliga 

förutom en, atleten, tydligt beskriver sin barndom som problematisk. Att han inte gör det kan 

också tänkas förklaras av att hans subgruppstillhörighet skiljer sig åt från de övriga. 
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Avslutningsvis kan det kanske vara intressant att belysa att den enda kvinna som intervjuats 

också kan anses vara överrepresenterad vad gäller diagnoser. Hon nämner fler diagnoser 

jämfört med de andra patienterna och beskriver hur dessa påverkat henne till att börja bruka 

AAS. Huruvida detta beror på om hon är kvinna eller inte får förbli osagt, men det kan trots 

det vara intressant att belysa att denna faktor utmärker sig i just detta tema. 

Resultatdiskussion 

De teman som framkom i intervjumaterialet med patienter och behandlare är Samhälle, 

Uppväxt, Socialt umgänge, Psykologiska sårbarheter, Attityder, Kroppsbild samt ett tema 

innehållandes övriga faktorer. Temana är alltså så vitt skilda som till exempel samhällets 

påverkan till hur något så konkret som en skada kan leda till bruket av AAS. Studien har med 

andra ord inte kunnat visa på en eller ett par avgränsade anledningar till varför en individ 

börjar bruka AAS. Detta är också något som kan tänkas spegla verkligheten, eftersom 

komplexiteten just ligger i att varje individ har sin egen historia och erfarenhet. 

Att de teman som utkristalliserade sig spänner över ett så stort fält och innehåller 

mycket kan tänkas förklaras av ett antal faktorer. Syftets bredd och omfattning, det vill säga 

att undersöka vad som upplevs och uppfattas leda till ett bruk av AAS, är något som kan 

tänkas ha påverkat detta. Att ett bruk/missbruk av AAS som fenomen är komplext kan också 

tänkas vara speglat i det omfattande resultatet, eftersom det rör sig om en kombination av 

samhälleliga, sociala och individuella faktorer. Ytterligare en faktor som kan tänkas påverka 

det omfattande resultatet är att studien undersöker två urvalsgrupper, nämligen patienter och 

behandlare. Att en så pass bred frågeställning ändå formulerades ansågs vara nödvändigt då 

området är relativt outforskat (Langemar, 2008). Som en konsekvens av detta antog uppsatsen 

också en mer explorativ ansats. Då man inte ännu vet vilka faktorer det är som leder till att 

individer börjar bruka AAS, kan det breda syftet ändå anses vara lämpligt i sammanhanget.  
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Att studien har ett fenomenografiskt syfte som ämnar undersöka upplevelser och 

uppfattningar har också påverkat resultaten som trädde fram. Det är viktigt att belysa att en 

upplevelse eller uppfattning begränsar vilka slutsatser man kan dra. Det ger inte en objektiv, 

eller nödvändigtvis representativ, bild av ett problem, eftersom man utgår från hur personen 

själv förstår problemet och vilken insikt de har om det. Alltså är respondenternas subjektiva 

upplevelser och uppfattningar just det, och utger sig inte för att beskriva fenomenet objektivt. 

Bilden som förmedlas genom resultaten kring vad som leder till ett AAS-bruk kan ha 

påverkats av flera faktorer. Den data som erhölls genom intervjuerna med patientgruppen kan 

tänkas ha påverkats av deras tidigare eller dåvarande erfarenhet av psykologisk behandling. 

Vissa av patienterna tog del av psykologisk behandling vid datainsamlingstillfället, andra 

gjorde det inte och somliga hade heller inte erfarenhet av detta sedan tidigare. Deras olika 

erfarenhet av psykologisk behandling kan till exempel ha påverkat den insikt patienterna hade 

gällande vad som ledde till deras bruk av AAS och därmed vilka svar de gav. De olika teman 

som har framkommit i analysen kan också tänkas vara påverkade av vilken 

subgruppstillhörighet patienterna har. Vad som beskrivs leda till bruket av AAS kan alltså 

variera subgrupperna sinsemellan. Bilden som förmedlas av vad som leder till ett bruk av 

AAS hos patienterna som grupp hade förmodligen inte varit densamma om man hade delat 

upp resultatet utifrån till exempel subgruppstillhörighet. Denna, vad man kan kalla, dolda 

bakomliggande faktor kan också bidra till att förklara omfattningen och variansen av det som 

har uppgetts vara det som har lett till att individer börjar bruka AAS. Detta kan också förklara 

behovet av ett tema som det vi kallar för ‗övrigt‘. Det som föll under detta tema var till stor 

del faktorer som patienter som tillhörde en specifik subgrupp angav som svar, det vill säga 

‗skada‘ och ‗att uppnå känslokyla‘ som anledning till att börja med AAS. 

I studien intervjuades behandlare som alla hade olika yrkesbakgrund. Behandlarna som 

intervjuades hade alltså olika perspektiv att utgå ifrån då de besvarade frågan vad som kan ha 
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lett till patienternas bruk av AAS. Psykologen förklarar till exempel till stor del varför en 

individ kan tänkas börja bruka AAS utifrån ett psykologiskt perspektiv medan socionomen, 

som också var verksam forskare inom området, delvis förklarade det utifrån ett 

forskningsperspektiv. Att de olika behandlarnas svar grundar sig i så olika perspektiv 

påverkar förstås också bilden av vad som anses leda till ett bruk av AAS, vilket ju var det som 

ämnades undersökas med denna studie. Behandlarna kan tänkas bidra till att ge en helhetsbild 

av vad som leder till patienters bruk av AAS. Mot denna bild kan man ställa patienternas 

upplevelse av vad det var som ledde till deras bruk. På så sätt kan man också se hur 

patienternas subjektiva upplevelse förhåller sig till hur behandlarna ser på patienterna som 

grupp.  

