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Denna kvalitativa studie handlar om några behandlares upplevelser 
och erfarenheter kring vilka personer som hamnar i missbruk av 
anabola androgena steroider(AAS). Den belyser även vilken 
behanding som finns för problematiken. För att erhålla empiri 
används semistrukturerade intervjuer på fyra personer som arbetar 
med behandling av AAS. Resultatet visar att man kan kategorisera 
AAS-användare i tre olika grupper. När klienter kommer till 
behandling är det viktigt att man ser till helhetsbilden och att man 
ser varje individ för sig. Metoder som finns är terapi för det sjuka 
kroppsidealet, hjälp med träningsmissbruket, läkemedelsassisterad 
behandling samt annan psykosocial terapi. En intressant slutsats är 
att det finns hjälp att få vid AAS-missbruk, men tyvärr finns det 
inte resurser att hjälpa alla. Det finns fortfarande mycket kvar att 
lära inom ämnet och man behöver forska kring fler och bättre 
behandlingsmetoder som kan passa vid detta missbruk. 
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INTRODUKTION 

Vi är intresserade av anabola androgena steroider (AAS) då detta är ett missbruk som 
det skrivs om i media. Hur kommer det sig att man utsätter sig själv och andra för 
sådana risker som det innebär att använda AAS? Är det pengar, ära eller för att få bättre 
självförtroende? Personer som använder AAS skadar inte bara sig själva utan även 
andra i sin närhet enligt Forskningsrådsnämden (1994). Män och kvinnor dör i tidig 
ålder på grund av att de försöker nå ett vad media anser vara normalt kroppsideal, ett 
ideal som i de flesta fall är ouppnåerligt. Under vår utbildning till behandlingspedagoger 
har vi fått ta del av fakta kring doping och AAS vilket har gjort oss intresserade av 
ämnet. Ur en behandlingspedagogisk synvinkel är ämnet viktigt att ta upp då vi som 
behandlare möter alla sorters människor med olika sorters missbruksbakgrund. Därför 
är det bra att känna till skillnader och likheter i behandling av AAS jämfört med annan 
narkotika. Dessutom är det bra att känna till vad just AAS gör med kroppen fysiskt och 
psykiskt för att kunna upptäcka missbruk i ett tidigt skede.  

Dopingjouren 

Vi har talat med en i personalen på Dopingjouren (se bilaga I) som har arbetat där i 
cirka 7 år. För att få en övergripande bild av ämnet var det intressant att få höra hennes 
sätt att arbeta med AAS och problemen kring det. Dopingjouren är en telefontjänst för 
dem som har frågor kring doping och det drivs av Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge. Varje år ringer cirka 1000 personer och det har inte ändrats särskilt mycket 
de senaste åren. Nu för tiden är det även många som mailar in frågor och antalet som 
gör det ökar hela tiden. Förra året var cirka 30 000 personer inne på dopingjourens 
hemsida. Personerna som hör av sig och som missbrukar AAS är uppskattningsvis i 
åldrarna 18 till 32 år. Men det behöver inte bara vara personer som själva missbrukar 
som ringer utan det kan vara anhöriga som är oroade över något och behöver råd. De 
allra flesta som ringer frågar om olika biverkningar som till exempel ångest, depression, 
impotens eller acne. Oftast har de som ringer frågor om just AAS och olika preparat 
som testosteron eller nandrolon men det förekommer även andra droger. De som ringer 
får berätta precis så mycket de vill om sig själva och de problem de har, samtidigt som 
personen på dopingjouren ställer lite motfrågor för att skapa sig en missbruksbild. 
Dopingjouren har själva ingen behandling utan det är endast en medicinsk 
rådgivningstelefon och därför hänvisar de sina klienter/patienter vidare. Det kan vara till 
psykiatrin, vårdcentralen, behandlingshem med mera beroende på var problemen ligger 
och var klienten/patienten är i sitt missbruk. De kanske precis har börjat, är mitt i eller 
är redo att sluta. Specifik hjälp för missbruk av AAS finns i två städer i Sverige men fler 
enheter är på gång att bildas. 

Anabola androgena steroider (AAS) 

Ordet doping fanns med i det Engelska lexikonet redan i slutet av 1800-talet och det står 
för olika sammansatta ämnen som används för att höja prestationsförmågan hos 
människor och djur. Redan under 1800-talet användes doping även i Afrika, men inte 
specifikt AAS. Det användes då på samma sätt som vi använder alkohol i dagens 
samhälle. Det gjorde att männen klarade de psykiska och fysiska påfrestningarna som 
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fanns i Afrika på den tiden. Under andra världskriget användes AAS för att göra tyska 
soldater mer aggressiva och stridslystna (Chreisti, 1993). 

Tecken på att steroidmissbruk började komma till Sverige fick man först i slutet på 
1980-talet då man tog fast en smugglarliga som hade skapat sig en stor kundkrets i 
landet. Efter denna incident började man fundera kring riskerna med AAS och 1 juli 
1992 kom lagen som gjorde det olagligt med AAS och det blev narkotikaklassat 
(Forskningsrådsnämnden, 1994). AAS är ett samlingsnamn för olika steroider, 
exempelvis testosteron och nandrolon, som är de två vanligaste (Dopingjouren 2012). 
Båda ämnena finns naturligt i kroppen, men vid muskelbyggande vill man tillföra mer 
för att få ett snabbare resultat. 

Missbruk av AAS framkallar en hel del fysiska och psykiska komplikationer. Bland de 
fysiska märks bland annat minskade testiklar, svår acne, håravfall och sterilitet (Moberg 
och Hermansson, 2006). Några svåra sjukdomar man riskerar att få är HIV och hepatit 
som förs vidare genom att man delar nålar med andra missbrukare (Maycock och 
Howat, 2005). Bland de psykiska komplikationerna utmärker sig aggressioner, 
sömnproblem, depression, ökad självmordsbenägenhet och personlighetsförändringar.  

Moberg och Hermansson (2006) säger att de största skälen till att personer utsätter sin 
kropp för detta är att man återhämtar sig fortare efter träning, man bygger muskler i en 
ovanligt hög fart samt orkar mer när man tränar. 

Kriterier för beroende/missbruk 

Bara för att man har testat AAS ett fåtal gånger så är man inte beroende eller 
missbrukare av det. Det finns ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska 
ses som beroende eller missbrukare av en viss drog. Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (DSM-IV) är ett hjälpmedel, som ett uppslagsverk för att kunna 
diagnostisera sjukdomar, och där hittar vi dessa kriterier. Det finns även ett antal 
definitioner för vad olika sjukdomar innebär. Definitionen för missbruk är att man 
upprepade gånger ställer till det för sig p.g.a. en drog och definitionen för beroende är 
när den egna viljan inte längre räcker för att styra intaget eller att ens liv kretsar kring 
att få tag i drogen.  

Missbruk (DSM-IV): Minst ett av följande kriterier ska vara uppfyllt under en och 
samma 12-månadersperiod: 

1. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra 
sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet. 

2. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, 
exempelvis rattfylleri. 

3. Upprepade drogrelaterade problem med rättvisan/lagen. 

4. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur p.g.a. drogeffekterna. 
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5. Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende av aktuella substansen, se 
nedan. 

Beroende (DSM-IV): Minst tre av följande kriterier ska vara uppfyllda under en och 
samma 12-månadersperiod: 

1. Tolerans, endera behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad 
effekt vid fortgående bruk 

2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana. 

3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs. 

4. Varaktig önskan av att begränsa intaget 

5. Mycket tid åtgår för drogbruket 

6. Viktiga sociala aktiviteter påverkas 

7. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna (DSM-IV, 1994). 

Bakgrund 

Tre typer av AAS - användare 

Enligt Skårberg (2009) finns det tre olika typer av människor som använder sig av AAS. 
Den första gruppen är elitidrottare som använder sig av AAS för att höja sin 
prestationsförmåga när det gäller snabbhet, styrka och uthållighet. För de användarna är 
det även en ekonomisk fråga då man vinner mer pengar ju högre upp i resultatlistan man 
hamnar. Detta kan leda till att man känner en stor press på sig, och därför chansar man 
med doping. Denna grupp får experthjälp, allt för att bruket inte ska upptäckas. Den 
andra gruppen är de som använder AAS för utseendets skull. Bland annat bodybilders, 
modeller eller bara någon som vill se mer muskulös ut. Den tredje gruppen är personer 
som hamnat i kriminalitet och använder sig av AAS för att inte känna någon empati, se 
”farligare” ut samt att bli aggressivare. I en undersökning gjord av Petersson, 
Bengtsson, Voltaire-Carlsson och Thiblin (2010) kom man fram till att på kliniken där 
de frågade alla patienter/klienter upp till 50 år om de någon gång använt AAS så fick de 
svaret att 11,4 % av respondenterna använt AAS i minst 2 månader någon gång under 
sitt liv. Startåldern på de som använt AAS var 14-40 år. På frågan varför de använde 
AAS var de vanligaste svaren att man får en finare kropp, blir starkare och kan få fram 
bättre resultat inom sporten. Andra orsaker till användandet var nyfikenhet och för att 
kunna bli aggressivare eller våga mer. 

