
 

 

 

 

 

[   

 

Problematiskt AAS-bruk 

Missbruksvårdens tillgänglighet samt arbetet med 

personer med ett problematiskt bruk av anabola 

androgena steroider  

 

 

 
 

 

 

 

 

Författare:  Beatrice 

Josefsson Sara Skude 

Handledare:  Berth 

Andersson  Hagel 

Termin:  VT16 

Kurskod:  2MB332

Kandidatuppsats 





ABSTRAKT 
Linnéuniversitet 

Institutionen för pedagogik 

Pedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvård, 

uppsatsarbete, 15 hp.  

 

 

Titel 

 

Problematiskt AAS-bruk. Missbruksvårdens 

tillgänglighet samt arbetet med personer med ett 

problematiskt bruk av anabola androgena 

steroider.  

Engelsk titel Problematic use of AAS. Accessibility of 

addiction treatment, accessibility and treatment 

of problematic use of anabolic androgenic 

steroids.  

Författare Beatrice Josefsson 

Sara Skude 

Handledare Berth Hagel 

Datum April 2016 

Antal sidor 40 

Nyckelord Anabolic androgenic steroids, accessibility, 

multisubstance abuse, process of change, 

theraphy, development of knowledge 

 

Denna studie gjordes för att undersöka anabola androgena 

steroider (AAS). Problemformuleringarna som ställdes 

syftade till att identifiera tillgängligheten hos 

öppenvårdsenheter enligt behandlare samt att undersöka 

hur behandlare arbetar med dessa klienter. Community 

Readiness Model, transteoretisk förändringsprocess samt 

transformativt lärande har använts som teoretiska 

utgångspunkter i syfte att uppnå förståelse för så väl det 

organisatoriska lärandet samt för individens 

förändringsprocess. En kvalitativ studie har gjorts genom 

semistrukturerade intervjuer med behandlare, aktiva inom 

öppenvården. Intervjumaterialet har kodats samt 

analyserats och ställts emot tidigare forskning för att 

slutsatser kring syfte och problemformuleringar.  

Faktorer som kunskapsbrist samt låg motivation har 

identifierats som bidragande orsaker till missbruksvårdens 

svårtillgänglighet. Man har sett ett behov av samverkan 

och kunskapsspridning som faktorer som skulle kunna öka 

tillgängligheten. Studien visar att vårdens motivation till 

förändring och arbete med denna problematik är lika 

viktig som klientens.  
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INTRODUKTION 

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 

(2015) har dopingpreparat och missbruk av dessa inte inkluderats. Detta beror på att det 

inte finns tillräckligt med forskning inom området. Socialstyrelsen (2015) poängterar att 

dessa brister leder till att bra behandlingsformer inte kan utvecklas. Samtidigt påpekar 

Missbruksutredningen (SOU 2011:35) att det uppskattningsvis finns 10 000 som 

frekvent använder sig av dopingpreparat.  

Anabola androgena steroider (AAS) är syntetiskt framställt testosteron som 

karaktäeriseras av dels de anabola effekterna som verkar vävnadsuppbyggande samt av 

de androgena effekterna som verkar på de typiskt manliga dragen (Hermansson & 

Moberg, 2010). Författarna menar vidare att den syn som idag finns på alkohol – och 

narkotikabruk inte speglar sig i synen kring bruk av AAS. En större okunskap kring 

AAS-preparat råder på samhällsnivå och dessa preparat betraktas mer generellt som en 

del av en hälsosam livsstil snarare än ett missbrukspreparat (Hermansson & Moberg, 

2010). Författarna menar på att man idag inte brukar AAS-preparat enbart i syfte att nå 

framgång vad gäller träning utan även för att uppnå rus. Vanligt förekommande är 

också att AAS-bruk skapar stora risker för att börja bruka narkotiska preparat samt ökar 

risken för psykisk ohälsa (Hermansson & Moberg, 2010). Skårberg, Nyberg och 

Engström (2009) framhåller att studier inom detta område tydliggör att det förekommer 

blandmissbruk och belyser att detta kan utvecklas från bruk av AAS-preparat.  