Det kan vidare vara värt att belysa att författarna till denna uppsats närmar sig slutet av 

en femårig psykologutbildning och därmed har fått med sig en hel del teoria kring mänskliga 

funktioner och egenskaper. Under utbildningen har det också ingått att förhålla sig till 

definitoner och begrepp som i många andra sammanhang kan anses vara abstrakta eller 

svårgripbara. Exempel på sådana begrepp kan vara självkänsla och självförtroende som ju 

också har varit återkommande begrepp i denna uppsats. Anledningen till att detta dryftas i 

denna diskussionsdel är för att det kan vara av vikt att belysa att respondenterna kan tänkas 

förhålla sig olika till sådana begrepp beroende på vad de har för utgångspunkt. Att vi som 

psykologstudenter kanske förhåller oss annorlunda till sådana begrepp eftersom vi känner till 

de exakta definitionerna av dem kan kanske få betydelse för hur vi utifrån respondenternas 

svar sedan gör våra tolkningar? Kan man vara säker på att man förstått respondenterna rätt när 

tolkningar görs utifrån en redan existerande teoretisk tolkningsram? Denna fråga bör man 

förstås ställa sig genomgående i uppsatsen, och inte bara i samband med sådana abstrakta och 

svårgripbara begrepp, eftersom språk är komplext och kan uppfattas och definieras olika av 

olika individer.  
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Metoddiskussion 

I metoddiskussionen nedan kommer begreppet kvalitativ validitet att diskuteras. Langemar 

(2008) menar att man inom den kvalitativa forskningsdisciplinen talar om validitet som 

undersökningens vetenskapliga värde. Validitet blir alltså något fundamentalt då man ska 

uttala sig om forskning. Hur vår studie förhåller sig till detta begrepp presenteras i följande 

metoddiskussion. 

Urvalsrekryteringen skedde genom vår kontaktperson på Beroendecentrum och detta 

skulle kunna anses vara problematiskt då kontaktpersonen ifråga också var behandlare till 

patienterna. I och med att patienterna till viss del kan anses stå i beroendeställning till sin 

behandlare föreligger det en risk att det kan ha påverkat deras beslut att ställa upp i studien. 

För att undvika detta fördes en diskussion med vår kontaktperson kring detta och för att i så 

liten mån som möjligt påverka dem blev kontaktpersonens uppgift endast att upplysa 

patienterna om studien och ge dem vårt informationsbrev. Beslutet att ställa upp i studien 

lämnades alltså i möjligaste mån över till patienterna. 

I studien användes på grund av praktiska omständigheter ett tillgänglighetsurval för 

patientgruppen. Ett problem som kan uppstå när man använder sig av denna metod, och inte 

gör ett handplockat urval, är att man inte uppnår en kvalitativ generaliserbarhet. Med 

kvalitativ generaliserbarhet avses huruvida studien lyckats fånga de upplevelser som även 

finns i populationen. För att uppnå detta eftersträvar man ett kvalitativt representativt urval 

(Langemar, 2008). Vi anser dock att vi, trots att vi använde oss av ett tillgänglighetsurval, 

uppnådde ett varierat och kvalitativt representativt urval, varför detta inte blev ett problem. En 

fördel med urvalet är att det, som redan presenterat, är ett heterogent sådan. Detta är fördel då 

man genom ett heterogent urval ökar sannolikheten för att man täcker av så mycket som 

möjligt av det som är relevant för syftet (Langemar, 2008). En nackdel med urvalet kan vara 
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att det är bristande i homogenitet och detta kan leda till en brist på djup i materialet som 

framkommer. Risken finns därmed att informationen blir alltför ytlig och knapphändig. 

Intervjuerna som genomfördes var ostrukturerade. En fördel med detta är att 

sannolikheten ökar för att de aspekter som förmodligen anses viktigast för respondenterna 

lättare framkommer. Då syftet med studien är att fånga respondenternas upplevelser och 

uppfattning är en ostrukturerad intervju ett lämpligt sätt att göra detta på, då man i lägre grad 

påverkar deras beskrivning av upplevelsen eller uppfattningen. En öppen och bred 

frågeställning är också ett bra sätt att undvika ett förhandsstyrt resultat (Langemar, 2008). 

Respondenterna ges också på detta sätt möjligheten att själva utforma sina berättelser. Enligt 

Langemar (2008) rekommenderas det att intervjun bör anta en mer ostrukturerad form ju 

bredare frågeställningen är. Att den insamlade datan består av subjektiva upplevelser kan 

också tänkas vara en nackdel. Till exempel kan respondenternas minnesförmåga och viljan att 

förmedla den riktiga upplevelsen vara faktorer som kan ha påverkat hur tillförlitliga deras 

subjektiva upplevelser är. Det kan också vara värt att nämna att en av respondenterna 

uppfattades vara påverkad av någon substans och att det också kan ha påverkat den av honom 

subjektiva upplevelsen som förmedlades.  

Som tidigare nämnts så utformades initialt en intervjuguide. Inför konstruktionen av 

denna skedde en inläsning av för utformandet av denna relevant litteratur. Då beslutet fattades 

att frångå intervjuguiden som den ursprungligen var konstruerad kan det vara värt att nämna 

att den kunskap som vi införskaffat oss, som också kom att utgöra vår förförståelse, ändå kan 

ha påverkat vår roll i genomförandet av den ostrukturerade intervjun. För att undvika detta, 

eller lindra skadorna av det, försökte vi medvetande- och explicitgöra vår förförståelse för att i 

möjligaste mån kunna sätta den åt sidan.  

Den första intervjun som genomfördes fyllde funktionen av en pilotintervju. Detta är en 

fördel för studien då en pilotintervju används för att undersöka huruvida mätinstrumentet, i 
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detta fall intervjuguiden, genererar tillräckligt för syftet relevant information och därmed 

höjer validiteten (Ritchie & Lewis, 2003).  Då vi genom pilotintervjun insåg att den 

ursprungliga intervjuguiden inte genererade tillräckligt för syftet relevant information, kan 

den anses vara något som bidrar till validiteten i datainsamlingen. Då intervjuerna 

genomfördes närvarade både författare, en i egenskap av intervjuledare och en i egenskap av 

observatör. En fördel med detta förfarande var att de båda rollerna kompletterade varandra. 

