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Studiematerial  

! 1207 idrottare identifieras: 
! Brottare    671 
!  Tyngdlyftare   287 
!  Styrkelyftare     96 
!  Friidrottare   153 

! Diskus  30 
! Kula  36 
! Slägga  38 
! Spjut  49   

Hormone doping: Frequency-attitudes in Swedish male elite 
athletes in power sports, active 1960-1979. - A retrospective 

30-years follow up study 
Ann-Sophie Lindqvist *, Tommy Moberg, Christer Ehrnborg, Thord Rosén, Claudia 

Fahlke, Bengt O. Eriksson 
*Corresponding researcher Department of  Psychology at Gothenburg University 

 

!  Efter justering av materialet bestod populationen av 1199 
individer 

!  66 av dessa var ”försvunna” och 20 av dem hade emigrerat 

!  Återstående 46 individer var omöjliga att spåra (!) 

!  Kvar var 1133 personer och av dessa var 138 avlidna 

!  Därmed återstod 995 överlevande elitidrottare som var 
möjliga att undersöka 
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Gothenburg University 
 

! Enkät bestående av 66 frågor till 995 identifierade 
manliga f.d. elitidrottsmän  

! Svarsfrekvens på 69% (689 enkätsvar varav 6 inte svarade 
på frågor om AAS) 

Har du någon gång använt anabola steroider?  
(n=683)  
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79% 
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Dopingfällda per SF 
1981-2010  

!  Tyngdlyftning  373 (varav 200 motionärer) 

!  Styrkelyft  81 (varav 58 motionärer) 

!  Friidrott 46 (varav 38 motionärer) 

!  Boxning 16   

!  Amerikansk Fotboll 14 

!  Brottning 12 

!  Ishockey 11 

!  Cykel 10 

!  Korpen  9 

!  Basketboll 7   

!  Budo och Kampsport 7 
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Antal dopingfall 1981-2010 fördelat på 
Dopingklass 

 
! Hormondoping   438    56% 

!  Vägran/Försvårande  187    24% 

!  Stimulantia    66      8% 

!  Smärtstillande   35      5% 

!  Övriga     49      7% 

!  Respektive fall kan omfatta flera dopingklasser. 

AAS-användare 
Hur mycket anabola steroider använde du? 
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AAS-användare 
Hur mycket anabola steroider använde du? 

Normalpopulation 

(ca 12%) 

Provat narkotika 

  f.d. idrottare 
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    (4%) 

   AAS 

      (14%) 
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AAS-användare 
Har du kombinerat anabola steroider och  

några andra preparat/droger?  
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AAS-användare 
Har du kombinerat anabola steroider och alkohol?  
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AAS-användare vs Rena 
Har du någon gång sökt hjälp för något av 

följande besvär? 
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AAS-användare vs Rena 
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AAS-användare 
Har du någon gång haft oönskade fysiska eller  

psykiska besvär av ditt bruk av anabola steroider?  

Ja 
Nej, aldrig 

34% 

66% 

Sammanfattning - psykiska symptom 

! Steroidanvändare uppvisar symptom som är associerat 
med missbruk, ex ångest och depressiva symptom.  

! Dessa symptom hjälper till att upprätthålla missbruk 
samt ger sannolikt en ökad risk för självmord. 

Increased mortality rate and occurrence of suicide 
in former ���

elite male Swedish athletes in power sports 1960 - 
1979	


Lindqvist Ann-Sophie2, Moberg Tommy3, Ehrnborg Christer1,  
Eriksson Bengt.O.4, Fahlke Claudia5 and Rosén Thord.6 

1Department of  Clinical Pharmacology, Sahlgrenska Academy, University of  Gothenburg, 
Sweden, 2Section of  Forensic Psychiatry, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, 
Sweden, 3Department of  Social Work, University of  Gothenburg, Sweden,4Department of  
Pediatrics, Sahlgrenska Academy, University of  Gothenburg, Sweden, 5Department of  
Psychology, University of  Gothenburg, Sweden, 6 Department of  Endocrinology, 
Sahlgrenska Academy, University of  Gothenburg, Sweden 

Key words: elite athletes, power sports, mortality, suicide, anabolic androgenic 
steroids 

Slutsatser mortalitetsstudien 

! Elitkraftsportarna aktiva 1960-79 tycks ha en ökad mortalitet 
under och strax efter den aktiva karriären, vilket möjligen kan 
tillskrivas AAS- missbruk under de aktiva idrottsåren? 