Enligt Collins (2002) genom Kanayama, Brower, Wood, Hudson och Pope Jr (2010) så 
uttalar sig AAS- användare som att de lever en frisk och atletisk livsstil.  
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Stöd i tidig ålder vid AAS användande 

Många börjar tidigt med att testa AAS och det är inte ovanligt att personal på både 
högstadieskolor och gymnasieskolor märker att något är på tok med deras ungdomar. 
När man märker det är det viktigt att agera i tid och göra det man kan för att få dem på 
rätt spår igen. Metoder som skolor kan använda sig av tillsammans med föräldrar till de 
här ungdomarna är ungefär som familjeterapi då man diskuterar kroppsideal och hur 
familjen kan jobba med problemen ihop. Man har även stödgrupper endast för 
föräldrarna så de slipper känna sig ensamma i sitt problem och där de kan få svar på 
sina frågor kring AAS. Det är viktigt att lyssna på sin ungdom och försöka förstå det ur 
deras situation. Kommunikation är alltid en viktig del i en familj. (Stout och Frame, 
2004) 

Det är viktigt att även ungdomarna får känna samhörighet med andra i samma situation 
och veta att det finns fler som har samma problem. Detta görs genom grupprådgivning i 
skolan. Ibland kan det ha gått så långt att ungdomen redan nått ett missbruk när 
problemet upptäcks. Då behövs det experthjälp utifrån som riktig familjeterapi och 
farmakologiska hjälpmedel mot bieffekterna av AAS som exempel antidepressiva 
läkemedel då de gått in i depression (Stout och Frame, 2004) 

Behandlingen 

Att skapa en god allians mellan klient/patient och behandlare är precis som vid annan 
behandling en väldigt viktig del enligt Skårberg (2009). Det finns en del forskning om 
ett 12-stegprogram som kan vara användbart vid denna typ av missbruk. Man byter då 
ut de olika stegen från inriktningen mot alkohol till AAS, där man istället behöver jobba 
med egoism, aggressioner, relationer, värderingar samt tron om att man är störst, bäst 
och vackrast. Diskussioner om kroppsideal är en hörnsten i behandlingen. 

Gruppterapi är rekommenderat men först efter att man genomgått viss tids individuell 
terapi. I gruppterapin tar man upp olika delar som positivt tänkande, viktiga delar i livet, 
grupptryck samt motivation att avsluta sitt AAS missbruk. (Skårberg, 2009). 

Det är viktigt att hjälpa klienten att bygga upp sitt självförtroende då det kan vara 
väldigt lågt. Precis som när det gäller all missbruksproblematik så är det viktigt att man 
kan hjälpa dem med råd om rätt kost och träning då de har fel syn och uppfattning om 
vad det innebär. Genom att få en person i pågende missbruk att be om hjälp för sitt 
missbruk så kan man genom att visa bilder på och tala om en normal mansbild få dem 
att tänka annorlunda. Dessutom försöker behandlaren få klienten/patienten att beskriva 
varför den inte tycker att hans/hennes kropp duger som den är. (Skårberg, 2009). 

KBT, eller kognitiv beteende terapi handlar om att hitta lösningar på problem för att 
kunna gå vidare i livet på ett mer positivt och funktionellt sätt. Behandlingen är 
symptominriktad där man vill ta vara på det friska hos en klient/patient. Utgångspunken 
är hela tiden att människans svårigheter har sitt ursprung i individens tanke- och 
beteendeprocesser (SBU-rapport, 2004). KBT har precis som antidepressiva läkemedel, 
visat sig vara effektivt mot både personers besatthet av att bygga muskler samt 
depression. När det gäller behandling av blandmissbruk så ser det lite annorlunda ut. 
Det har visat sig effektivt att använda läkemedelsassisterad behandling som bland annat 
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naltrexone, buprenorfin och metadon. Dessa håller tillbaka abstinensbesvären och 
underlättar för personen när de vill sluta med sitt missbruk menar Kanayama m.fl. 
(2010). 

Vid behandling finns det olika mål att uppnå som behandlare gällande 
klienterna/patienterna, som att bygga upp motivationen och hålla nere absinensen från 
droger utan att använda läkemedel. Man ska hjäpa klienterna till ett socialt fungerande 
liv utanför behandlingen. Visa dem att de har verktygen som behövs för att inte hamna i 
ett återfall och att hjälpa klienterna/patienterna att hitta en lagom träningsnivå. 
(Kanayama m.fl. 2010) 

 
Figur 1. Drogens effekter samt behandlingsalternativ vid AAS-missbruk. Förenklad och översatt version, 
tagen ur Kanayama m.fl (2010). 

Överst i figuren har vi alla personer som hamnar i ett AAS-missbruk. I detta missbruk 
finns det tre effekter som påverkar olika delar i kroppen. Dels de anabola som är rent 
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kroppsliga, de androgena som påverkar hjärnan samt de hedoniska som påverkar både 
hjärnan och det kroppsliga 

De anabola effekterna är vävnadsuppbyggande, vilket i längden resulterar i att man 
skapar en muskeldysmorfi, även kallat megarexi. Det är en besatthet av att bygga 
muskler och man skapar en rädsla för att förlora muskelmassa. Allt handlar om träning 
och kost vilket kan leda till att man försummar annat i livet. Detta är ett fenomen som är 
vanligast bland män. I detta skede kan megarexin leda till svåra depressioner och i vissa 
fall också självmord. Möjliga behandlingsmetoder som finns mot detta är KBT och 
antidepressiva läkemedel.  

De androgena effekterna gör att man ökar testosteronproduktionen. Detta framkallar de 
negativa sidorna med missbruket och de försöker man att hålla tillbaka när man 
tillverkar AAS eftersom de även riskerar att framkalla depressioner hos personer som 
tar det. De vanligaste behandlingsmetoderna mot detta är antidepressiva läkemedel och 
ECT. ECT betyder elektroconvulsive therapy och är en sorts behandling av grova 
depressioner där en läkare söver patienten och ger honom muskelavslappnande för att 
sedan utlösa ett epileptiskt anfall. Det görs genom att man för elektrisk ström genom 
kroppen (SBU-rapport, 2004). Man riskerar även att få nedsatt förmåga i HPG-axeln. 
HPG-axeln är en komplicerad kedja som hjärnan använder för att skicka signaler till 
testiklarna att de ska producera testosteron (Urologkanalen, 2005). Detta kan leda till 
nedsatt sexuell funktion, vilket behandlas med fosfodiesterashämmare (Viagra), trötthet 
som behandlas med hormoner eller antiöstrogen (Clomiphene).  

De hedoniska effekterna är impulsivitet och ett risktagande beteende. Beroendet är likt 
ett opioidberoende, och behandlas därför ganska likt. Det behandlas med naltrexone och 
psykoterapi.  

De anabola och de androgena effekterna styrs delvis av ens genetiska förutsättningar, 
till skillnad från de hedoniska som styr sig själva. (Kanayama m.fl, 2010) 

Blandmissbruk 

Enligt Skårberg, Nyberg och Engström (2009) så är blandmissbruk vanligt bland AAS-
missbrukare. Deras studie visar att de vanligaste drogerna jämte AAS är cannabis (81%) 
och amfetamin (78%), samt heroin (25%).  

Skårberg (2009) skriver att de flesta som söker hjälp, söker hjälp för fysiska eller 
psykiska åkommor, och det gör de inom sjukvården. De hänvisas ofta vidare till 
behandling, men tackar allt som oftast nej. För de som väl kommer till behandling så är 
det oftast ett blandmissbruk som lett dem dit. Behandlingen går ut att man först minskar 
abstinenssymptomen för att förhindra framtida bekymmer. Förekommer det 
blandmissbruk så är det prioriterat att få ner symptomen för de andra drogerna först, för 
att sedan lindra abstinensen för AAS. Nästa steg är att minska risken för återfall och 
fortsatt användning av AAS. Nästa steg i behandlingen är att få tillbaka den egna 
testosteron/östrogen-produktionen, som minskar under pågående missbruk då man 
tillsätter det utifrån på konstgjord väg. För detta kan man få medicin som gör att 
kroppen åter börjar producera ämnet. Under behandling är rådgivning nödvändigt då 
man är väldigt känslig och behöver tala om sina problem. 
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En viktig del som rådgivare är att man inte ska konfrontera klienten, utan det är klienten 
som själv ska ta upp problemen. Det kan annars leda till att han/hon blir mer aggressiv 
eller deprimerad.  

I en avhandling av Nilsson, Baigi, Marklund och Fridlund (2001) så har man gjort en 
undersökning på 84 stycken unga män som använde AAS och 2701 unga män som inte 
använde AAS på olika skolor i sydvästra Sverige. Man jämförde sedan alkohol- och 
narkotikabruk mellan de olika grupperna. 

Tabell 1. Jämförelse i droganvändning mellan steroidanvändare och icke steroidanvändare. (Nilsson m.fl 
2001) 

 Steroidanvändare 
Icke 
steroidanvändare 

Droger  %  % 

     

Alkohol regelbundet  68  28 
Hembränd alkohol 
ofta  44  4,8 

Narkotika överlag  65  8 

Amfetamin  32  2 

Ecstasy  26  0,7 

Hasch  50  5,2 

Marijuana  44  4,2 

Morfin  12  0,8 

Kokain  17  0,6 

LSD  29  0,8 

 
Resultatet visar tydligt att det är vanligare med missbruk av alkohol och andra droger 
bland steroidanvändare än bland icke steroidanvändare. 