Genom att framåt slutet av intervjun släppa in observatören gavs denne möjlighet att 

komplettera med följd- och uppföljningsfrågor. På detta sätt ökade sannolikheten för att en så 

fullständig och för syftet relevant information som möjligt erhölls. Något som kan vara värt 

att uppmärksamma är att svaren som erhölls vidare kan ha påverkats både positivt och 

negativt av andra faktorer, som till exempel vårt kön eller vår ålder men också på vilken plats 

intervjun genomfördes (Langemar, 2008). Detta kan i sin tur ha påverkat validiteten i 

datainsamlingen. Ytterligare en faktor som hade kunnat påverka hur respondenterna 

uppfattade intervjusituationen är att vi båda närvarade.  

Vi har valt att analysera den insamlade datan utifrån en tematisk analys. Det finns för- 

och nackdelar med den tematiska analysen. En fördel är att det är det empiriska materialet 

som utformar de teman som analysen struktureras utifrån. Det kan också vara ett sätt att 

strukturera resultat på ett sätt som ökar läsbarheten (Langemar, 2008). Ytterligare en fördel 

med analysens struktur är att vi presenterar resultaten separat från analysen. Genom att göra 

på detta sätt tänker vi att läsaren själv får möjlighet att bedöma validiteten i vår analys, det vill 

säga huruvida analysen är empiriskt förankrad. Detsamma tänker vi gällande att presentera 

citat. Bägge dessa sätt att strukturera resultat och analys tänker vi ökar dess förankring i 

empirin. En nackdel med sorteringen av citat och resultat under teman som vi formulerat är att 

citaten och resultaten ifråga inte presenteras på ett av oss opåverkat sätt (Langemar, 2008). 

Det kan finnas en risk att man som läsare inte får möjligheten att själv tolka resultaten på ett 
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opåverkat sätt om vi redan har benämnt dem som att de ingår i ett tema (Patton, 2004, 

refererat i Langemar, 2008). Enligt Langemar bör temana vara internt homogena och externt 

heterogena för att öka läsbarheten och förståelsen av materialet, med detta menas att det som 

presenteras inom ett tema ska vara homogent men att temana ifråga inte ska överlappa 

varandra. Att vi på många sätt har ett heterogent urval, samt att svaren på studiens 

frågeställning är så pass komplexa gör att läsbarheten ändå kan ha påverkats negativt.  

Under analysens alla steg eftersträvade vi en så kallad bedömartriangulering, även 

kallad interbedömarreliabilitet (Langemar, 2008). Med detta menas att vi under samtliga steg i 

analysprocessen gjorde av varandra oberoende analyser av materialet som vi sedan jämförde 

och diskuterade. Detta är ett sätt på vilket interbedömarreliabiliteten säkerställs. Under hela 

analysprocessens gång gick vi också tillbaka till originaltranskriberingarna för att försäkra oss 

om att slutsatserna som drogs och tolkningarna som gjordes var förankrade i det empiriska 

materialet. Ytterligare ett sätt som vi gjorde detta på var genom att ge respondenterna 

möjligheten att ge återkoppling på det tolkade materialet. Detta kan vara en fördel då det 

anses vara ett sätt undersöka validiteten och på så sätt höja den (Langemar, 2008).  

Att resultaten analyserades utifrån flera relevanta psykologiska teorier och perspektiv 

följde naturligt av att det är ett integrativt perspektiv som författarna fått med sig via sin 

utbildning på psykologprogrammet i Örebro. Att just detta sätt valdes för analysen går dock 

att problematisera. En nackdel med att använda sig av flera perspektiv kan vara att analysen 

som utförs riskerar att bli alltför ytlig och allmän eftersom många psykologiska perspektiv 

tillämpas. Man skulle alltså kunna se det som det finns en risk för att man vinner bredd men 

tappar djup. Ytterligare en nackdel kan anses vara att de psykologiska teorier och perspektiv 

som blivit tillämpade i de olika delarna inte har blivit det konsekvent. Bedömningen som 

gjorts kring vilka perspektiv som ansetts öka förståelsen hos läsaren har varit en subjektiv 

sådan. Dock är det värt att belysa att denna nackdel inte bedömdes väga särskilt tungt då den 
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ställdes mot de fördelar som finns. En av fördelarna med att analysera resultaten utifrån flera 

relevanta psykologiska teorier är att författarna tack vare inriktningen på sin utbildning känner 

sig trygga att röra sig mellan olika psykologiska perspektiv snarare än att bara hålla sig till ett 

eller två. Ytterligare en fördel med detta är att då man använder sig av flera teorier för att 

tolka och förstå resultaten ökar chansen för att ge en mer en allsidig och fullständig bild. 

Jensen (i Langemar, 2008) menar att det ofta är så att ―en enskild teori inte passar till hela 

resultatet. Fler teorier är ofta användbara när det gäller de olika delarna av resultatet‖ ( s.117). 

Ytterligare en fördel är förstås att fenomen och mekanismer som är komplexa svårligen kan 

förstås och förklaras av ett fåtal perspektiv, varför detta perspektiv är särskilt lämpligt. Vilka 

faktorer det är som kan tänkas leda till att en individ börjar bruka AAS kan rimligen anses 

vara något som är komplext och komplicerat, vilket ju också det omfattande resultatet 

återspeglar. Att analysen då bör motsvara detta kan te sig givet, varför användningen av olika 

relevanta psykologiska perspektiv lämpar sig särskilt väl. Det ska dock nämnas att man trots 

att man använder sig av perspektiv som öppnar upp för många tolkningsmöjligheter, sällan 

kan utge sig för att ge en fullständig och heltäckande bild av ett fenomen. Detta eftersom 

fenomen, särskilt ju mer komplexa de är, svårligen låter sig beskrivas och analyseras i sin 

helhet då det kan tänkas att det rimligen finns fler perspektiv än vad en studie kan avhandla. 