! Signifikant ökad dödlighet före 60 års ålder (25% högre 
dödlighet än förväntat under och 10-15 år efter avslutad 
karriär. Förväntad dödlighet baseras på registerdata på 
dödlighet utifrån ålder och kön) 

! Dödsorsakerna domineras av kärlsjukdomar, malignitet, 
olyckshändelser, suicid och leversvikt. 

!  Idrott utan preparat tycks generera en minskad dödlighet 
efter avslutad karriär 
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Hänsynslösa Våldtäkter i 
Värmland 

 
Den 29-årige kroppsbyggaren hade 
använt anabola steroider under  
flera år och det senaste året utan 
uppehåll.  
I januari 2012 våldtog han sin flickvän 
sedan han bundit hennes händer  
och fötter. Han åtalades för grov  
våldtäkt och hade enligt åklagaren 
 ”visat särskild hänsynslöshet och 
råhet”. Åtalet omfattade ett flertal  
våldtäkter mot flickvännen, och också 
olaga hot, misshandel och olaga tvång.  
Under mer än ett halvår hotade han 
kvinnan på olika sätt för att hon inte  
skulle gå till polisen. Två kvinnor, som 
29-åringen tidigare haft förhållanden 
med, hördes under rättegången.  
 
 

 
Den ena kvinnan berättade att han blev 
elak, och att hon uppfattade honom 
som psykiskt störd, när han använde 
anabola steroider, och att han dödshotat 
henne. Den andra kvinnan var under 
flera år sambo med 29-åringen. Hon 
beskrev hans hotelser och hans mycket 
stora kontrollbehov. Han hade flera olika 
AAS-substanser i urinen. Mannen var 
mycket muskulös och tränade för att 
tävla i bodybuilding. Värmlands 
tingsrätt dömde honom till tre och ett 
halvt års fängelse för olaga tvång, olaga 
hot, våldtäkt, narkotikabrott och 
dopningsbrott. 
 
 
 

Use of anabolic androgenic steroids in 
substance abusers arrested for crime.���

Lundholm L, Käll K, Wallin S, Thiblin I 
 2010;111(3):222-6. Department of  Surgical Sciences, Forensic Medicine, 

Uppsala University 
 
 

!  Lena Lundholm doktorand vid avdelningen för rättsmedicin vid 
Uppsala universitet och Kriminalvårdens forsknings- och 
utvecklingsenhet i Stockholm var ansvarig forskare 

!  I en delstudie 2010 inom ramen för det Socialmedicinska 
häktesprojektet genomfördes strukturerade intervjuer med 3597 
drogmissbrukare intagna på häkten i Göteborg och Stockholm 
under åren 2002 – 2008 

!   Frågor kring vilken typ av brott de häktats för, drogmissbruk och 
pågående eller tidigare erfarenhet av AAS ställdes. 

Use of anabolic androgenic steroids in 
substance abusers arrested for crime.���

Lena Lundholm et.al 2010 

!  Var fjärde häktad drogmissbrukare - drygt 25 procent - 924 
av de intervjuade hade erfarenhet av AAS 

!  Av dem var 20 kvinnor 

!  Bland dem som var misstänkta för våldsbrott var intag av 
anabola steroider 65 procent vanligare än bland övriga 
missbrukare. 

!  AAS var kraftigt överrepresenterat bland kvinnor som begår 
brott 

Use of anabolic androgenic steroids in 
substance abusers arrested for crime.���

Lena Lundholm et.al 2010 

!  Våldsbrottsligheten var inte vanligare bland dem med 
pågående missbruk av anabola steroider än bland dem 
som tidigare någon gång i livet använt steroider. 

!  Anabola steroider kan ge neurala förändringar i hjärnan 
och därmed göra en person mer lättprovocerad. De 
personer som någon gång prövar anabola steroider blir 
troligen mer risktagande och impulsiva. 