Många brukare söker inte hjälp, detta då kunskapen rörande AAS brister hos många 

läkare och annan vårdpersonal. De upplever att vården saknar både insikt och 

medvetenhet kring deras problematik. Upplevelser av brist på insikt samt medvetenhet 

finns bland brukare, detta kan i sinnom tid leda till att förtroendet för vårdens förmåga 

att bistå med adekvata insatser minskar. Dessutom poängteras vikten av att använda 

dessa klienter som en kunskapskälla och genom dessa förbättra vården (Skårberg, 

Nyberg & Engström, 2009).  

Illeris (2007) delar in lärande i fyra kategorier som syftar till att visa på hur djupgående 

och bunden till situationer lärandet är. Indelningen författaren gjort är inspirerad av 

Piaget och begreppet scheman som visar på hur man genom att använda sig av kunskap 

och erfarenhet kan tolka och förstå nya intryck. Detta sker genom att tankestrukturer, 

där kunskap och erfarenhet, organiseras till referensramar. Illeris (2007) kategorier är 

kumulativt-, assimilativt-, ackommodativt- samt transformativt lärande. 

Det ackommodativa lärandet menar Illeris (2007) sker när den nya kunskapen inte 

passar in i de redan befintliga scheman som finns hos människan. När det berör ett 

flertal scheman inom personens själv benämns detta utifrån det transformativa lärandet. 

Detta är av vikt när man ser till lärandet i förhållande till AAS-problematik, vad som 

ligger bakom ett bruk av AAS-prepara samt vårdens otillgänglighet gällande dessa 

individer. Att det i många fall grundar sig i ett lärande och en kunskapsutveckling som 

sker genom att förändra scheman på både individ- och samhällsnivå men även på en 

organisationsnivå.  
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Det är viktigt ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv av flertalet anledningar. Det 

finns ett stort behov kring att generellt öka kunskap rörande denna problematik, på både 

individ – och samhällsnivå.  En ökad kunskap hos behandlare skulle kunna innebära att 

man blir mer säker i sin yrkesroll, kring den del av kontakten som innefattar denna 

problematik. Kanayama m.fl. (2010) lyfter att en komplex problematik ligger ofta 

bakom bruk av anabola androgena steroider (AAS), vanligen i form av psykisk ohälsa. 

D’Angelo och Tamburrini (2010) visar på att ett bruk av AAS kan leda till att man 

utveckar ett multisubstansbruk. Vilket också är en viktig aspekt ur det 

behandlingspedagogiska perspektivet.  

Skulle man öka kunskapen skulle det samtidigt kunna innebära möjligheter i 

utvecklandet av adekvata behandlingsinsatser riktade till denna klientgrupp. Vården 

skulle kunna bli mer inkluderande ifall man utvecklar och utökar insatser samt kunskap. 

Det skulle öppna för möjligheten att erbjuda vård som ger samma förutsättningar för 

alla klienter, oavsett preparat som brukas (Kanayama m.fl, 2010).  

Bakgrund 

Nationella riktlinjer  

Dopingpreparat ingår inte i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 

missbruk och beroende (2015). Detta då man menar på att underlaget är bristande kring 

detta område och att det behövs en mer fördjupad kunskap för att behandlingsformer 

ska kunna utvecklas. 

Lagen om (1991:1969) förbud mot vissa dopningsmedel 

Denna lag innefattar dels de syntetiskt framställda steroiderna, testosteron och dess 

derivat, olika tillväxthormoner samt kemiska substanser som verkar för att öka 

produktionen av eller frigöra testosteron (Hartelius, 2015).  