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien är bland annat tagna 
från Connell (1999). Han säger att frågan om maskulinitet går tillbaka så långt som till 
1400-talet, men frågan växer hela tiden. Vidare skriver han att maskulinitet nästan alltid 
bygger på mäns fysik, att man uttrycker någonting med sin kropp. De senaste 
decennierna har två helt olika kroppsuppfattningar dominerat denna fråga. Den ena är 
det fysiska där kroppen styr vem man är medan den andra är den social biten där man är 
den man är oavsett kön. Båda dessa delar spelar in när man skapar genusskillnader i 
beteendet. Människan, och specifikt mannen har, enligt dessa könsstereotyper, i alla 
tider varit aggressiv och jagande, detta för att kunna överleva i naturen. När en man föds 
så sägs han ärva maskulina gener från sin far, men även tendenser till aggressioner, 
tävlingslusta, familjelivet och heirarki. 

Användandet av AAS är större i västvärlden jämfört med andra delar av världen då vi 
har en annan syn på manlighet menar Kanayama, Brower, Wood, Hudson och Pope Jr 
(2010). Det vi idag ser som normalt i väst är det som medierna målar upp för oss och 
som många ungdomar blir lurade av enligt Stout och Frame (2004). Detta problem blir 
större för var dag då det skrivs mer i medierna och det blir mer uppmärksammat genom 
det. Det visar sig genom antalet män som känner oro kring sin kropp och som inte är 
nöjda med sitt utseende ur en muskelsynpunkt och de söker då hjälp. Genom forskning 
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har man kommit fram till att en kropp med mycket muskler är den som är idealiserad. 
Det har man vetat i ett stort antal år men det har blivit viktigare att uppnå idealet för 
varje år som går. I samma studie kom man fram till att en man som har en 
muskelbyggarkropp blir tilldelad positiva personlighetsdrag som attraktiv, stark och 
glad medan en man som har en mager eller fet kroppsbyggnad tilldelas mer negativa 
personlighetsdrag som lat, fuskare, lömsk. Man fann även att den kropp de flesta män i 
undersökningen ville ha var en muskulär kroppsbyggnad (Carfi och Thompson, 2004). 

Unga män försöker nå ett ideal som nästan bara går att uppnå genom otillåtna medel. 
Detta är den nya sortens ätstörning. De är inte överviktiga eller underviktiga de vill 
endast få mer muskler och slutar då äta för att leva på piller. För att stoppa problemen i 
tid måste män, likt kvinnor, få chansen att tala om sina känslor kring utseendefixering 
och mansideal. Som det är nu så finns det ett slags tabu kring ämnet då män ska vara 
tuffa individer och detta är viktigt att ändra på skriver Pope, Philiphs och Olivardia 
genom Stout och Frame (2004). När man befinner sig i vissa jobbiga perioder i livet kan 
det vara svårt att veta vem man är och självförtroendet är dåligt. Då kan det vara lättare 
att påverkas av vad andra tycker och tänker om en (Stout och Frame, 2004). 

Connell (1999) skriver i sin bok att både könen följer samhällets förväntningar på hur 
man ska bete sig, detta lär man sig i tidig ålder via inlärning och socialt samspel. Varje 
kultur har sina egna förväntningar på individer. Rollnormerna skapas genom att 
människor möts och detta förändras hela tiden, de delar som påverkar mest är skolan, 
familjen och massmedia. Det har skett mycket förändringar i mansrollen då man numera 
kräver att de ska kunna visa upp medmänsklighet, likväl ska de även ha kvar det gamla 
idealet och kunna vara stora, starka och inte visa sina känslor. De internaliserade 
könsrollerna skapar en social stabilitet och positiv hälsa som växt fram mycket under de 
senaste decennierna. 

Mansideal handlar även om vad vi som samhälleliga medborgare använder för ordval 
och attityder när vi pratar om hur människor ser ut. Detta menar Stout och Frame (2004) 
påverkar oss när de skriver om hur vi beskriver andra människor. När vi beskriver en 
smal kvinna så använder vi positiva uttryck för det men när vi ska beskriva en smal man 
så använder vi oftast mera negativa uttryck (Stout och Frame, 2004). 

Problemet med idealen går ner i åldrarna och det visar sig även på leksaker vad som är 
inne. Pojkleksaker som action figurer har de senaste åren blivit mer muskulös (Carfi och 
Thompson, 2004). 

Syfte och problemformulering 

Syftet är att genom några behandlares upplevelser och erfarenheter få ökad kunskap och 
förståelse om anabola androgena steroider samt uppfattning om behandlingsinsatser för 
problematiken.  

Frågeställningar: 

• Vilka upplevelser och erfarenheter har behandlarna av personer som har 
problem med anabola androgena steroider? 

• Vilka uppfattningar har de om hur problemet ska behandlas? 
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METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

I detta avsnitt informeras det om de utgångspunkter som använts i undersökningen. 
Först förklaras vilken vetenskapsteori som valdes och sedan kommer det lite om vilken 
undersökningstyp som använts. Efter det förklaras det lite om kvalitativ 
forskningsmetod och till sist kvalitativ forskningsintervju. 

Vetenskapsteori 

Det finns två olika vetenskapsteorier man kan välja att utgå ifrån, positivismen och 
hermeneutiken. Till denna undersökning valdes hermeneutisk teori och det viktigaste 
inom hermeneutiken är att forskaren som analyserar texten försöker få fram meningen 
med texten sett ur författarens perspektiv. Det innebär att man måste tänka på hur och 
när texten skapades (Bryman, 2011). Enligt hermenutiken är världen oåtkomlig och man 
kan aldrig få fram helt sann kunskap. Människan har ingen fast kunskap utan var person 
har en samling med olika sätt att tolka världen på som förändras varje gång den får ny 
kunskap. Erfarenheterna ligger till grund för vår kunskap och det är endast de som styr 
hur vi uppfattar föremål som ses. Forskare försöker vara objektiva när de undersöker 
världen men det är omöjligt då alla går in i en undersökning med förväntningar på 
resultatet och med tidigare erfarenheter. Eftersom människan förändras hela tiden så 
kan man inte tolka samma undersökning likadant två gånger men skillnaden behöver 
inte vara så stor (Hartmann, 2004). 

En hermeneutisk teori bygger på den livsvärld en individ eller en grupp individer har. 
Sanningen är endast sann om den överensstämmer med den livsvärld som den är avsedd 
att beskriva (Hartmann, 2004). 

Vetenskaplig undersökning 

Det finns två olika sorters undersökningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativ 
undersökning riktar sig mot att pröva olika teorier. Det innehåller ett deduktivt synsätt 
på förhållandet mellan teoretisk och praktisk forskning. Men tyngden ligger alltså på att 
pröva olika teorier. Kvalitativ forskning däremot betonar ett induktivt synsätt där 
tyngden ligger på att generera olika teorier. Vanligtvis så lägger man en stor vikt vid ord 
och inte kvantifiering när man samlar in och analyserar data i en kvalitativ 
undersökning. Den rymmer en bild av den sociala verkligheten som en ständigt 
förändrande egenskap som hör till individernas skapande och konstruerande förmåga 
(Bryman, 2011). 

Anledningen till att kvalitativ undersökning användes är för att det är väldigt svårt att få 
reda på känslor och tankar genom enkäter, samt att frågorna inte behöver vara så precisa 
som på en enkät eller frågestudie. Det blir mindre utrymme för missförstånd och 
feltolkningar utav både svar och frågor då man träffas rent fysiskt och har en 
konversation (Bryman, 2011). 
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Undersökningen gick inte ut på att generalisera och jämföra, utan bara att belysa hur det 
fungerar på vissa speciella verksamheter. Man kan aldrig generalisera när man gör en 
kvalitativ undersökning, då man endast får reda på vad enskilda personer tycker. 
Personerna som intervjuades har kunskap som är sann för dem just nu, och det är just 
den kunskapen som eftersöktes (Bryman, 2011). 

Nackdelen med att göra en kvalitativ undersökning är att det är svårt att kunna bilda sig 
en ”äkta” uppfattning då man bara får svar utav ett fåtal personer på en eller ett par 
verksamheter. Då tiden var knapp fanns det ingen tid att intervjua fler. Man hinner 
under en intervju inte ställa hur många frågor som helst, så det kan vara svårt att hinna 
få svar på allting man vill veta. Därför prioriterades de frågor som var viktigast för att få 
svar på frågeställningen (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Kvalitativa forskningsmetoder 

När man gör en kvalitativ undersökning så finns det olika vägar att gå för att samla in 
empirin. Den vanligaste metoden är kvalitativa intervjuer och den valdes för att få fram 
känslor och tankar ifrån intervjupersonerna. Det bästa sättet att få fram känslor och 
tankar är genom att ha enskilda intervjuer. Det är universitetets policy att inte intervjua 
klienter/patienter eller personer i ett missbruk och därför intervjuades personal på 
verksamheterna. Många forskare använder sig av flera metoder när de gör större 
undersökningar för att få fram fler och mer empiri (Bryman, 2011). Men detta fanns det 
ingen tid till i denna undersökning. 