!  Studien visar att det finns ett starkt samband mellan AAS 
och våldsbrott 
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Fred Nyberg, professor i biologisk 
beroendeforskning vid Uppsala Universitet och med i 

Kriminalvårdens Vetenskapliga råd. 

!  Det finns ingen forskning som visar att anabola steroider i sig är 
en utlösande faktor för ett våldsamt beteende. Men ett missbruk 
av anabola steroider skapar bestående förändringar i hjärnan 
som gör att en person blir mer lättstött och lättare provocerad. 
Därför finns ett klart samband mellan missbruk av anabola 
steroider och ett våldsamt beteende.  

!  Andra droger som exempelvis alkohol eller amfetamin kan också 
utlösa ett aggressivt beteende hos individer som tar anabola 
steroider 

!  AAS känsliggör hjärnan för bl.a. alkohol, centralstimulerande 
narkotika och opiater 

!  Studien förstärker kopplingen mellan användande 
av AAS och våldsbrott.  

Anabolic-Androgenic Steroid Use and 
Involvement in Violent Behavior in a 

Nationally Representative Sample of Young 
Adult Males in the United States	


Kevin M. Beaver, PhD; Michael G. Vaughn, PhD; Matt 
DeLisi, PhD; John Paul Wright,PhD  

American Journal of  Public Health. 2008;98(12):
2185-2187.  

Anabolic-Androgenic Steroid Use by Young 
Men and Involv... Kevin M. Beaver et al 2008	


!  Data insamlades från mer än 20.000 ungdomar och unga 
vuxna (14-21 år) som utgjorde en representativ nationell 
bild av ungdomar i USA   

!  De undersöktes i en nationell studie kring ungas hälsa över 
en period av sju år 

!  Rapporten visar att personer som någon gång, under 
kanske bara en enda period av livet, använt AAS betydligt 
oftare uppvisade ett våldsamt beteende än de som aldrig 
använt AAS 

!  Såväl inblandning i slagsmål som att ha använt knivar, 
skjutvapen eller andra tillhyggen. 

Anabolic-Androgenic Steroid Use by 
Young Men and Involv... Kevin M. Beaver et al 

2008 

!  Sambandet fanns kvar även om man jämförde 
utifrån tidigare antisocialt beteende och/eller vid 
pågående eller tidigare blandmissbruk 

!  Bland de som använt AAS senaste året var ett 
våldsamt beteende betydligt vanligare än hos de 
som inte hade använt alls, men också i jämförelse 
med de som hade ett tidigare antisocialt beteende 
och/eller hade pågående eller tidigare 
blandmissbruk 
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Anabolic androgenic steroids in 
police cases in Sweden 1999–2009 

Yvonne Lood a,*, Arne Eklund a, Mats Garle b, Johan Ahlner a  

a Department of  Forensic Genetics and Forensic Toxicology, 
National Board of  Forensic Medicine, Artillerigatan 12, 
SE-587 58 Linköping, Sweden b Department of  Clinical 
Pharmacology, Huddinge University Hospital, Doping 
Laboratory, Sweden * Corresponding author.  

Forensic Science International FSI-6712; No. of  Pages 6 
journal homepage: www.elsevier.com/locate/forsciint  

Accepted 1 January 2012 

Anabolic androgenic steroids in police 
cases in Sweden 1999–2009���

Y. Lood, et al. 2012  	

!  Urinprovstagning av förövare misstänkta för våldsbrott med 

syfte att se om de var positiva för AAS och/eller andra 
droger 

!  Studien baserades på urinprover som lämnats från olika 
polismyndigheter för  rättsmedicinsk undersökning i 
Sverige under perioden 1999 - 2009. 

!  Provtagning utförd av kriminalvården med avseende på 
AAS analyserade också 

Anabolic androgenic steroids in police 
cases in Sweden 1999–2009���

Y. Lood, et al.  2012	

!  Totalt analyserades 12.414 urinprov – 6.362 från 

polisingripanden och 5.779 urinprov från intagna på 
kriminalvårdsanstalter. 