Anabola androgena steroider  

Lundholm och Ranung (2014) beskriver anabola androgena steroider (AAS) som ett 

samlingsnamn för syntetiskt framställt testosteron vilket även styrks av Hermansson och 

Moberg (2010). Hartelius (2015) beskriver att testosteron är det manliga könshormonet 

som verkar för att utveckla de typiska manliga karaktärsdragen så som mörkare röst 

samt ökad muskelmassa. Hartelius (2015) lyfter att testosteron även kan användas i 

medicinska sammanhang, detta för att väga upp en otillräcklig förmåga i att producera 

kroppseget testosteron. Vilket beskräftas av Lundholm och Ranung (2014) som även 

lyfter att dessa doser som erhålls via sjukvården är betydligt mindre vilket gör att dessa 

doser inte kan jämföras. Lundholm och Ranung (2014) förklarar vidare att dessa AAS-

preparat delas in efter två huvudsakliga effekter. En av dessa effekter är den androgena 

som verkar för att öka de manliga könskaraktäristiska egenskaperna, exempelvis 

skäggväxt. Den andra av dessa effekter är den anabola effekten som verkar 

vävnadsuppbyggande. Den anabola effekten ger enligt Lundholm och Ranung (2014) en 

ökad tillväxt av samt minskar nedbrytningen av muskelmassa. Lundholm och Ranung 



 

 

3 

(2014) lyfter att vid intag av AAS-preparat ökar styrka och muskelmassa utöver den 

vanliga effekt som kommer via träning.  

Dessa preparat kommer in i Sverige genom smuggling och det är främst från Kina, 

Indien och Mexico som den aktiva råsubstansen kommer (Lundholm & Ranung, 2014). 

Tillverkning av AAS-preparat sker i ”underground laboratorier” där man använder 

råsubstansen till att tillverka tabletter samt injektionsvätska. Denna tillverkning är ingen 

verksamhet som är under kontroll vilket innebär att brukaren ofta är omedveten kring 

kvalitén, hur preparatet har förvarats samt hur gammalt ett preparat är (Lundholm & 

Ranung, 2014). Tullverket (2016) skriver i ett pressmeddelande att det har skett en 

kraftig ökning när det kommer till antalet beslagtagna dopningsmedel under 2015. De 

skriver att man under 2015 beslagtog 2 531 960 tabletter dopningsmedel. Tullverket 

(2016) gjorde då en jämförelse mellan beslag gjorda år 2014 och 2015 vilken visar att 

det har skett en ökning på 19 gånger så mycket då det år 2014 beslagtogs 125 828 

tabletter. Några av dessa tabletter beslagtogs under husrannsakningar som gjorts tack 

vare beslag som gjorts i postflödet.  

Lundholm och Ranung (2014) förklarar att AAS-preparat dels finns i injektionsform 

och när dessa preparat brukas injicerar brukaren oftast detta i en sätes-, lår – eller 

överarmsmuskel. Preparaten finns även i tablettform och det är inte ovanligt att man 

kombinerar injektioner med tabletter (Lundholm & Ranung, 2014).  

När en individ använder AAS-preparat sker detta oftast i så kallade kurer vilket innebär 

att preparatet brukas under en period om 6-12 veckor där man sedan har ett 

efterföljande uppehåll (Lundholm & Ranung, 2014). Hur länge en kur varar är väldigt 

individuellt och hur många kurer likaså, det kan variera från att man brukar dessa 

preparat någon enstaka gång, ett par gånger per år till att man kurar oavbrutet under 

flera års tid (Lundholm & Ranung, 2014).  

Begreppsdefinitioner  

Missbruk: Missbruk defineras som ett maladaptivt mönster i bruket av substanser som 

uppvisar sig genom återkommande och tydliga negativa konsekvenser. Det kan beröra 

svårigheter att fullfölja arbetet och arbetsuppgifter, sociala aktiviteter samt sätta 

personen i fysisk och psykisk fara på olika sätt. Det kan även gälla juridiska problem 

med rättsväsendet och relationella och personliga problem. Trots detta fortsätter 

substansen att konsumeras (American Psyciatric Association, 1994). 