Ingen kunskap finns i en människa eller i världen, utan det är när dessa möts som 
kunskap uppstår. Kunskapen man får om världen är alltid tolkad utifrån ens egna 
erfarenheter. Genom att vi har samma kultur och samma språk kan vi förstå varandra 
och dela våra upplevelser och erfarenheter för att kunna bilda en uppfattning om hur 
andra människor ser på världen. Det krävs minst två individer för att få ny kunskap i 
samtalet och det får man genom frågor och svar. En intervju är ett av många sätt att 
producera kunskap, både språklig och intellektuell. Man säger även att förförståelsen 
man har styr hur man tolkar det man läser. Någonting som vi tolkar på ett sätt kan 
någon annan läsa helt annorlunda (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Kvalitativa intervjumetoder 

De två viktigaste intervjuformerna i kvalitativ intervju är ostrukturerade och 
semistrukturerade. Vid en ostrukturerad intervju har man egentligen ingen intervjuguide 
utan man använder sig bara av minneshjälp som består av ett visst antal teman. Det kan 
bli så att man bara ställer exempelvis en fråga och sedan pratar intervjupersonen fritt om 
vad den vill, alltså som ett samtal. Intervjuaren uppmärksammar bara det den är 
intresserad av och bara då ställer den följdfrågor. När man använder sig av 
semistrukturerade intervjuer har man fler mer specifika teman som alla ska beröras men 
utöver det har man stor frihet att utforma svar och frågor som man vill. De teman som 
användes behöver inte komma i den ordning som de gör i intervjuguiden och följdfrågor 
får ställas när det anknyter till något som sagts och har med ämnet att göra (Bryman, 
2011). 
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Semistrukturerade intervjuer gjordes för att kunna ha en intervjuguide som underlag och 
stöd vid intervjuerna för att kunna vara mer bekväm i rollen som intervjuare. För att 
kunna ställa följdfrågor om det är något som missats i intervjuguiden och som känns 
interssant för studien så passade semistrukturerade intervjuer bra. Om det passar bättre 
in i den givna intervjun går det att byta ordning på de teman som valts (Bryman, 2011). 

I samtalet är intervjuarens kunskaper och omdöme en av de mest styrande delarna när 
det gäller hur/när och på vilket sätt man ställer frågorna. För att intervjun ska bli så bra 
och givande som möjligt så måste man inneha en viss kunskap om ämnet innan man ska 
intervjua samt att det behöver finnas en viss kreativitet så att man under intervjuns gång 
kan komma på givande följdfrågor. Det krävs mycket träning för att kunna hålla i en bra 
kvalitativ intervju, man bör även läsa in sig på metoden man ska använda i intervjun, 
det vill säga semistukturerade intervjuer för vår del (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Kvalitetskriterier 

För att prata om kvalité i en kvantitativ studie använder man begrepp som reliabilitet 
och validitet. I en kvalitativ studie benämns dessa begrepp som tillförlitlighet och 
äkthet. 

Tillförlitligheten består av fyra kategorier: 

Trovärdighet, som är en motsvarighet till intern validitet - Att skapa en trovärdighet i 
ens undersökning inbegriper både att man säkerställt att forskningen följt de regler som 
finns samt att man rapporterar resultaten till de personer som deltagit i undersökningen 
för att kunna säkerställa att att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt. 

Överförbarhet, som är en motsvarighet till extern validitet - I kvalitativa undersökningar 
ligger fokus på att producera riktiga och innehållsrika redogörelser, vilka ska beskriva 
situationen eller omständigheterna på ett detaljerat sätt. 

Pålitlighet, kan jämföras med reliabiltet - För att kunna bedöma en undersökning i 
termer måste forskaren kunna anta ett granskande synsätt. Det ska även skapas en 
fullständig redogörelse för forskningsprocessens alla problemformuleringar. 

Möjlighet att styrka och konfirmera, vilket motsvarar objektivitet – Det innebär att man 
kan styrka att forskaren agerat i god tro och att man inte låtit personliga värderingar 
eller teoretisk inriktning påverka utförandet av undersökningen. 

För att uppnå tillförlitlighet skickades uppsatsen tillbaka till undersökningspersonerna 
för att säkerställa att informationen som användes stämmer överens med verkligheten. 
Citat användes i resultatdelen för att få fram exakta uttalanden och problem som 
uppkom i undersökningen fördes ner för att kunna diskuteras. Objektivitet försökte 
uppnås genom hela undersökningen för att kunna säkerställa att man agerat i god tro. 

Äktheten delas in i fem kategorier: 

Rättvis bild - Att undersökningen ger en rättvis bild av de olika åsikter och 
uppfattningar som finns hos de människor som studerats. 
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Ontologisk autencitet - Undersökningen hjälper de personer som medverkat i den att 
bättre förstå sin sociala situation och den sociala miljö de lever i. 

Pedagogisk autencitet - Att undersökningen bidrar till att deltagarna får en bättre bild av 
hur andra personer upplever saker och ting. 

Katalytisk autencitet - Undersökningen har gjort så att de som deltagit kan förändra sin 
livssituation. 

Taktisk autencitet - Undersökningen gör att deltagarna får bättre möjligheter att vidta de 
åtgärder som krävs (Bryman, 2011). 

För att uppnå äkthet användes citat så att undersökningspersonernas åsikter skulle 
komma fram på ett rättvist sätt. För att intervjupersonerna ska kunna öka sin förståelse 
för verksamheten så är det bra att kunna läsa det de sagt sett ur ett någon annans 
perspektiv. 

Planering och genomförande 

Urval 

Då arbetet handlade om behandling av AAS så är antalet intressanta verksamheter 
begränsat. Det togs kontakt med en framstående forskare inom ämnet som även har 
jobbat med behandling. Genom honom kontaktades två personer på olika verksamheter 
som han samarbetat med och som han visste var väldigt insatta på problematiken. De 
två verksamheterna ligger i två större svenska städer. Han hjälpte även till med material 
till undersökningen i form av avhandlingar och annan forskning. Sedan mailades (se 
bilaga II) de två personerna på verksamheterna med förfrågan om de ville ställa upp på 
intervjuer, och med hjälp av dem kontaktades ytterliggare två personer som kunde ställa 
upp för intervju.  

Vad som kom fram var att det bara fanns två verksamheter som nämnts tidigare som 
jobbar specifikt med detta problem. Fyra intervjuer tänkte genomföras med två personer 
från varje ställe. Personerna som intervjuades var slumpmässigt utvalda och det blev 
personer som var intresserade av att delta i undersökningen och/eller personer som 
arbetade nära klienterna/patienterna. 

Instrument 

Det användes en semistrukturerad intervju (se bilaga III) där det gjordes teman för att 
underlätta intervjuerna för att kunna ställa följdfrågor på deras svar. Tanken var att göra 
personliga intervjuer där intervjuarna sitter med en person i taget och den ena 
intervjuaren är medhjälpare som håller reda på att man får relevanta svar och den andra 
håller i själva intervjun. Då personliga erfarenheter ville fås fram så formades frågorna 
utifrån detta.  
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Insamling 

För att hitta relevant vetenskaplig forskning kring ämnet användes Academic Search 
Elite som hittades via Linnéuniversitetets databas. I deras databas fann vi relevanta 
artiklar från tidigare studier. Sökorden har valts för att passa ämnet och de har gjorts till 
subjet terms för att få mer relevanta resultat. De avgränsningar vi gjorde var att vi ville 
ha dem i fulltext samt peer-review. Via Libris och Linnéuniversitetets bibliotekskatalog 
fann vi avhandlingar som vi ansåg relevanta för vår undersökning. 

Urvalet är begränsat då det för tillfället bara finns två verksamheter som är inriktade 
mot AAS men det är fler på väg. Det planerades att göra de fyra intervjuerna på deras 
kontor/mottagningsrum på deras respektive arbetsplatser vilket gör att de kan känna sig 
hemma. Men på grund av tågproblem ställdes resan till den ena verksamheten in och 
därför blev det en gemensam telefon intervju med två av de tänkta intervjupersonerna. 
Alltså blev det tre intervjuer, men med två intervjupersoner i samma telefonintervju. 
Allting de sa spelades in med hjälp av en bärbar dator för att i nästa steg kunna lyssna 
igenom allt och transkribera materialet. Innan intervjun ställdes frågan om det var okej 
att spela in den, och samtliga intervjupersoner lämnade sitt samtycke. 

Analys 

Den underliggande informationen i det intervjupersonerna säger är det intressanta och 
detta gör att en intervjuanalys med fokus på mening användes. Först kodades materialet 
och intervjuerna lästes igenom flera gånger för att på ett bra sätt kunna förstå dem. 
Materialet kodades för att lättare kunna bryta ner intervjuerna och för att kunna 
undersöka, jämföra, och kategorisera innehllet till olika teman. Det viktigaste från båda 
verksamheterna försökte användas och för att få ut så mycket ur intervjuerna som 
möjligt så kodades de var för sig och sedan tillsammans. Detta för att ännu bättre kunna 
förstå vad de menar med vad de säger. Det användes meningskoncentrering för att på ett 
effektivt sätt kunna korta ner datan och för att lättare se samband och sätta allt i ett 
sammanhang. Genom intervjupersonernas uttalanden hittades det bra teman till 
styckena och därifrån uppkom det idéer till förslag på rubriker. Rubrikerna passades 
ihop med och fångade intervjupersonernas erfarenheter som de ville få fram i 
intervjuerna. Sedan sorterades delarna i intervjuerna så det passade in i olika teman. Till 
sist tolkades datan genom att försöka läsa mellan raderna och ta reda på vad det var 
intervjupersonerna egentligen ville ha sagt. Till sist fördes allting samman till en text 
med en given röd tråd. Det användes flera citat för att läsaren själv ska kunna ta del av 
exakt vad intervjupersonerna säger och tänker, texten blir då mer levande och intressant 
för den som läser. 