Avslutningsvis ska sägas att man som forskare aldrig kommer att kunna utge sig för att 

ha fångat hela bilden i analysen då tolkningarna som görs alltid är beroende av tolkarens 

förförståelse, eller tolkningsrepertoar (Langemar, 2008).  

Kliniska implikationer 

En fördel med studien kan anses vara att dess breda och explorativa syfte, i kombination 

med att området är relativt outforskat, kan anses bidra med kunskap som på sikt kan leda till 

kliniska implikationer. Den kunskap som resultaten kan tänkas bidra med gällande vad som 

anses leda till ett bruk skulle kunna vara av betydelse. Denna kunskap skulle till exempel 
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kunna utmynna i hur man ska arbeta med dessa mekanismer i behandlingen av dessa 

patienter. De resultat som kan anses visa på AAS funktion som ersättare skulle till exempel 

kunna få en del kliniska implikationer. Att AAS används som kompensation eller ersättare för 

till exempel ett annat missbruk skulle, som även tidigare presenterats, kunna tyda på att 

patienterna kan ha en bristande repertoar av copingstrategier. Detta skulle kunna visa på att 

det finns ett behov hos patienterna att i en behandling istället få hjälp att utveckla och lära sig 

använda adaptiva copingstrategier. Resultaten som framkom under temat Attityder kan vidare 

anses visa på att det finns ett samhälleligt och individuellt behov av kunskap om AAS. Vidare 

kan man tänka sig att resultaten kan tänkas bidra med kunskap kring hur man skulle kunna 

arbeta preventivt inom området. Till exempel kan man tänka sig att man genom att bidra med 

kunskap om AAS kan arbeta preventivt. Exempel på sådan kunskap kan vara till exempel 

konsekvenser av ett AAS-bruk. Den kunskapsbrist om AAS som utifrån resultaten kan anses 

finnas i samhället är också något som skulle behövas åtgärdas för att öka chansen att 

patienterna fångas upp i tid och på så sätt kunna få den hjälp de behöver. Vidare kan det som 

framkom i resultaten om huruvida en negativ kroppsbild och negativa internaliserade tankar 

om sig själv kan leda till ett bruk, vara något som skulle kunna få kliniska implikationer vad 

gäller hur man ska arbeta med detta i behandlingen av patienterna. 

Stöd och bidrag till forskningsområdet 

Resultaten eller teman som har framkommit i studien stödjs till stor del av den tidigare 

forskning som presenteras i introduktionen. Samhälle, Uppväxt, Socialt umgänge, 

Psykologiska sårbarheter och Kroppsbild är de teman som respondenterna anser leda till 

bruket av AAS som till viss del även stödjs av tidigare forskning. Det som framkommit under 

temat Samhälle stödjs av den tidigare forskning som visat på att det finns en ökad 

mediaexponering av och ett ökat fokus på muskulösa manliga kroppar. Detta anses kunna leda 

till ett större missnöje med den egna kroppen samt en ökad diskrepans mellan hur muskulösa 
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män uppfattar sig vara och hur muskulösa de idealt skulle vilja vara (Leit, 2001; Pope, 2000; 

Tiggeman, 2002). Det som presenteras under temat Uppväxt och Socialt umgänge stödjs 

vidare av det som i avsnittet Tidigare forskning i introduktionen benämns som sociala 

faktorer. Exempelvis stödjs resultaten av forskning som visar att personer som använder dessa 

preparat överlag har haft en svårare uppväxt än de som inte använder dem. Tidigare forskning 

visar också att dessa personer i större omfattning har blivit utsatta för fysisk och psykisk 

misshandel, haft mindre socialt stöd från familjen samt i högre grad vuxit upp med 

frånvarande fäder (Kanayama, 2003; Skårberg, 2007). Resultaten i temat Socialt umgänge 

stödjs även av Simensky (1997) som i sin avhandling visat på att grupptryck kring att erhålla 

högre muskelmassa kan vara en anledning till att man börjar med AAS. Resultaten som 

presenteras under temat Psykologiska sårbarheter respektive Kroppsbild stöds av forskning 

som i introduktionen faller under individuella faktorer. Forskning som kan anses stödja 

resultaten i temat Psykologiska sårbarheter är till exempel studien av Kanayma et al (2003) 

som visade på att en låg självkänsla kan anses vara en möjlig riskfaktor för användandet av 

AAS. Även i studien av Lorang, Callahan, Cummins, Achar och Brown (2011) fann man att 

användandet av alla droger, inklusive cigaretter, alkohol, heroin och kokain, associerades med 

en ökad risk för AAS-bruk. Resultaten i detta tema stödjs även av forskning som har visat att 

body dysmorphic disorder (BDD) anses vara en möjlig riskfaktor för användandet av AAS 

(Kanayma et al., 2003). Det som framkommit under temat Kroppsbild stödjs slutligen av 

forskning som visat på att en av de starkaste prediktorerna för AAS-beroende anses vara 

missnöje med kroppen samt att man funnit ett samband mellan patologisk självbild och 

användandet av AAS (Brower et al., 1991; Kanayama et al., 2006).  