Beroende: Beroende defineras utifrån att individen utvecklar ett kluster av kognitiva, 

psykologisk och beteendemässiga symptom som pekar på att individen fortsätter bruka 

substansen trots att den leder till signifikanta skador. Mönstret av kontinuerligt och 

självstyrt bruk resulterar i toleransutveckling, abstinens och tvångsmässigt drogtagande 

beteende. Många, nästa alla, med en beroendediagnos upplever en craving efter 

substansen som oftast tas betydligt mycket längre och mer än vad som var tänkt. 

Oförmåga att sluta eller skära ner samt att mycket tid läggs på att konsumera, uppehålla 

och hitta/komma över substansen. Beroende fortskrider trots en medvetenhet kring 

skador samtidigt som arbetet och sociala aktiviteter får stå åt sidan för bruket (American 

Psyciatric Association, 1994). 
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Ätstörning: Ätstörning karaktäriseras av störningar i beteendet kring ätande och 

kroppsuppfattning, både angående kroppsform, vikt och den allmänna uppfattningen 

kring hela kroppen. Ätstörningar klassas i anorexi nervosa, bulimi nervosa och 

ätstörning annars ospecificerad (American Psyciatric Association, 1994). 

Dysmorfofobi: Dysmorfofobi är en form av upptagenhet med en defekt på den egna 

kroppen. Denna defekt är antingen påhittad eller så finns det en liten onormalhet 

närvarande, men personens oro är överdriven i proportion. Denna upptagenhet måste 

orsaka märkbar påfrestning på olika områden i livet för en diagnos. Dessa olika defekter 

sätter individen i mycket stress och skam, ibland så pass påtagligt att man undviker 

sociala sammanhang och arbete (American Psyciatric Association, 1994). 

Kluster B: Är en av tre (A, B, C) kluster inom personlighetsstörningar. Kluster B, som 

kallas anti-sociala personlighetsstörningar innebär övergripande att individerna brister i 

empatisk förmåga, är känslokalla och föraktfulla av andras känslor, rättigheter och 

lidande. Har ofta hög självuppskattning, ser sig stå över sociala normer och regler samt 

utför handlingar gentemot dessa. Brister ofta i impulskontroll, är aggressiva, oansvariga 

och manipulativa. (American Psyciatric Association, 1994). 

Uppförandestörning: Uppförandestörning innebär upprepade och kvarstående mönster 

av beteenden i vilket de grundläggande rättigheterna innefattade åldersanpassade sociala 

normer bryts. Dessa delas in i fyra huvudgrupper. Aggressivt uppförande som orsakar 

skada till andra människor eller djur, icke-aggressivt uppförande som orsakar skada på 

egendom. Allvarlig regelbrytning eller svekfullhet samt stöld. Uppförande störning kan 

diagnostiseras om personen är över 18, ifall kriterierna för anti-social 

personlighetstörning inte uppfylls. De under 18 diagnostiseras med uppförandestörning, 

ifall symptom visat sig de senaste 6 månaderna och under minst 12 månader (American 

Psyciatric Association, 1994). 

Problematiskt bruk: Genom uppsatsen kommer begreppet problematiskt bruk att 

användas, detta av olika anledningar. Dels för att en substans som AAS sällan 

klassifieras in under de begrepp som existerar i DSM-IV, som respondenterna också 

använder. Men framför allt används terminologin problematiskt för att påpeka vikten av 

att detta bruk leder till stora, negativa komplikationer för brukaren. AAS gör stora 

fysiska och psykiska skador på klienten som använder dem, påverkar i liknanade former 

som preparat som är narkotika klassade och vidden av att förstå detta är viktigt. Tills det 

att terminologin i DSM-IV och DSM-5 används på samma sätt oavsett substans, anses 

det finnas en vikt av att trycka på att bruket av AAS är problematiskt. 

 

Tidigare forskning  

”We must also be aware that, unlike most ”drug of abuse”, PESs – especially AAS -

provides many changes, such as enhanced strength, muscularity, appearence, and 

performance that many in our society look upon as being positive.” – Bahrke, 2012, s. 