!  33,5% av fallen från polisingripanden och 11,5% av de 
intagna från anstalt testades positivt för AAS.  

!  Bland steroidanvändarna var 99,2% män med en 
medelålder av 26.2 +/– 6.2 år. Bland kvinnorna var 
medelåldern 29,5 +/– 6.5 år 

!  De vanligaste steroiderna var nandrolon, testosteron och 
Methandienone. Andra såväl olagliga droger som legala 
preparat upptäcktes i 60% av de prover som var följden av 
polisingripanden, vilket tydligt indikerar ett frekvent 
blandmissbruk bland användare av AAS. 

Anabolic androgenic steroids in police 
cases in Sweden 1999–2009���

Y. Lood, et al. 2012	

!  Under perioden 1999 – 2009 genomförde polismyndigheter 

i Sverige 358.341 urinprover av dessa begärdes analys av 
AAS i 6.362 (1.78%) fall.  

!  De fall där det begärdes AAS-analys handlade om 
våldsbrott, trafikbrott och narkotikabrott 

!  Illegal användning av AAS har ökat i Sverige under de 
senaste tio åren. Av de personer som misstänktes för 
dopningsbrott, var mer än 30% positiva för AAS. 

!  AAS-användarna i Sverige är främst unga män (99,2%) med 
en medianålder på 25 år. 
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Anabolic androgenic steroids in police 
cases in Sweden 1999–2009���

Y. Lood, et al. 2012	

!  De höga koncentrationerna av AAS som uppmättes i 

urinproven, avslöjar att suprafysiologiska doser av AAS 
administreras. 

!  Förekomsten av flera olika droger (60%) visar entydigt att 
AAS ofta används tillsammans med andra droger. Detta 
stämmer väl överens med drogmönstren hos den 
genomsnittliga narkomanen. 

!  AAS måste betraktas som ett lika allvarligt socialt 
problem som narkotika i Sverige. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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! Lag (1991:1969) om förbud mot vissa 
dopningsmedel (dopningslagen) 

! All ickemedicinsk hantering av anabola steroider 
utom själva bruket kriminaliserades 

! Maxstraffet sattes till 2 års fängelse 

! Lagen trädde i kraft 1 juli 1992 

Lagstiftning om anabola 
androgena steroider  

! Efter en omfattande utredning ”Doping i 
folkhälsoperspektiv” (SOU 1996:126) skärptes lagen 
1998 

! Då kriminaliserades även bruket av de medel som 
omfattas av dopningslagen 

! Grovt brott infördes i straffskalan och maxstraffet 
höjdes till 4 års fängelse för grovt brott. 

! För ringa brott, döms till böter eller fängelse i högst 
sex månader. 

! Ändringarna trädde i kraft den 1 april 1999   

Lagstiftning om anabola 
androgena steroider  

!  1 § - Denna lag gäller:  

!  syntetiska anabola steroider 

!  testosteron och dess derivat 

!  tillväxthormon 

!  kemiska substanser som ökar produktion och 
frigörelse av testosteron och dess derivat eller av 
tillväxthormon 

Lagstiftning om anabola 
androgena steroider  
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Lagstiftning om anabola 
androgena steroider  

!  Förändringar i lagen från 1 april 2011 

!  Straffskalan för grovt dopningsbrott i dopningslagen 
skärps. Straffmaximum höjs från fängelse fyra år till 
fängelse i sex år 

!  Dopinglagen skall omfatta substanser som ökar 
produktionen eller frigörelsen av testosteron eller 
tillväxthormon. Tidigare kunde lagen tolkas som att enbart 
omfatta substanser som både ökar produktionen och 
frigörelsen av dessa båda ämnen 

New challenges for agency based 
syringe exchange schemes: 

analysis of  11 years of  data (1991–
2001) in Merseyside 

and Cheshire, United Kingdom 
Jim McVeigh�, Caryl Beynon, Mark A. Bellis 

Centre for Public Health, Liverpool John Moores University, 70 Great 
Crosshall Street, Liverpool L3 2AB, UK 