Temat Attityder samt de faktorer som presenteras under temat Övrigt är ingenting som 

vi funnit i tidigare forskning. Det denna studie kan anses bidra med till forskningsfältet, 

förutom de möjliga kliniska implikationerna, är mer djupgående information om vad som kan 
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leda till bruket av AAS. Den kan även anses bidra med kvalitativ kunskap kring vad de 

individer som själva har haft ett missbruk upplever har lett till bruket. Inte heller detta 

återfinns i den tidigare forskningen, och inte heller kunskap om vad de olika behandlarna 

uppfattar leder till individers bruk. Annan forskning som inte har redovisats i introduktionen 

men som ändå kan anses stödja våra resultat, och komplexiteten i dessa, är forskning som har 

bedrivits om övrigt substansmissbruk. 

Förslag till vidare forskning 

Då området som nämnt är tämligen outforskat och att det på grund av detta ansågs 

lämpligt med en explorativ ansats, är det kanske inte alltför överraskande att det som 

konsekvens av detta finns många förslag till vidare forskning. Studien som gjorts är kvalitativ, 

vilket ju innebär att resultaten som erhållits grundar sig i individens upplevelse respektive 

uppfattning av vad det är som leder till ett bruk av AAS. Samtliga resultat skulle kunna 

undersökas ur ett kvantitativt forskningsperspektiv. Till exempel skulle man kunna undersöka 

till vilken grad våra resultat går att överföra till den övriga populationen AAS-brukare. Vidare 

skulle kvantitativ forskning kunna bedrivas för att en modell ska kunna utformas kring vad 

som leder till ett bruk av AAS eftersom ingen sådan vedertagen modell finns i nuläget. 

Forskning skulle också kunna bedrivas gällande vilka faktorer som har lett till ett bruk eller 

missbruk bland de olika subgrupperna, vilket på sikt också skulle kunna utmynna i kliniska 

implikationer. Ytterligare kvalitativ forskning skulle också kunna behövas som undersöker 

några av temana mer djupgående. Även forskning som utgår från behandlarnas perspektiv 

skulle kunna generera relevant kunskap kvalitativt såväl som kvantitativt. Då man framöver 

genererat mer kunskap inom området, skulle också behandlingsstudier kunna bedrivas för att 

på så sätt undersöka vilka metoder som är mest lämpliga i behandlingen av dessa patienter. 

Slutligen skulle forskning behöva bedrivas inom preventionsområdet då detta, liksom de 

andra områdena, kan anses vara eftersatt. Forskning inom preventionsområdet kan kanske 
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anses vara särskilt viktigt eftersom den skulle kunna generera kunskap som syftar till att 

förhindra att en individ hamnar i ett AAS-bruk från första början.  

Ett sätt att vidare tillämpa resultaten, det vill säga de teman som framkommit, skulle 

kunna vara att analysera dem utifrån subgruppstillhörighet, tid och socioekologiska faktorer. 

Med tidsaspekt avses här att de olika teman som framkommer inom olika subgrupper skulle 

kunna kategoriseras utifrån dåtid, nutid och framtid. Om man hade tittat på de teman som 

utkristalliserade sig bland till exempel esteterna, exempelvis uppväxt, socialt umgänge och 

samhälle hade man kunnat se på uppväxt som något som påverkade i dåtiden, det sociala 

umgänget i nu tiden och den kroppsliga målbilden i framtiden. Detta skulle kunna leda till 

kliniska implikationer då man får en bild av när dessa faktorer eller teman påverkar individen, 

och detta genererar i sin tur information som kan få betydelse för hur en behandling ska 

utformas. Med socioekologiska faktorer avses hur de socioekologiska nivåerna, nämligen 

mikro-, meso- och makronivå hade kunnat tillämpas på resultaten. Till exempel hade man, om 

man hade tittat på de teman som utkristalliserade sig bland våldsverkarna, till exempel 

psykologiska sårbarheter, uppväxt och samhälle, kunnat se psykologiska sårbarheter som 

liggandes på mikronivå, uppväxt på mesonivå och samhället på makronivå. Detta hade man 

kunnat tänka sig skulle få vidare kliniska implikationer, då man får en bild över hur dessa 

faktorer påverkat individen. Till exempel skulle man med det som faller under makronivå 

kunna arbeta preventivt med. Vidare hade man med det som faller under mesonivå kunnat 

arbeta socialt eller systemiskt med och slutligen hade man med det som faller under 

mikronivå kunnat arbeta individuellt med. Att titta på dessa tre variabler tillsammans, det vill 

säga subgrupp, tid och socioekologi, hade kunnat vara ett sätt att tillämpa resultaten på som 

hade gett en tydlig överblick över hur dessa faktorer kan tänkas höra samman och därmed hur 

man skulle kunna arbeta kliniskt med dem. 
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Sammanfattningsvis kan man alltså säga att forskningsområdet kring AAS kan anses 

vara eftersatt och att det därför kan anses behöva mer forskning inom samtliga domäner inom 

området, det vill säga både inom grundforskningen men också vad gäller behandlings- och 

preventionsforskningen. 

Kunskapen som finns om vilka faktorer och mekanismer som leder fram till ett bruk är 

bristande och detta gäller även den kunskap som finns kring hur man på bästa sätt ska hjälpa 

de här individerna. På många sätt kan de anses vara en bortglömd och eftersatt grupp. Vi 

hoppas att forskningsfältet kring AAS uppmärksammas och utvecklas för att komma till rätta 

med dessa problem, och detta för att man i slutändan ska kunna bemöta och hjälpa individen 

på bästa sätt. Denna studie kan anses vara ett bidrag till fältet. Vad gäller förklaringen till 

varför en individ börjar bruka AAS, som ju denna uppsats ämnade undersöka, kan man 

konstatera att denna är omfattande. Eller så kan man, för att citera B1 och knyta an till titeln, 

avslutningsvis konstatera att ―det är komplext…‖ 
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Bilaga 1. 

No pain, no gain? 

 

Missbruk av anabola androgena steroider (AAS) är ett relativt nytt fenomen i 

samhället och den kunskap som finns inom området är inte jättestor. Särskilt saknas 

forskning och kunskap om det psykologiska perspektivet. Detta är något som vi 

hoppas kunna bidra till att göra något åt. 