1513. 
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Insatser 

Behandlingen av AAS-problematik bör ha psykosocialt huvudfokus av två 

huvudsakliga anledningar. Den ena detta då det är vanligt inom denna klientgrupp att 

visa på antisociala karaktärsdrag och andra typiska drag från kluster B (enligt DSM-IV). 

Dessa inkluderar kognitiva brister i impulsivitet, risktagande och beslutsfattande. 

(Kanayama m.fl., 2010). Den andra anledningen menar författarna grundas i att brukare 

av AAS ofta behöver arbeta kring kroppsuppfattning, manlighet och synen på dessa 

båda. Kanayama m.fl. (2010) menar vidare att det, paradoxalt nog, kan vara så att den 

negativa kroppsuppfattning som varit ett startskott till att börja kan innebära att den 

negativa kroppsuppfattningen eskalerar. Även Pope Jr, Kanayama och Hudson (2012) 

berör att oro kring den egna kroppen som en stor del i utveckling men framför allt en 

viktig del i behandling, något som även stryks av Bahrke (2012). Kanaya m.fl. (2010) 

menar på att det fattas en del forskning på området om psykosocial behandling av AAS-

bruk, men att KBT kan vara effektiv i aspekterna som rör kroppsuppfattning, manlighet 

och självkänsla. Bahrke (2012) menar på att klienter som utvecklat detta bruk även kan 

brottas med socialfobi och Kanayama m.fl. (2010) kallar denna dysmorfofobi (enligt 

DSM-IV) som kan drabba AAS-brukare för ”omvänd anorexi nervosa”. Parterapi är 

även en insats som är vanligt förekommande när det rör AAS-problematiken. Detta för 

att försöka bemästra samt minska hot och våld som ofta förekommer i relationer där ena 

parten brukar AAS. (Kanayama m.fl., 2010).  

Det finns flertalet fokusområden gällande detta bruk, dels det motivationsbyggande 

arbetet men även rent medicinska interventioner. Dessa medicinska aspekter av 

behandling har ett första fokus på att hjälpa klienten att hantera sin abstinens, både 

rörande AAS-preparat men även andra preparat som kan inkluderas i klientens 

problematik. Dessutom kan följden av ett avslut rörande AAS innebära psykisk ohälsa 

med depression som vanligaste utfall (Kanayama m.fl., 2010). Även Bahrke (2012) 

anser att depression efter avslutat bruk av AAS är vanligt, som följd av dysmorfofobi. 

Kanayama m.fl. (20120) menar på att medicinska åtgärder av dessa depressioner blir 

främsta behandlingen, då genom serotoninhöjande antidepressiva läkemedel. Detta 

styrks av Bahrke (2012) och Kanayama (2010) menar på att det är mycket viktigt att 

fånga upp denna aspekt av behandlingen, eftersom att risken för självmord är hög 

(Kanayama, m.fl., 2010). 

Det behöver också finnas en medvetenhet om de komplikationer som uppstår, fysiskt 

och psykiskt, efter avslutat bruk. Utveckling av strategier och förmågor att hantera det 

liv som kommer efter ett AAS-bruk. En färdighet inom detta område är att utveckla 

strategier som balanserar belönande aktiviteter, då främst mellan träning och andra 

aktiviteter. Att kunna hantera stressen kring faktorer som kan leda till ett återfall är 

också av stor vikt. Professionella bör också stödja klienten i att utveckla ett socialt 

nätverk som verkar gynnsamt för behandling och stödja klienten i dessa olika processer 

(Kanayama, m.fl. 2010).  

D’Angelo och Tamburrini (2010) lyfter att den terapeutiska alliansen är ytterst viktig 

när en klient går in behandling, detta för att kunna värna om klientens autonomi och 

motivation till förändring. Författarna pekar vidare på att insatser med fokus på att 

utbilda och förändra, med ett aktivt deltagande och neutral information är det som mest 

gynnar denna klientgrupp. Även Bahrke (2012) pekar på att insatser på gruppnivå är av 
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vikt. Insatser som neutralt behandlar alla sidor av AAS, men även lyfter ett hälsosamt 

beteende minskar bruket av AAS. Författaren hävdar att de gruppbaserade insatserna är 

speciellt effektiva när det rör tonåringar och unga vuxna. Författaren anser vidare att så 

kallad skrämseltaktik under kontrollerade former, så som att visa upp enbart negativa 

effekter och konsekvenser av AAS-bruk inte funkar alls inom det förebyggandet arbete. 