Språket är vårt verktyg, både i undersökningen vi gjort och i vårt kommande yrkesliv. 
När man ska få ner språk från muntligt till skriftligt så måste man noga få ner 
meningarna med rätt innebörd, det vill säga att de betyder det som intervjupersonen 
ville få fram (Kvale och Brinkmann, 2009). 
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Etiska ställningstaganden 

Intervjupersonerna informerades om hur och på vilket sätt som materialet kommer att 
användas på. Originalet förvarades på bästa sätt och endast det som var forskningsetiskt 
riktigt användes i uppsatsen. Intervjupersonerna gav oss sitt fulla förtroende när det 
gällde hanteringen av det insamlade materialet som i vissa fall kan anses känsligt. 
Intervjupersonerna var medvetna om att det är svårt att hålla dem helt anonyma men de 
doldes så bra det gick genom att det inte uppgavs några namn. 

Forskningsetik handlar om resultat av en undersökning kontra skador på individen som 
deltar i forskningen. Det finns alltid en del etiska dilemman att tänka på när det gäller 
undersökningar där människor är involverade. Man bör alltid tänka på vem man 
intervjuar, vad man frågar och hur man frågar. Det allra viktigaste är att tänka på 
individens integritet och deras självbestämmanderätt. På grund av detta valdes personal 
på de olika verksamheterna till intervjuerna (Jenner, 2011). 

Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap har tagit fram ett 
antal forskningsetiska principer att följa och de bygger på integritet, frivillighet, 
anonymitet och konfidentialitet. 

Informationskravet-Forskaren har en skyldighet att informera uppgiftslämnaren om 
deras uppgift i projektet samt hur villkoren ser ut för deras deltagande. De skall veta att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Detta 
uppnåddes genom att intervjupersonerna informerades om att de när som helst fick 
avbryta intervjun. 

Samtyckeskravet-Forskaren skall inhämta undersökningsdeltagarnas samtycke. I vissa 
fall bör man även kontakta förälder/vårdnadshavare om de är under 15 år eller av 
känslig karaktär. Intervjupersonerna i vår undersökning är myndiga så här berörs det 
inte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet- Det innebär att de personer som medverkar i undersökningen 
och de uppgifter som inhämtas kommer att behandlas med konfidentialitet. 
Personuppgifterna kommer att förvaras säkert så att utomstående inte kommer att kunna 
ta del utav dem. Valet av verksamhet ska hållas hemligt om man bestämt så, men i vår 
studie så tyckte inte intervjupersonerna att det behövdes, detta gjordes ändå för att 
slippa komplikationer (Bryman, 2011). 

Nyttjandekravet- Detta innebär att informationen man samlar in endast kommer att 
användas för ändamålet som undersökningen ger. Därefter förstörs underlagsmaterialet 
medan undersökningen läggs ut på DIVA för att kunna sprida kunskapen vidare 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

RESULTAT 

I avsnittet kommer det insamlade resultatet att presenteras under två huvudteman, AAS-
användare och behandlingen. Under varje huvudtema finns det underrubriker som 
preciserar vad stycket kommer att handla om. Underrubrikerna till AAS-användare är 
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stark eller snygg, vägen in och identidet & livsstil. Under behandlingen så är det ett 
typiskt patientfall, dubbla missbruk och hjälpa att sluta. 

Intervjupersonerna har olika lång arbetslivserfarenhet inom området. De två första 
intervjupersonerna var på samma verksamhet och en av dem är hormonläkare (IP 1) och 
har varit med sedan starten år 2000. Den andra är beteendevetare (IP 2) och har varit på 
verksamheten sedan 2008. De andra två var från en annan verksamhet och en var 
allmänläkare (IP 3) som arbetat med doping i många år. Den andra var socionom (IP 4) 
och har jobbat med doping sedan 1997. 

AAS-användare 

Stark eller snygg? 

I undersökningen framkom det att det finns tre olika klientgrupper. Man kategoriserar 
dem för att lättare kunna ta reda på vilken hjälp de behöver. För en del klienter handlar 
användandet om att man vill uppnå de psykiska effekterna och för en del handlar det 
mer om att uppnå de fysiska effekterna. 

1. I denna grupp hamnar de som tävlar i bodybuilding och som kallar sig 
renlevnadsmänniskor, i alla fall enligt dem själva. Hela deras liv och identitet 
bygger på AAS. De använder flera olika sorters steroider, men håller sig endast 
till det och tar aldrig någon annan narkotika.  

…de är nästan som vetenskapsmän kring det här och kallar sig mer eller 
mindre renlevnadsmänniskor.. (IP 1) 

2. I denna grupp hamnar de som tar AAS i samma syfte som den första gruppen, 
att bygga muskler, men de är inte lika målfokuserade. De kan väldigt mycket om 
drogen, men de lär sig bara det som de vill lära sig, alltså endast de positiva 
sidorna med användandet vilket betyder att de inte kan förutse de negativa 
sidorna. Till exempel att de blir aggressiva och svartsjuka. 

3. I denna grupp hamnar de som är kriminella och som tar drogen för att inte känna 
någon empati. Denna grupp uppvisar precis som den förra mycket aggressivitet. 
Det är våra genetiska förutsättningar som styr hur drogen påverkar oss samt 
vilka biverkningar vi får. 

…klienten lyste upp och sa anabola och kokain är fan det bästa man kan 
ta! (IP 1) 

I grupp 2 och grupp 3 så är det vanligt med annat missbruk vid sidan av och då 
mestadels med andra droger som amfetamin eller kokain. Men det finns även ett fåtal 
som använder andra hormoner eller insulin. 

… jag tror ju varenda gång att nu har jag sett alla varianterna, nu har 
jag sett personligheterna och sen bara kommer det nån som är helt 
annorlunda. (IP 1) 
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De flesta klienterna passar in i någon av de tre grupperna som tidigare nämnts men alla 
är unika på sitt sätt och det kommer alltid att komma personer som sticker ut. 

…det var en mycket begåvad kille, läste på Chalmers tekniska högskola 
och tog anabola och stark som ett hus och allting sånt och jag sa till 
honom, du passar inte in här, du hör inte hit, du är en udda figur. Vad 
ska du bevisa? Ska du bli Sveriges starkaste civilingenjör? (IP 2) 

Vägen in 

Den vanligaste startåldern för att börja använda AAS är mellan 18-24 år, men det 
kommer även in klienter som börjat betydligt tidigare. De förklarar att startåldern bara 
sjunker, ibland ända ner till under 14 år. 

Behandlarna ser ett mönster att alla patienter går igenom tre olika faser.  

• Fas ett är att man håller på med någon lagsport i sin ungdom (fotboll, ishockey 
etc), eller kampsport. Här är man ofta liten, tanig och passar inte riktigt in i 
laget.  

• Fas två är när man börjar testa styrketräning, vilket leder till att man slutar med 
idrotten man tidigare utövade för att få mer tid till styrketräningen. När man 
styrketränat en viss tid, ibland upp till flera år, så kan man nå en platå då man 
känner att muskelbyggandet stannar av. 

• Fas 3 innebär att man behöver en förändring i träningen och då börjar man 
använda AAS. De behöver inte träna ovanligt mycket för att hamna här utan det 
räcker med 3-6 gånger per vecka. Vid starten av användandet hamnar man i den 
maniska fasen då allt är bra och man ser bara de positiva delarna med AAS, man 
blir större, självförtroendet växer och man får enklare tjejer. Sedan tappar man 
överjaget och då försvinner alla spärrarna och man blir väldigt svartsjuk och 
aggressiv. Nästa del är i slutskedet av missbruket då man kommer in i en 
abstinensfas. Denna kan leda till svåra akuta depressioner, man tappar här allt 
självförtroende, styrkan, tjejerna försvinner och man är tillbaka på ruta ett.  

Identitet och livsstil 

Missbruk och/eller beroende av AAS är väldigt starkt då det handlar om personernas 
hela livsstil. Det är ett psykologiskt beroende och är nära sammanbundet med 
självkänslan. Man blir även fysiskt beroende då man vill nå vissa kroppsliga ideal. De 
tänker mycket på sin kropp och därför äter de hälsosamt vilket kombineras med träning. 
Det hälsosamma livet övergår senare till ett träningsmissbruk, som även det blir ett 
hinder att komma över när man ska sluta. 

När de tänker på sin kropp så tänker de ofta på olika ideal som de har, de jämför sig 
själva med andra. De jämför sig ofta med till exempel sina äldre bröder och kändisar 
som Arnold Schwarzenegger eller liknande 
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…jag frågade en patient vilket gym han tränar på. Då svarade han: det 
som är avsett för män. Ett rent och rått träningsgym, ett källargym. 
Många utav dem ser män som män. De ska inte vara för fina, utan det 
ska vara riktiga karlar. (IP 4) 

Behandlingen 

Ett typiskt patientfall 

Oftast är det en kille på cirka 25 år som ringer till verksamheten, snittåldern ligger 
mellan 20-35 år. Det är endast ett fåtal kvinnor har kommit till de båda verksamheterna 
för behandling. De menar att det etniskt sett är ett tvärsnitt av befolkningen som 
kommer till verksamheten och de flesta av dem har haft en dålig relation med sin pappa, 
haft en strulig uppväxt och/eller levt med missbrukande föräldrar. Under skoltiden var 
man antingen liten, tanig och utanför eller så var man stor, stark och bråkig. Uppväxten 
var ofta otrygg då föräldrarna inte var tillräckligt närvarande eller stressade när de 
spenderade tid med barnen. Familjerna är ofta välfungerande på ytan och det är sällan 
självklart vad som är problemet, vilket leder till att det upptäcks sent.  