Vi är två psykologstudenter från Örebro universitet som skriver vår examensuppsats. 

Syftet med vår studie är att ta reda på din upplevelse av vad som ledde till ett 

bruk/missbruk av AAS. Till vår hjälp har vi Mats Liljegren, leg. psykolog, som 

handledare samt Kurt Skårberg på Dopningsmottagningen som kontaktperson. 

Vi vill tillfråga dig om att medverka i vår studie. Vi två kommer att genomföra 

individuella intervjuer och de uppskattas ta cirka en timme. Det bjuds givetvis på fika! 

Vi siktar på att genomföra intervjuerna under v. 43-45, men vi utgår från dag och tid 

då du har möjlighet. Efter det att intervjuerna är genomförda kommer vi att 

sammanställa det som framkommit och du kommer därefter att få möjlighet att läsa 

igenom det vi skrivit och komma med eventuella synpunkter. 

Ditt deltagande i studien är förstås frivilligt och du har rätt att avbryta när som helst 

avbryta ditt deltagande under studien. Dina svar kommer att vara anonyma och 

uppgifterna kommer att behandlas med sekretess. Informationen som framkommer 

kommer endast att användas för forskningsändamål. 

Om du har några frågor om uppsatsen får du gärna kontakta oss. 

Din medverkan är till stor hjälp för oss! Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

 

Vanessa och Linda 

 

Har ni några som helst frågor eller funderingar, kontakta oss gärna: 

         Linda Jolof                            Vanessa Etterlid                       Kurt Skårberg 

    linjol84@gmail.com                vanessaetterlid@gmail.com      kurt.skarberg@orebroll.se 

           0708687893                     0760066496 

mailto:linjol84@gmail.com
mailto:vanessaetterlid@gmail.com
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Bilaga 2. 

INTERVJUGUIDE 
 

Del 1. Introduktion till intervju 

 Välkommen och tack igen för att du vill ställa upp på den här intervjun! 

 Presentation av oss - Vanessa Etterlid och Linda Jolof, psykologstudenter, examensuppsats. 

 Syfte - att undersöka din upplevelse av vad som ledde till ett bruk/missbruk av AAS. 

o Intervjun kommer främst att fokusera på det som föregick AAS-bruket eftersom syftet 

med uppsatsen är att undersöka vad som ledde till bruket. 

 Hur känns det att vara här? 

 Dagens upplägg 

o Intervju, avsatt tid 90 min. 

o Intervju i tre delar; formulär, inledande frågor, själva intervjun. 

o Intervjun kommer att spelas in. 

 Upplägg i stort 

o Du kommer att få ta del av vår analys innan den redovisas - eventuella synpunkter och 

korrigeringar. 

o Du kommer att få ta del av uppsatsen då den är klar i december. 

 Etik 

o Anonymitet; avidentifierat i färdigt material. Vill du vara anonym gällande namn inför 

oss? Kodnamn/initialer? 

o Rätt att avbryta. 

o Materialet som spelas in kommer att förstöras och under tiden förvaras så att ingen 

obehörig får tillträde till det. 

o Skriv på samtycke! 

 ―Vår okunnighet‖ 

 Har du några frågor om oss, upplägget eller intervjun? Om inte, så börjar vi nu.  

 

Del 2. Bakgrundsvariabler 
 Fylla i bakgrundsvariabler  (formulär) 

 

Del 3. Inledande intervju. 
 Hur gammal var du när du tog AAS för första gången? 

 Hur länge har du använt AAS? 

 Om du skulle uppskatta på ett ungefär, hur många kurer i genomsnitt per år har du genomfört 

sedan du började? 

 Ser du dig själv som missbrukare/beroende av AAS? Om ja, hur länge i så fall? Om nej, hur 

ser du på ditt bruk av AAS? 

 Hur länge har du varit patient på beroendecentrum? 
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Del 4. Intervju  
―Vi vill gärna ta del av din upplevelse/din story, det finns inga rätt eller fel. 

Vi kommer främst att fokusera på det som föregick AAS-bruket eftersom syftet med uppsatsen är att 

undersöka vad som ledde till bruket.‖ 

 

Vad upplever du har lett till ditt bruk/missbruk av AAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt 

 

 Familj/uppväxt 

o Kan du berätta om din familj/uppväxt? 

 Familjesammansättning  

 Relation till föräldrarna 

 Bemötande/behandling hemma  

 Syskon 

 Stöd 

 Andra viktiga familjemedlemmar 

 Värderingar 

 Exempel 

→ Hur kan din familj/uppväxt ha påverkat dig till att bruka AAS? 

 Vänner 

o Kan du berätta om dina tidigare vänskapsrelationer? 

 Viktiga vänskapsrelationer 

 Hur var relationen till vänner 

 Social förmåga 

 Stöd 

 Inflytande  

 Förebilder 

 Din roll 

 Romantiska relationer 

 Betydelse av vänskapsrelationer 

 Exempel 

→ Hur kan dina vänner ha påverkat dig till att bruka AAS? 
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 Skola  

o Kan du berätta om din skolgång? 

 Studierna - prestation 

 Mående/trivsel 

 Mobbing 

 Skolk 

 Relation till lärare eller andra vuxna 

 Exempel 

→ Hur kan din skolgång ha påverkat dig till att bruka AAS? 

 

Samhället 

 

 Normer/ideal 

o Kan du berätta om hur du ser på normer och ideal? 

 Ditt mansideal 

 Vad är manlighet för dig? 

 Samhällets/andras förväntningar 

 Värdet av att uppfylla eller inte uppfylla idealet 

 Exempel 

→ Hur kan samhällets normer/ideal ha påverkat dig till att bruka AAS? 

 

 Media 

o Tycker du att det finns en relation mellan medias påverkan och bruket av AAS, i så 

fall hur?  