Denna typ av arbete kan istället visa sig ha motsatt effekt (Bahrke, 2012).  

Att behandla en klient innan hen hinner utveckla ett missbruk eller beroende till andra 

preparat är mycket mer gynnsamt. Mycket pekar på att AAS-brukare använder 

exempelvis centralstimulerande preparat för att öka uthålligheten eller opiater för att 

minska smärta vid träning. Vilket hänvisar till att blandmissbruk lätt utvecklas vid 

AAS-bruk, vilket är viktigt att beakta i utförandet av behandlingsinsatser (Skårberg, 

Nyberg och Engström, 2009).   

Bieffekter 

Skårberg, Nyberg och Engström (2009) lyfter att bruk av AAS preparat har många olika 

bieffekter. Författarna menar på att man har sett att bruk av AAS-preparat kan leda till 

aggressivt beteende och beroende. Författarna menar även på att många kan uppleva ett 

stort antal fysiska bieffekter, bland annat acne, sömnsvårigheter, gynekomasti samt 

förändringar i hjärta och kärl. Kanayama m.fl. (2010) menar också att många utvecklar 

ett beroende av AAS-preparat trots att de upplever negativa effekter. Författarna lyfter 

även att det i många fall är de anabola effekterna av detta bruk som är motiverande i att 

börja bruka AAS-preparat.  

Multisubstansbruk 

D’Angelo och Tamburrini (2010) lyfter att människor som börjar bruka anabola 

androgena steroider (AAS) i stor utsträckning även kan tänkas börja bruka narkotiska 

preparat. Detta är något som styrks av Bahrke (2012). Detta styrks även av Kanayama 

m.fl. (2010) som även menar på att detta blandmissbruk kan uppstå både under och efter 

påbörjat bruk av AAS-preparat. Att AAS-preparat ofta brukas i samband med 

narkotiska preparat är någon som även styrks av Skårberg, Nyberg och Engström 

(2009). Dessa författare menar på att AAS-preparat kan vara en inkörsport till att börja 

bruka narkotika eller andra preparat. Författarna säger att man i samband med att bruka 

AAS-preparat i stor utsträckning även brukar opioider, morfin, cannabis, amfetamin, 

alkohol, efedrin samt heroin. Amfetamin eller kokain brukas i syfte att utöka orken i 

samband med träning, opioder eller benzo för att minska smärta och öka sömnen. Det är 

heller inte ovanligt enligt Skårberg, Nyberg och Engström (2009) att dessa individer 

även brukar läkemedel, bensin, förtunningsmedel, bensodiazepiner samt svampar. Även 

Pope Jr, Kanayama och Hudson (2012) lyfter att bruk av kokain samt cannabis är 

vanligt förekommande i samband med bruk av AAS-preparat.  

Skårberg, Nyberg och Engström (2009) menar även på att vissa individer börjar bruka 

amfetamin och heroin efter att de slutat bruka AAS-preparat.  Bahrke (2012) pekar på 

att kokain och alkohol i större utsträckning missbrukas i samband med att individer 

brukar AAS-preparat.  
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Vårdtillgänglighet  

D’Angelo och Tamburrini (2010) lyfter att man som brukare av AAS-preparat inte är en 

lika marginaliserad grupp som individer som missbrukar narkotika eller alkohol. Detta 

gör att dessa individer inte är aktuella för vård i samma utsträckning. Kanayama m.fl. 