… vi säger att det är en kille som ringer på vår rådgivningstelefon och 
berättar att han använt steroider och skulle vilja lägga ner det 
användandet. Men behöver ha hjälp för att klara av att göra det, då får 
han ju komma hit. Och i allmänhet träffar han ju mig då först, där vi går 
igenom i grova drag vilka problem han upplever att han har. Eller också 
så försöker vi att hitta vilka preparat eller droger han använder, och 
inte bara doping utan även narkotika, alkohol, mediciner och 
kosttillskott. Därefter så berättar jag om det här nya fallet på en rond, 
och på ronden så bestämmer vi att vi startar upp med en viss typ av 
utredning eller att han ska träffa vissa av våra personer med den 
kompetensen som de besitter. Sen börjar det till exempel med en 
läkarundersökning för att se vad det är för problem som vi ser, vi tar 
blodprover för att se hur hans hormonsystem ser ut, leverprover, 
kolesterolvärden osv. Vi tar givetvis även urinprover och det kommer vi 
att ta oregelbundet för att patienten inte ska veta när vi tar dem. Sen 
sker en läkarundersökning, psykologkontakt, sjuksköterskekontakt osv. 

Sen går tiden och vi tar itu med de problem som vi ser och eventuellt 
påbörjas terapi när klienten varit drogfri länge nog. Sen tar vi även tag i 
anhörigbiten och ser om det finns anhöriga? I sådant fall, hur mår de? 
Påverkar de tillfrisknandet av patienten? En anhörig kan påverka på ett 
negativt sätt men de kan även vara till positiv hjälp. Vi har ronder varje 
vecka där vi diskuterar patienterna och kanske även inriktat på någon 
behandling. (IP 4) 

Dubbla missbruk 

Använder klienterna fler preparat än bara AAS så kan det vara väldigt komplext och 
svårt att hantera. Många steroidanvändare tar även smärtstillande, till exempel tramadol 
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eller tradolan för att kunna träna hårdare och längre utan att få smärtor. Det är viktigt att 
man vid sådana tillfällen jobbar med hela bilden och inte bara enskilda delar. 

…varje missbruk har sin  speciella terapi. Finns det ett alkoholmissbruk 
så är det ju en del i helhetsproblemet, men dels också något som man 
väljer att sätta in antabus för och medicin som minskar alkoholsuget 
mer specifikt. Är det cannabis så handlar det om att man har en viss typ 
av terapeutiska samtal från speciella cannabisprogram för att hjälpa 
individen att slussas ur det. Så är det ju med de andra drogerna också 
att det handlar om information och stöttning och uppföljning via 
urinprovtagning och blodprover så att man ser att det går åt rätt håll. 
(IP 3) 

Återfall är mer vanligt om man ser till andra droger än steroider. Har man ett 
blandmissbruk och slutar med steroiderna så är det en stor risk att man ökar intaget av 
den andra drogen, exempelvis amfetamin eller alkohol. 

Hjälp att sluta 

Man kommer till behandling via remiss från till exempel kriminalvården, psykiatrin, 
primärvården, skola eller via kontakt med anhöriga. De ringer och för ett kort samtal 
med patienten för att de ska veta vad som kommer att ske och bokar samtidigt in ett 
möte. Klienterna får då kontakt med personal som har psykiatrisk, somatisk och social 
kompetens. De försöker ge dem hjälp med alla tre bitarna samtidigt.  

Det första mötet går ut på att man ska ta reda på hur helhetsbilden ser ut, både fysiskt 
och psykiskt. Detta tar upp mot en halv dag och börjar med att man tar många olika 
prover, gör en hormonscreening, man undersöker hjärtat med hjälp av ultraljud. Efter 
hälsoundersökningen så har man en motiverande intervju (MI) där man följer ett 
protokoll och frågar efter social bakgrund, ärftlighet av fysiska och psykiska sjukdomar, 
missbrukshistoria, träningshistoria, exakt vad de tagit för kurer av AAS med mera. 
Tiden fylls alltid ut då klienterna vill prata om det som de länge har hållit inne. 

Efter första mötet kan man få remiss vidare till andra instanser om det finns problem 
som kräver ytterligare insatser. Men detta är bara om det verkligen behövs. Vid besöket 
får patienterna även reda på att de är välkomna att ringa när de behöver råd eller hjälp. 

Vid behov så startar man en behandling och den är individuellt anpassad, men med 
generella inslag som till exempel i utredningen. Den största delen av behandlingen är 
samtal, då använder man sig till stor del av MI för att hålla uppe motivationen till att 
sluta. Mycket av tiden i behandlingen går till att arbeta med deras sjuka kroppsideal, 
deras så kallade muskeldysmorfi. De jobbar med detta genom samtal där man försöker 
få dem att tänka annorlunda. Man har provat att använda sig utav gruppsamtal, men då 
detta kan leda till att man triggar varandra till mer muskelbyggande så håller man sig 
numera till enskilda samtal. Några exempel på hur det kan låta mellan olika klienter är 
”vilka stora axlar han har” eller ”jag måste nog biffa till mig lite mer”. 
Träningsmissbruket är en annan del som de anser är viktigt att arbeta med, att få dem att 
träna, men att träna rätt och rent utan preparat. 
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…du skulle sett mig förr. Så här har jag ju inte alltid sett ut och då 
tycker man ju ändå att de är vältränade liksom.. (IP 1) 

De beskriver att behandlingens längd skiljer sig väldigt mycket, ibland många månader. 
Det är väldigt individuellt och beror på vilka problem man har och hur man är som 
person. Det varierar mycket då man ska få tillbaka sin naturliga testosteronproduktion 
innan man beskrivs som färdigbehandlad. 

De säger att anhöriga till AAS användarna är viktiga, de kan påverka dem både positivt 
och negativt. 

…idag ska jag till en familj vars son man misstänker tar anabola 
steroider, det innebär ju att både mamman och pappan är med vid det 
här besöket. Vi erbjuder sen också att om det är så att ens anhöriga….. 
tex sambo eller föräldrar vill ha hjälp så kan vi erbjuda anhörigsamtal 
på vår mottagning.Och sen är det natuligtvis också så att de som 
kommer på besök ibland också har med sig anhöriga. Då är ju deras 
önskemål att anhöriga ska få lite mer kunskap. Sen jobbar vi preventivt 
med gymsamverkan där vi jobbar med andra aktörer och myndigheter 
för att motverka dopningen på gymmen. (IP 4) 

Sammanfattning av resultat 

AAS-användare 

Det finns tre olika typer som använder AAS. Grupp ett är de som vill bli snygga, så 
kallade body builders. Grupp två är de som vill bli snygga och starka, men är inte lika 
målfokuserade som grupp nummer ett. Den tredje och sista gruppen är de som vill se 
respektingivande ut och kunna trycka undan sina känslor. Den vanligaste startåldern är 
mellan 18-24 år, men undantag finns självklart för det. De flesta som kommer i kontakt 
med AAS har tidigare sysslat med lagsport eller liknande. De går sedan över helt till 
styrketräning för att senare börja med AAS för att kunna nå ännu bättre resultat.  

Behandlingen 

Man börjar med att ta reda på hur helhetsbilden ser ut, både fysiskt och psykiskt. De får 
kontakt med personal som har somatisk, psykiatrisk och social kompetens för att kunna 
få hjälp med alla delar i problemet. Anhöriga till klienterna/patienterna är viktiga då de 
kan påverka en behandling både positivt och negativt. Behandlingen är individuellt 
anpassad och man arbetar mycket med kroppsidealet genom enskilda samtal. En annan 
del som de pratar mycket om är träning, de vill att de ska träna, men de ska träna rätt 
och utan preparat. Längden på behandlingen skiljer sig väldigt mycket åt, då 
klienten/patienten måste få tillbaka sin naturliga testosteronproduktion.  
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Teoretisk problematisering 

I detta avsnitt kommer resultatet att problematiseras utifrån de teoretiska 
utångspunkterna. 

Connell (1999) menar att maskulinitet bygger på mäns fysik. Detta framkommer även i 
resultatet där intervjupersonerna förklarar att personer som brukar AAS gör det för att 
bygga på sin fysik och få större muskler. De anser att de blir snyggare med mer 
muskler. Intervjupersonerna förklarar vidare att med AAS-missbruk kommer även 
aggressivitet, men även att slippa känna någon medmänsklighet. Connell (1999) säger 
att aggressivitet och tävlingslusta kommer från den manliga sidan av släktet. Män idag 
ska ha två sidor, de ska både kunna vara stora och starka samt kunna vara 
medmänskliga. Intervjupersonerna menade tvärtom att personer med ett AAS-missbruk 
tycker att män är män och de ser bara den tuffa och hårda sidan. De menar även att den 
mjuka sidan dyker upp speciellt då de söker hjälp för olika biverkningar, AAS-
användare är väldigt rädda om sina kroppar trots sitt substansmissbruk. 

Stout och Frame (2004) säger att media styr en stor del i hur idealet av en man är. 
Individer ser någon på tv eller i en tidning och känner då att det är så man borde se ut. 
Detta skapar en känsla och rädsla för att man inte duger. Detta leder i längden till att 
man gör allt för att komma dit, även om det innebär att ta olagliga substanser. Träningen 
blir till ett beroende och man blir besatt av att få mer muskler. Detta är något som även 
bekräftas i resultatet av intervjupersonerna, många ser tv-kändisar som idealpersoner, 
till exempel Arnold Schwarzenegger. 