 Mediala förebilder 

 Innehåll 

 Budskap 

 Medias inflytande 

 Exempel 

→ Hur kan media ha påverkat dig till att bruka AAS? 

 

Individ 

 

 Annat bruk/missbruk 

o Brukade du några andra substanser innan du började med AAS, kan du berätta om det 

i så fall? 

 Bruk av andra substanser innan AAS (vilka/hur länge) 

 Vad påverkade bruket av andra substanser (i stort/direkt)? 

 Inkörsport 

 Sociala sammanhanget (tillgänglighet/normalisering/grupptryck) 

 Attityd/normalisering (för individen) 

 Exempel 

→ Hur kan bruk/missbruk av andra substanser ha påverkat dig till att bruka AAS? 

 Eventuella andra diagnoser/psykologiska problem 

o Fanns det några diagnoser eller andra psykologiska problem innan du började med 

AAS, kan du berätta om det i så fall? 
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 Diagnoser/psykologiska problem innan AAS 

 Exempel 

→ Hur kan ev. andra diagnoser och/eller psykologiska problem ha påverkat dig till att 

bruka AAS? 

 

 Självkänsla 

o Kan du berätta om hur din självkänsla såg ut innan du började med AAS? 

 Självkänsla innan AAS 

 Exempel 

→ Hur kan din självkänsla ha påverkat dig till att bruka AAS? 

 

 

 Självförtroende 

o Kan du berätta om hur ditt självförtroende såg ut innan du började med AAS? 

 Självförtroende innan AAS 

 Exempel 

→ Hur kan din självkänsla ha påverkat dig till att bruka AAS? 

 

 

 Kroppsuppfattning 

o Kan du berätta om hur din kroppsuppfattning såg ut innan du började med AAS? 

 Kroppsuppfattning innan AAS 

 I relation till andra 

 I relation till ideal 

 Hur tänker du att andra såg på din kropp? 

 Vad påverkade kroppsuppfattningen? 

 Exempel 

→ Hur kan din kroppsuppfattning ha påverkat dig till att bruka AAS? 

 

 Identitet 

o Kan du berätta om hur du ser på din identitet innan du började använda AAS? 

 Behov/sökande av identitet 

 I dig själv 

 Socialt 

 I grupp (subkultur) 

 Exempel  

→ Hur ser du på begreppet identitet/identitetsutveckling i relation till att du började 

med AAS? 

 

 Personlighet 

o Kan du berätta om hur du ser på din personlighet innan du började med AAS? 

 Personlighet innan AAS 

 Relevanta personlighetsdrag 

 Temperament 

 Exempel 

→ Hur kan din personlighet ha påverkat dig till att bruka AAS? 

 

 Biologiskt 
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o Kan du berätta om din kroppsliga fysik innan du började med AAS? 

 Exempel 

→ Hur kan din biologi/fysiska kropp ha påverkat dig till att bruka AAS? 

 

Övrigt 

 

 Särskilda erfarenheter som påverkat? 

 Finns det något annat som du upplever har lett till att du började bruka AAS? 

 

Del 5. Avslut 
 Hur kändes detta? 

 Har du några frågor? 

 Påminnelse av vidare upplägg 

o Feedback av sammanställning 

o Får ta del av uppsatsen när den är färdig 

 Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 3. 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Del 1. Introduktion till intervju 

 Välkommen och tack igen för att du vill ställa upp på den här intervjun! 

 Syfte - att undersöka din uppfattning om vad som leder till patienternas bruk/missbruk 

av AAS. 

o Intervjun kommer främst att fokusera på det som föregår ett AAS-bruk 

eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka vad som leder till bruket. 

 Dagens upplägg 

o Intervju, avsatt tid 90 min. 

o Intervju i två delar; inledande frågor samt själva intervjun. 

o Intervjun kommer att spelas in. 

 Upplägg i stort 

o Du kommer att få ta del av vår analys innan den redovisas - eventuella 

synpunkter och korrigeringar. 

o Du kommer att få ta del av uppsatsen då den är klar i december. 

 Etik 

o Anonymitet; avidentifierat i färdigt material. Hur anonym vill du vara? Får vi 

redovisa din titel i materialet? 

o Rätt att avbryta. 

o Materialet som spelas in kommer att förstöras och under tiden förvaras så att 

ingen obehörig får tillträde till det. 

o Skriv på samtycke! 

 Har du några frågor om oss, upplägget eller intervjun? Om inte, så börjar vi nu.  

             (sätt igång MP3) 

  

Del 2. Inledande intervju. 

 Hur länge har du arbetat på Beroendecentrum/Dopingsmottagningen?  

 Vilken är din roll på Dopingsmottagningen? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Hur går behandlingen till? 

 Vad har du för roll i behandlingen av dessa patienter? 
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Del 3. Intervju  

―Vi vill gärna ta del av din upplevelse/uppfattning, det finns inga fel. 

 

Vi vill främst fokusera på din upplevelse/uppfattning som du har skapat dig utifrån din 

empiriska erfarenhet i arbetet med patienterna på Dopingmottagningen. 

 

Vad upplever/uppfattar du har leder till patienternas bruk/missbruk av AAS?‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt 

 

 Familj/uppväxt 

 Familjesammansättning  

 Relation till föräldrarna 

 Bemötande/behandling hemma  

 Syskon 

 Stöd 

 Andra viktiga familjemedlemmar 

 Värderingar 

 Exempel 

→ Hur kan familjen/uppväxten påverka en individ till att bruka AAS? 

 

 Vänner 

 Viktiga vänskapsrelationer 

 Hur var relationen till vänner 

 Social förmåga 

 Stöd 

 Inflytande  

 Förebilder 

 Patientens roll 
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 Romantiska relationer 

 Betydelse av vänskapsrelationer 

 Exempel 

→ Hur kan en individs vänner påverka en till att bruka AAS? 