Received 1 December 2002; received in revised form 15 March 
2003; accepted 20 June 2003 

New challenges for agency based syringe exchange 
schemes: analysis of 11 years of data (1991–2001) in 

Merseyside and Cheshire, United Kingdom. McVeigh et al 2003 

!  Data insamlades från sprutbytesstationer i Nordvästra England 
1991 – 2001 

!  14.491 individer som injicerade bytte sprutor under perioden 

!  206.000 transaktioner genomfördes 

!  6.595.099 sprutor lämnades ut och 7.184.727 samlades in 

!  Under perioden ökade antalet steroidmissbrukare sex gånger 
och stod för den största ökningen av nya missbrukare som 
besökte mottagningarna 

!  I slutet av perioden var AAS-missbruket det största missbruket 
i regionen 

New challenges for agency based 
syringe exchange schemes….. 

McVeigh et al 2003 
!  Andelen nya heroinmissbrukare på mottagningarna minskade från 55% 1991 

till 44% 2001 

!  Andelen nya steroidmissbrukare ökade från 6% 1991 till 44% 2001 

!  Man konstaterar att andelen steroidmissbrukare i England generellt har ökat 
kraftfullt under perioden och att ”harm reduction” sannolikt inte fungerar för 
den gruppen missbrukare.  

!  2000 - 2001 sökte enbart sex (6) steroidmissbrukare i regionen hjälp på 
missbruksmottagningar som är kopplade till sprutbytesmottagningarna. 

!  Sprutbytesstationerna var den enda kontakt de flesta AAS-missbrukare hade 
med missbruksvården. 

!  386 AAS-missbrukare intervjuades i ett forskningsprojekt och enbart 43% av 
dessa hade berättat för sina läkare att de använde steroider (Lenehan, Bellis, & 
McVeigh, 1996b). 
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Hypotalamus 
Maria Lennernäs Professor  mat- och måltidskunskap  Högskolan 

Kristianstad 
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Gonadotropa signalsystemet Biverkningar 
Hormonella 

! Spermier!
! Testikelatrofi!
! Sterilitet!
! Könsdrift - ökad - minskad - utsläckt!
! Fet hy och svår akne!
! Fett hår – skallighet!
! Hudförändringar!
! Gynecomasti!
! Ökad femininisering med utöver växande bröstkörtlar 

också betydligt ljusare röst!
! Tillväxt 
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Testikelatrofi 

Biverkningar 
Ämnesomsättningen och kardiovaskulära effekter !

! Blodfetter  
  – LDL (Låg Densitets Lipoprotein), eller det "onda   

    kolesterolet” ökar  
     – HDL (Hög Densitets Lipoprotein), eller det "goda 

    kolesterolet” minskar dramatiskt 
! Sockeromsättning 
! Ökad vätskeretention 
! Ökad hastighet på åderförkalkningen 

Biverkningar 
Ämnesomsättningen och kardiovaskulära effekter  forts… 

!  Dålig tömning av hjärtkammare på grund av nedsatt 
pumpförmåga som kan leda till ischemi - otillräcklig 
blodförsörjning med ökad risk för hjärtsvikt och plötslig död.  

!  Livshotande arytmier som kan leda till plötslig död - sudden 
cardiac death (SCD) 

!  Förtjockat blod vilket ökar risken för blodproppar 

!  Förhöjt blodtryck och en ökad blödningsrisk på grund av försämrad 
koagulationsförmåga vilket bl.a. leder till mera svårstoppade 
blödningar. 

!  Hjärtförstoring 
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Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)  Hjärtat 

infarkt 32-årig kroppsbyggare Biverkningar kvinnor 
Kvinnlig maskulinisering 

!  Struphuvudtillväxt 

!  Skägg 

! Menstruationsrubbningar 

!  Klitoristillväxt  

!  Brösten tillbakabildas 

!  Flintskallighet 

!  Ökad behåring 

!  Hudförändringar 
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Tack för idag!!! 
Kontakt: tommymoberg@mac.com  

Bokbeställning: ”Mandom, Mod och Morske män” och 
”Anabola Androgena Steroider”  
www.mediahuset.se  eller www.snpf.org   