DISKUSSION 

Arbetet i stort har gått bra och vi har fått in svar på våra frågeställningar. 
Undersökningen handlade om hur klientgruppen i AAS-missbruk ser ut och hur 
behandlingen ser ut. De svar som undersökningen gett har varit intressanta både på ett 
personligt och på ett behandlingspedagogiskt plan. Materialet flyter lätt ihop men det 
beror på att allting i grund och botten handlar om intervjupersonernas erfarenheter. Man 
har någon sorts idé om hur det är innan vilket det är svårt att bortse ifrån. Förförståelsen 
som fanns innan undersökningen handlade mestadels om klientgruppen och inte om 
behandlingen av AAS-missbruk. Diskussionsdelen kommer att delas upp i en 
metoddiskussion och en resultatdiskussion.  

Metoddiskussion 

Metoden har känts bra men det är svårare än man tror att komma ut och göra intervjuer. 
Att få fram exakt det man vill genom frågorna är svårt speciellt då några av personerna 
som intervjuades redan visste vad de ville säga vid intervjutillfället. De visste ju ungefär 
vad undersökningen skulle handla om och de brukar vara ute och föreläsa så speciellt en 
intervju blev lite mer som en föreläsning då det var så mycket som personen ville ha 
sagt. Det var skönt att slippa prata men trots detta behöver intervjuarna öva på att hålla i 
en intervju. Det är troligt att det blev på detta sätt då intervjupersonen satt på sitt 
mottagningsrum där klienterna pratar med intervjupersonen och personen tog på sig sin 
vanliga roll där. 
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De teoretiska utgångspunkterna som valdes blev svåra att hålla sig till då maskulintet är 
en smal teori att använda sig av. Detta för att mycket av teorierna handlar om genus och 
femininitet kontra maskulinitet, vilket inte var intressant i denna undersökning. Att hitta 
relevanta teorier kring den fysiska delen av maskulinitet som berörs i uppsatsen var svår 
då den största delen handlar om hur en man ska vara och inte se ut. Då de teoretiska 
utgångspunkterna blev tunna så var de svåra att använda vid analysen av resultatet. 
Detta ledde till att även den teoretiska problematiseringen blev tunn och svår att skriva. 

Ett annat problem som uppkom var att vi på grund utav tågproblem inte kom till den 
andra intervjustaden som planerat. Därför togs det kontakt med intervjupersonerna och 
vi bad så hemskt mycket om ursäkt. För att ändå kunna hålla tidsplanen fanns det ingen 
tid att boka om intervjuerna så vi frågade om personerna kunde tänka sig att göra en 
telefonintervju istället. Detta blir tyvärr aldrig samma sak men vi gjorde det bästa av 
situationen. Från början planerades det två separata intervjuer på plats men istället blev 
det en gemensam intervju via telefon.  

Om man jämför denna intervju med dem som gjordes på plats så syns en stor skillnad. 
Då det kan vara svårt att höra svaren som spelas in på en dator via ett telefonsamtal så 
blev det svårt att binda ihop svaren till en sammanhängande text. Dessutom var det svårt 
att förklara vad som menades med frågorna och därför fick vi inte riktigt den empirin 
som önskades att nå.  

Men även om man gör en intevju där man träffas och pratar så kan det vara svårt att få 
fram de svar man önskar utifrån de frågor man ställer. Tolkningen av frågorna är olika 
och ibland får man helt enkelt förklara vad man menar vilket gör frågan mer ledande. 
Speciellt när man har en intervju på telefon så är det än lättare att frågorna blir ledande. 
Intervjupersonerna kanske inte hör vad man säger eller så är det tvärtom att man själv 
inte hör vad intervjupersonen vill säga.  

Genom intervjupersonerna fick vi reda på att de ska starta eller nyligen har startat en ny 
enhet för behandling av AAS missbruk i en annan större svensk stad. Om det hade 
startats och vi vetat om det hade det funnits möjlighet att göra fler intervjuer. Det hade 
varit intressant att få tala med personal på ytterligare ett ställe med anställda som 
brinner för sitt yrke på samma sätt som personerna som intervjuats.  

Analysen av intervjuerna fungerade bra, det blir självklart några få delar som man inte 
riktigt förstår genom att man i vissa fall inte hörde vad som sades på inspelningen men 
detta löstes via positiv mailkontakt med intervjupersonerna. Att korta ner det som kom 
fram vid intervjuerna men även få med allt det viktiga har varit svårt. Både att hitta 
passande teman med en genomgående röd tråd men också att veta vad som hör till 
frågeställningen. Det fanns inte möjlighet att ta med all information från intervjuerna då 
intevjupersonerna ibland kom ifrån ämnet. Man går in i en undersökning med en viss 
förförståelse, denna kan vara svår att bortse ifrån och den formar lätt hur man tolkar 
informationen. Men vi anser att vår undersökning inte speglar vår förförståelse utan 
intervjupersonernas tankar, upplevelser och erfarenheter. 

Då intervjuerna gjordes med myndiga personer som själva jobbade med behandling så 
blir undersökningen direkt mindre känslig. Hade intervjuerna istället gjorts med 
missbrukare så hade det kunnat bli en väldigt känslig undersökning då man alltid ska 
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vara noga med konfidentialiteten, men ännu mer om man intervjuar en person som själv 
är/har varit fast i problemet man undersöker.  

Om undersökningen hade gjorts om så hade vi gjort den på ungefär samma sätt. Att 
göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer fungerade bra. Detta då vi aldrig tidigare 
gjort en liknande intervju med intervjuguide. Vi visste inte om frågorna skulle svara på 
våra frågeställningar, så det fungerade bra att kunna ställa följdfrågor. Om man fick 
chansen att göra om undersökningen hade det funnits fler intervjupersoner och samtliga 
intervjuer hade skett på plats. Det hade varit intressant att göra en observationsstudie på 
samma område om man fick chansen, men det hade behövts en del arbete för att ta reda 
på om detta är möjligt att genomföra. Om istället någon annan hade gjort om 
undersökningen på samma område så bör de få liknande resultat då urvalet är begränsat 
och de flesta ställen har likartad behandling. 

Resultatdiskussion 

Som Skårberg (2009) skrev så finns det tre olika typer av människor som använder sig 
av AAS. Dessa tre grupper är elitidrottare, bodybuilders och kriminella. Till skillnad 
från Skårberg (2009) så har våra intervjupersoner delat in grupperna i andra kategorier. 
Nämligen bodybuilders, personer som vill se stora ut och försöker höja sitt 
självförtroende samt de kriminella. De har här alltså delat upp en av Skårbergs (2009) 
kategorier i två. De anser inte att elitidrottare utgör en egen kategori då de inte möter så 
många. Elitidrottare utgör i sig en egen grupp men de söker inte den sorts hjälp som 
finns på till exempel behandlingshem. De har mer pengar och kan få individuell hjälp 
för sina problem. Antalet som klarar sig igenom kontroller för AAS har de senaste åren 
minskat inom elitidrotten då personalen som jobbar runt idrotten har blivit bättre på att 
upptäcka det och man tar fast de få som ens vågar testa ganska tidigt. Det finns exempel 
på skandaler som skett för inte alltför länge sedan men få vågar utmana ödet och allt de 
har jobbat för genom att använda otillåtna medel. Som en av våra intervjupersoner säger 
så anser vissa att man inom idrotten borde släppa dopningen och AAS fri så tävlar alla 
på lika villkor sen men så är det inte. Enligt våra intervjupersoner så är det inte bara 
drogen som bestämmer hur bra du kan bli utan även dina genetiska förutsättningar. 
Alltså skulle vissa bli jättesnabba medan andra aldrig skulle kunna komma upp i den 
nivån. 

Det är problematiskt att sätta en viss ålder på när den genomsnittliga personen börjar 
med AAS. Petersson, Bengtsson, Voltaire-Carlsson och Thiblin (2010) försökte sig på 
att ta reda på detta och resultatet de kom fram till var mellan 14-40 år. Våra 
intervjupersoner kunde till skillnad från Petersson m.fl (2010) se att deras 
klienter/patienter började någonstans i åldern mellan 18-24 år. Men man förstår att på 
en specifik verksamhet är det lättare att göra ett snävare spann av hur deras 
klienter/patienter ser ut men det är intressant att se hur stor skillnad det kan vara från 
verksamhet till verksamhet. 

Stout och Frame (2004) beskriver att personer med dåligt självförtroende och som är i 
jobbiga perioder i livet har lätt för att påverkas av andra. Är man då en person som 
enligt våra intervjupersoner inte riktigt passar in är det lätt att man testar någonting nytt. 
Man slutar med tidigare aktiviteter och går istället över helt på styrketräning. Att vara 
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en smal man är oftast inget positivt, därför är det lätt att hamna i fel umgängeskrets via 
gymmet då man vill ha snabba resultat med sin träning. Problemet med detta är att 
nästan alla ungdomar passar in på beskrivningen. De flesta tonåringarna känner sig lite 
vilsna och är i en kris där det ska hitta sin identitet vilket gör att resurser på gym måste 
finnas för att hitta ungdomarna. I den här åldern hittar ungdomar sin grej och de som då 
börjar med gym för att hålla fast vid det bör man hålla lite koll på. Att finnas där som 
personal och snacka med dem som kommer gör väldigt mycket. Ungdomarna behöver 
positiva vuxna förebilder som själva tränar rent och detta är viktigt när det gäller just 
sport och träning säger intervjupersonerna. Exempel på bra förebilder är äldre bröder, 
kändisar och andra på gymmet. Någon som visar att man inte behöver bli starkast i 
världen utan man duger som man är. Det är en viktig del hur media målar upp bilden av 
hur en man ska vara och motsatsen till det bör förebilderna på gymmen vara.  