 

 Skola  

 Studierna - prestation 

 Mående/trivsel 

 Mobbing 

 Skolk 

 Relation till lärare eller andra vuxna 

 Exempel 

→ Hur kan skolgången påverka en individ till att bruka AAS? 

 

Samhället 

 

 Normer/ideal 

 Mansideal 

 Vad är manlighet? 

 Samhällets/andras förväntningar 

 Värdet av att uppfylla eller inte uppfylla idealet 

 Exempel 

→ Hur kan samhällets normer/ideal påverka en individ till att bruka AAS? 

 

 Media 

o Tycker du att det finns en relation mellan medias påverkan och bruket av AAS, 

i så fall hur?  

 Mediala förebilder 

 Innehåll 

 Budskap 

 Medias inflytande 

 Exempel 

→ Hur kan media ha påverka en individ till att bruka AAS? 

 

Individ 

 

 Annat bruk/missbruk 

 Bruk av andra substanser innan AAS (vilka/hur länge) 

 Vad påverkade bruket av andra substanser (i stort/direkt)? 

 Inkörsport 

 Sociala sammanhanget (tillgänglighet/normalisering/grupptryck) 

 Attityd/normalisering (för individen) 

 Exempel 
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→ Hur kan bruk/missbruk av andra substanser påverka en individ till att bruka 

AAS? 

 

 Eventuella andra diagnoser/psykologiska problem 

 Diagnoser/psykologiska problem innan AAS 

 Exempel 

→ Hur kan ev. andra diagnoser och/eller psykologiska problem påverka en 

individ till att bruka AAS? 

 

 Självkänsla 

 Självkänsla innan AAS 

 Exempel 

→ Hur kan din självkänsla påverka en individ till att bruka AAS? 

 

 Självförtroende 

 Självförtroende innan AAS 

 Exempel 

→ Hur kan självkänslan påverka en individ till att bruka AAS? 

 

 Kroppsuppfattning 

 Kroppsuppfattning innan AAS 

 I relation till andra 

 I relation till ideal 

 Hur tänker de att andra såg på deras kropp? 

 Vad påverkade kroppsuppfattningen? 

 Exempel 

→ Hur kan kroppsuppfattningen påverka en individ till att bruka AAS? 

 

 Identitet 

 Behov/sökande av identitet 

 Socialt 

 I grupp (subkultur) 

 Exempel  

→ Hur ser du på begreppet identitet/identitetsutveckling i relation till att en 

individ börjar med AAS? 

 

 Personlighet 

 Personlighet innan AAS 

 Relevanta personlighetsdrag hos patienten 

 Temperament 

 Exempel 

→ Hur kan personligheten påverka en individ till att bruka AAS? 
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 Biologiskt 

 Exempel 

→ Hur kan den biologiska/fysiska kroppen påverka en individ till att bruka 

AAS?  

Övrigt 

 

 Brukar det finnas särskilda erfarenheter som påverkat en individ till att bruka AAS? 

 Finns det något annat som du upplever har leder till ett bruk AAS? 

 

Del 4. Avslut 

 Har du några frågor? 

 Påminnelse av vidare upplägg 

o Feedback av sammanställning 

o Får ta del av uppsatsen när den är färdig 

 Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 4. 

 

Information till dig som ställer upp i studien 

Syfte med studien 

Uppsatsen kommer att skrivas inom ramen för psykologprogrammet på Örebro universitet. Handledare 

är leg. psykolog Mats Liljegren och kontaktperson på Beroendecentrum är Kurt Skårberg. Syftet med 

studien är att undersöka din upplevelse av/din uppfattning om vad som ledde till ett bruk/missbruk av 

anabola androgena steroider (AAS). 

Samtycke 

Uppsatsen kommer att baseras på intervjuer. Varje intervju beräknas ta cirka en timme. Din 

medverkan är självklart frivillig och du kan när helst du vill avbryta intervjun och din fortsatta 

medverkan i studien. Du behöver inte uppge någon förklaring till detta om så skulle vara fallet. 

Konfidentialitet och sekretess 

Vi som genomför studien har tystnadsplikt. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter renskrivas. 

Materialet kommer under studiens gång att förvaras så att ingen obehörig har tillgång till det, och då 

uppsatsen är klar kommer ljudfilerna att förstöras. I samband med intervjun kommer vi också att fråga 

om relevant bakgrundsinformation, till exempel ålder och utbildning. Dina svar i den färdiga 

uppsatsen kommer dock att vara avidentifierade och därmed säkra din anonymitet.  

 

Nyttjande 

Det färdiga materialet, som du kommer att ha fått möjlighet att lämna synpunkter på, kommer att 

presenteras i vår examensuppsats som kommer att finnas tillgänglig för allmänheten. Informationen 

som framkommer kommer inte att användas till något annat än för detta syfte. 

 

 

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Datum Ort Underskrift deltagare 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

Datum  Ort Underskrift forskningsledare 
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Bilaga 5. 

BAKGRUNDSVARIABLER 

Detta formulär syftar till att ge en bild av undersökningsdeltagarna som grupp. Materialet kommer 

endast att behandlas på gruppnivå.  

Ålder_________________________ 

Kön__________________________  

 

 

Barn (ja/nej) _____________________________ 

- Om ja, hur många?__________________ 

 

Utbildning   

 Grundskola   
 Gymnasium   
 Högskola   
   

Sysselsättning   

 Studerar   
 Arbetslös   
 Arbetar   
 Sjukskriven   
 Föräldraledig   
 Annat   
   

Inkomst   

 < 15 000   
 15 000 – 19 999   
 20 000 – 24 999   
 25 000 – 29 999   
 30 000 – 34 999   
 > 35 000   
   

Civilstånd   

 Singel   
 Gift   
 Sambo   
 I en relation   


