
Åsa Säfström

asa.safstrom@regionorebrolan.se

019-602 33 64

Dopningsmottagningen

mailto:asa.safstrom@regionorebrolan.se




• Vanligast bland män 17 – 34 år tränande på gym 

• 4% av gymtränande män uppger att de brukat AAS - 0,2% av kvinnorna

• 10% av de som styrketränar 4 ggr/vecka eller mer har någon gång använt
AAS.

• Antal dopningsbeslag har ökat drastiskt under 2000-talet

- År 2000 ca 480 beslag - år 2016 ca 1100 beslag. 

• Antalet anmälda brott har också ökat väldigt mycket. 

- År 2000 ca 470 anmälda brott - år 2016 2029 brott. 

• Fler människor som injicerar AAS än heroin

• Minst 40 000 användare/år men troligtvis mer (100 000)

AAS Samhällsproblem!



Vad är AAS?

Anabola Androgena Steroider är ett samlingsbegrepp för
syntetiska manliga könshormoner, Testosteron

• Anabol effekt = vävnadsuppbyggande, muskeltillväxt, 
minskad nedbrytning av vävnad och snabbare läkning av
skador

• Androgen effekt = maskulinisering

• Psykisk effekt

Testosteron

Bildas hos både män och kvinnor. Mannens produktion av
testosteron är 10 gånger högre än kvinnans. 



Hur missbrukas AAS? 

Tas som tabletter eller intramuskulära 

injektioner i stora muskelgrupper, gel

AAS och tillbehör köps enkelt via internet eller 

via langning på gymmet eller i kriminella 

miljöer.



Kurer

• Kura 8-12 veckor, vila 8-12 veckor

• Många av biverkningarna går att härleda till de 
hormonrubbningar missbruket ger upphov till – dessa försöker 
man minimera

• Återkommande eller konstant. 

• Ofta planerad under lång tid. 

• Kombineras vanligtvis med en mängd olika preparat (stacking) 
och PCT (post cycle treatment)



Överkonsumtion

• En patient med testosteronbrist kan behandlas 
medicinskt med läkemedel innehållande 
testosteron. Dosen är då ca 80 mg/vecka.

• I muskelbyggande syfte används betydligt större 
doser (250 - 3000 mg/vecka). 

Ca 100 mg/vecka ger hormonell obalans



Fysiska biverkningar

• Nedreglering av kroppseget testosteron

• Fertilitetsproblem

• Infektioner

• Hjärt/kärlproblem, högt blodtryck

• Håravfall

• Leverproblem

• Senrupturer

• Gynekomasti



Psykiska och psykosociala biverkningar

• Många biverkningar kan härledas till låga testosteron- och 

serotoninhalter. Även dopaminnivåerna minskar vid långvarigt AAS 

missbruk

• Svängningar i självförtroende och självkänsla 

• Humörsvängningar 

• Sömnproblem

• Depressioner - Ångest - Vanföreställningar

• Utsätter sig själv och andra för fara

• Kriminell livsstil

• Social isolering

• Ökad aggressivitet – ”Roid Rage”



Ökad kroppsbehåring                 Skäggväxt                            Sterilitet

Mörkare röst                        Förminskade bröst                Klitorisförstoring 

Menstruationsrubbningar





• Snabb och kraftig viktökning på kort tid.

• En oproportionerlig muskelutveckling, framförallt omkring bröst, 
nacke (capmuskel) och skuldror.

• Ett svullet och plufsigt utseende pga. ödem (ökad vätskemängd i 
kroppen).

• Hastigt uppkommen akne, framförallt på rygg, skuldra och bröst, som 
kan vara slemmiga och blöda.

• Gynekomasti.

• Striae (hudbristningar) vanligtvis mellan stora bröstmuskeln och 
biceps.

• Plötsliga humörsvängningar, beteendeförändringar samt aggressivitet

• Depressiva besvär / Ångestproblematik

• Uttalad tränings-, kost- och kroppsfixering 



Dag 1 Dag 29



Tillgängligheten





• Utseendekultur

• Medias bild

• Skeva ideal

• Statussymbol

• Självförtroende/självbild

• Passa in

• Effektiva "quickfix"

Kroppsfixeringen



”Studier visar att så mycket som 75 

procent av de svenska unga männen 

skulle vilja vara mer muskulösa än de är, 

och tror att det skulle göra dem mer 

attraktiva” 
Kristina Holmqvist Gattario, Dr i Psykologi 

och författare till boken Projekt Perfekt

”21 procent av de sjuåriga flickorna i en svensk studie 

uppger att de har försökt gå ner i vikt…”

”Varannan tjej känner sig tjock”
Studie från Folkhälsomyndigheten



Den vackra mannen…



Den vackra kvinnan…



IDEALEN
Nånting har 

hänt…











DET ÄR OK ATT TRÄNA HÅRT!

• Träning fyller en viktig social funktion

• Träningen har många positiva effekter – både psykiskt 
och fysiskt

• Det går att få en vältränad kropp med hjälp av hårt 
arbete – det behövs inga genvägar

• Det är viktigt att ungdomar som tränar tas om hand av 
ansvariga tränare och instruktörer som kan och vill 
vara goda förebilder - detta kan ha stor betydelse för 
ungdomars inställning till AAS
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