(2010) menar på att ett fåtal av de som brukar AAS-preparat söker vård. Författarna 

menar att detta kan bero på att många av brukarna är skeptiska kring hur 

vårdpersonalens kunskap är kring ämnet. De menar även på att brukarna många gånger 

upplever AAS-preparat som en positiv del i en hälsosam livsstil, vilket gör att de inte 

anser sig behöva hjälp. Bahrke (2012) menar även på att många ser på AAS-preparat 

som totalt ofarliga.  

Skårberg, Nyberg och Engström (2009) förklarar att det är vanligt att många 

professionella i större utsträckning ställer frågor rörande bruk av narkotika än AAS-

preparat. Författarna menar på att detta många gånger också kan leda till att brukare inte 

söker hjälp, de tror att professionella inte kan erbjuda adekvat vård. Skårberg, Nyberg 

och Engström (2009) menar att professionella borde lära sig mer om denna typ av 

preparat. Detta styrker även Kanayama m.fl. (2009) som menar på att det finns många 

faktorer som professionella bör vara medvetna om för att kunna erbjuda vård till dessa 

individer.  

Förändringsprocesser  

Kroppsuppfattning är en speciellt viktig komponent vad gäller de unga killar som börjar 

bruka AAS, det kan bero på både dysmorfofobi eller en önskan om att bli större och mer 

muskulös (Bahrke, 2012). Pope Jr m.fl. (2012) styrker det Bahrke (2012) hävdar, med 

att dysmorfofobi är en stor riskfaktor för utvecklande av AAS-bruk. Även 

uppförandestörning under barndom och tonårstid kan ses som en riskfaktor, enligt 

författarna. En annan stor riskfaktor för att utveckla ett bruk av AAS är en negativ 

relation till sin fädrar under uppväxten. (Pope Jr, Kanayama och Hudson, 2012).  

D’Angelo och Tamburrini (2010) hänvisar till addictive enviroment, som bidrar till 

startande och upprätthållande av bruk och missbruk av olika preparat. Det är miljöer 

som består av attityder som kan finnas i familj, hos en partner eller bland vänner. 

Faktorer och miljöer som gör bruket värre samt ökar svårigheterna för att sluta. 

Författarna menar vidare att något av de viktigaste i arbetet med dessa individer är att 

jobba med självförtroende och kroppsuppfattning. Författarna menar att klienter som 

brukar AAS i större utsträckning finner trygghet och identitet i gruppen som finns inom 

the addictive enviroment. (D’Angelo & Tamburrini, 2010). 

Kunskapsutveckling  

Anabola androgena steroider (AAS) brukades enligt Skårberg, Nyberg och Engström 

(2009) historiskt sett bara av atleter och kroppsbryggare. Det finns däremot nu mycket 

data som tyder på att människor utanför denna sfär brukar AAS. Författarna menar att 

många unga brukar AAS i livsstils-syfte. Detta är något som Kanayama m.fl. (2010) 

lyfter, då AAS snarare ses som en del av en hälsosam livsstil än ett preparat med 

missbrukspotential. (Kanyama m.fl., 2010).  Detta stryks även av Bahrke (2012) som 
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finner i sin studie, där 500 AAS-brukare deltog i en enkät, att 78 % av respondenterna 

var icke kroppsbyggare eller atleter. (Bahrke, 2012). Även Pope Jr, Kanayama och 

Hudsom (2012) menar på att AAS inte längre bara brukas för tävlingssyfte, utan även 

för att bli slankare och mer muskulös. Trots att bevisen stiger om att AAS leder till både 

sjuklighet och i vissa fall dödsfall, så är få införstådda kring vidden av riskfaktorer och 

bristen på behandling av AAS (Pope Jr, Kanayama & Hudson, 2012).  