Enligt Skårberg (2009) så är diskussioner om kroppsideal en hörnsten i behandlingen. 
Missbruk av AAS handlar inte bara om att ta droger utan minst lika mycket om att man 
inte är nöjd med sig själv och sin kropp. Detta kan jämföras med anorexi eller andra 
ätstörningar då man själv aldrig förstår hur stor man är eller hur mycket muskler man 
har. Att hjälpa någon ur en sådan besatthet är svårt och det gör inte det lättare att de inte 
ser sig själva som missbrukare av AAS. Skårberg (2009) ger förslag på vilken 
behandling som kan tänkas vara effektiv, han säger till exempel att gruppterapi kan vara 
ett bra verktyg, men först efter en viss tids individuellterapi. Man tar i gruppterapin upp 
positivt tänkande, viktiga delar i livet, grupptryck och motivation. Våra intervjupersoner 
håller med Skårberg (2009) till viss del. De anser att det är väldigt viktigt att jobba med 
klienternas sjuka kroppsideal genom samtal som exempelvis MI. Men de har erfarenhet 
av att gruppsamtal istället kan leda till negativa påföljder då klienterna/patienterna 
triggar varandra. Här ser man att det är skillnad i behandling och det finns ingen 
behandling som passar för alla. Alla människor är unika individer och man får ta varje 
klient för sig för att kunna se hur man kan hjälpa personen på bästa sätt. Därför är det 
svårt att generalisera kring ämnet. 

Enligt våra intervjupersoner och Skårberg, Nyberg och Engström (2009) så är 
blandmissbruk ett vanligt fenomen bland AAS-användare. Under våra intervjuer kom 
det fram att den större andelen av klienterna som kommer till deras verksamheter har ett 
blandmissbruk. Vid sådana fall är det viktigt att man jobbar med helheten och att man 
inte glömmer bort ett missbruk som man har vid sidan av sitt AAS-missbruk. Det 
handlar om att fråga om det, annars finns det en stor risk att det aldrig kommer till ytan. 
Skårberg (2009) menar att man inte ska konfrontera klienterna, utan de ska själva ta upp 
sina problem men ibland kan de behöva lite hjälp på traven. Det handlar om att ha 
respekt för klienten då de inte själva tycker att de har något missbruk. Detta gör att man 
som behandlare bör ta en del i taget för att få klienterna/patienterna att förstå hur svår 
deras missbrukssituation är utan att behöva konfrontera dem. Vid blandmissbruk 
använder man sig enligt både våra intervjupersoner och Kanayama, Brower, Wood, 
Hudson och Pope Jr (2010) av läkemedelsassisterad behandling. Exempel på läkemedel 
är antabus, naltrexone, buprenorfin och metadon. Att ge läkemedel till en som redan har 
ett missbruk kan man vara lite skeptisk till då det är lätt att fastna i ett nytt missbruk när 
man är på väg ur ett annat. Varför klienterna/patienterna väljer läkemedelsassisterad 
behandling kan man förstå då det minskar deras abstinensbesvär när de vill sluta och 
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drogerna gått ur kroppen. Man ska dock vara varsam så att man inte hamnar i ett nytt 
beroende eller missbruk. 

 

Slutsatser och implikationer 

• Vilka upplevelser och erfarenheter har behandlarna av personer som har 
problem med anabola androgena steroider? 

Man tror ofta att man har sett alla individer, men sen kommer det någon som verkligen 
inte passar in i mängden. De flesta AAS-användarna har tidigare sysslat med någon 
lagsport eller liknande men börjar sedan styrketräna för att till slut gå över helt. Om 
man då efter ett tag når en platå då man känner att man inte kommer längre så kan man 
börja ta otillåtna medel för att lättare kunna nå ännu högre höjder med träningen.  

 
• Vilka uppfattningar har behandlarna om hur problemen ska behandlas? 

Behandling vid AAS missbruk och blandmissbruk med AAS är väldigt komplext. Man 
måste se till helhetsbilden och inte glömma ett missbruk när de har flera. Personalen 
som hjälper klienten/patienten bör inneha kunskap på varje enskild del i problemet. Man 
bör prata om träning då det är ett missbruk i sig. Klienterna/patienterna måste fortsätta 
träna, men de ska träna rent. Man kommer att tappa i muskelmassa, men det måste man 
göra klienten/patienten beredd på. Behandlingen bör vara individuellt anpassad då ingen 
klient är den andra lik. Det finns några specifika terapimetoder som används där man 
fokuserar på olika delar av missbruket, exempelvis MI och psykosocial terapi. Man 
använder även läkemedelsassisterad behandling mot de fysiska symptomen och 
abstinensen. 
 

Framtida forskning 

Det finns väldigt lite forskning bakom både AAS-användande och behandling av AAS-
missbruk. Detta trots att det är ett betydligt större problem än vad som ofta uppdagas. 
Finns det något land i världen där man har en väl fungerande AAS behandling? I så fall 
kanske man borde undersöka det och försöka införa detta i det svenska samhället. Men 
för att detta ska vara genomförbart så måste man få resurserna som behövs för det. Man 
har planerat att öppna en ny verksamhet i Malmö, hur kommer denna att fungera?  

Utvärdera behandlingsmetoderna som finns och används, vad fungerar för personer med 
ett AAS-missbruk och vad fungerar inte. Man skulle även kunna utvärdera om det finns 
någon metod som fungerar bättre på ett kön än på det andra. 
 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv 

Efter vad vi har fått fram i undersökningen så är ett blandmissbruk med AAS betydligt 
vanligare än vad man anar. Att ha ögonen öppna även för detta missbruk när man träffar 
klienter kommer att göra det lättare att se och då kunna hjälpa missbrukare av narkotika 
ur alla sina missbruk då AAS-missbruk är ett bruk precis som alla andra. Man kan lära 
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sig hur ett AAS-missbruk visar sig genom beteende och fysiska åkommor hos klienten. 
Studien lyckades med att belysa viktiga behandlingsdelar så som vilka 
metoder/kompetenser som används och så vidare.  
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Bilaga I 

I 

Bilagor 

Intervju med dopingjouren 27/1-2012 

• Vad heter du? 

 

• Hur länge har du arbetat med denna typ av behandling?  

 

• Vad har du för utbildning? 

 

• Vad är bra egenskaper för en behandlare inom detta område enligt dig? Tycker 
du att du själv kan förbättra något? 

 

• Hur fungerar användningen av AAS? 

 

• Hur ser du på blandmissbruk med AAS och exempelvis alkohol eller annan 
narkotika? 

 

• Hur ser målgruppen rent generellt ut som kommer till er? 

 

• Vad har klienterna för bakgrund? 

 

• Varför tror du att personer börjar med denna typ av missbruk? 

 

• Hur ser du på de kroppsideal som AAS-användare har? 

 

• Hur ser behandlingen ut i er specifika verksamhet? 

 

• Hur ser du på behandlingsmetoderna som finns för denna typ av missbruk idag? 

 

• Hur ser återfallen ut? 

 

• Vad kan man göra för att hitta ungdomar som börjar med AAS? Finns det 
metoder





Bilaga II 

I 

Missiv 

 

Växjö, 2012-01-18 

Hejsan. 

Vi heter Petra och Marcus och är två studerande på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vi går programmet Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård. 
Programmet innehåller många olika delar, både praktiska som exemepelvis 
samtalsmetodik och verksamhetsförlagd utbildning samt mer teoretiska delar som 
narkotika och dess påverkan på människan.Vi läser sista terminen och ska nu börja med 
vår c-uppsats som ska handla om användning och behandling av AAS. Därför söker vi 
nu personal som jobbar nära klienter med denna problematik och som vill ställa upp för 
en intervju. Intervjun kommer handla om hur målgruppen ser ut, hur behandlingen ser 
ut samt vad just du anser om denna problematik i stort. 

Är du intresserad av att vara med och hjälpa oss eller undrar du något? 

Hör då av dig till oss via mail: Mbert09@student.lnu.se 

Vänliga hälsningar Petra och Marcus, Växjö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Bilaga III 

I 

Intervjuguide 

-Vem är du? 

� Utbildning? (På all personal) 
� Erfarenhet? 
� År i verksamheten? 

-Hur ser klientgruppen ut? 

� Ålder? 
� Kön? 
� Bakgrund? 
� Etnisk bakgrund? 
� Hur kommer man dit? 
� Frivilligt/tvingande? 
� Träningsflitighet? 
� Gym/hemma/lagidrott? 
� Blandmissbruk 

- Hur uppfattar behandlaren sina klienter? 

� Missbruk 
� Klienternas ideal 
� Personlighet 

-Hur ser behandlingen ut? 

• Startålder? 
• Kön? 
• Ökning/sänkning? 
• Vad är det för behandling? 
• Individuellt? 
• Längd? 
• Läkemedelsassisteradbehandling? 
• Anhöriga 
• Återfall? 
• Jobbfördelning? 
• Blandmissbruk med andra droger? 

-Hur ser behandlaren på verksamheten? 

• Huvudman? 
• Behandlingen? 
• Bra/dålig? 
• Återfallsprevention 
• Jobbfördelning? 
• Bästa/sämsta med verksamheten? 
• Statistik klienter? 