Bristen på kunskap hos både professionella och verksamheter är också en bidragande 

faktor till att AAS-brukare inte söker hjälp enligt Skårberg, Nyberg och Engström 

(2010). Denna kunskapsbrist innebär att brukarna varken kan få adekvat behandling 

eller stöd i sin problematik. Det innebär också att klienter sällan har förtroende för att 

vården kan hantera denna problematik. Författarna menar att professionella bör lära sig 

mer, men även våga utreda kring en eventuell AAS-problematik, precis som i fall av 

narkotiska preparat. (Skårberg, Nyberg & Engström, 2009). Skårberg, Nyberg och 

Engström (2009) lyfter också att många individer som brukar AAS även brukar 

farmaceutiska preparat, vissa av dessa ordinerade av läkare. Ordinerade för besvär av 

psykisk eller fysisk karaktär, men utan läkarens vetskap om ett AAS-bruk. Detta hade 

kunnat ske i mindre utsträckning om vårdinstanser haft högre kunskap och medvetenhet 

om AAS. (Skårberg, Nyberg & Engström, 2009). Pope Jr, Kanayama och Hudson 

(2012) lyfter i sin studie att trots att AAS-bruk är ett ämne som inte i tillräcklig 

utsträckning studerats, pekar det i deras material samt även andra, på att detta bör 

belysas av professionella. Det bör hjälpa professionella att kunna identifiera brukare av 

AAS och leda till ett mer effektivt preventionsarbete. (Pope Jr, Kanayama och Hudson, 

2012).  

 
Teoretiska utgångspunkter 

Transformativt lärande 

Mezirow (1990) menar på att människor skapar mening och att detta meningsskapande 

består av två aspekter. Det första är scheman, vanemässiga implicita regler för en 

tolkning. Exempel på detta är människor förväntar sig att mat gör oss mätta eller att vi 

tar oss till ett ställe fortare ifall vi springer istället för att gå. Vidare pratar Mezirow 

(1990) om perspektiv, dessa syftar mer till strukturerna som finns i antaganden inom 

tolkningsprocessen. Hur dessa strukturer influerar varje tolkningen en människa gör av 

ett nytt objekt eller situation. Mezirow (1990) hävdar att när upplevelser och tolkningar 

är för obehagliga eller konstiga för att passa in i våra scheman kan hjärnan sätta in 

psykologiska försvarsmekanismer för att skydda oss. Vad vi minns, tolkar och förstår är 

därför starkt influerat av våra scheman och perspektiv. De processer som styr vidare de 

handlingar, beslut och förståelse som följer vid nya interaktioner. Vad människor 

uppfattar och inte, är starkt influerat av deras förväntningar utifrån deras vanor 

(Mezirow 1990). 

När Mezirow (1990) talar om lärande definierar han det som den process som handlar 

om att skapa nya eller omskapa tolkningar av innebörden av en erfarenhet. Mezirow 

(1990) hänvisar till Dewey som menar att reflektion innebär den intellektuella och 
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affektiva process där en individ ägnar sig åt att utforska sin upplevelse för att komma 

till djupare förståelse. Denna definition pekar också på att reflektionen i sig syftar till att 

undersöka de antaganden människor gör för att rättfärdiga sina övertygelser. Mezirow 

(1990) menar därför att reflektion ger människan möjligheten att korrigera 

desorientering samt skapa lösningar på problem. Denna kritiska reflektion är en 

grundförutsättning för att kunna fundera kring de tolkningar/förståelser/handlingar man 

bygger sitt agerande på. 

Enligt Mezirow (1990) innebär det att det transformativa lärandet behandlar en viss 

funktion av reflektion, att omvärdera de förutsättningar som våra föreställningar bygger 

på. Att omvärdera de insikter som vi grundar vårt agerande på. Antagande som kan vara 

av psykisk, sociokulturell eller epistemisk karaktär. Detta lärande kan ske antingen i det 

instrumentella eller kommunikativa lärandet, där det instrumentella lärandet handlar 

mer om det uppgiftsorienterade och problemlösandet. Det kommunikativa lärande 

behandlar istället förmågan att förstå vad andra människor kommunicerar angående 

exempelvis värderingar, moraliska beslut och känslor. När det kommer till det 

transformativa lärandet, då med vuxnas lärande i fokus menar Mezirow (1990) att det 

handlar om att kunna reflektera kring de sedan länge skapade ramarna. Att kunna 

reflektera kring huruvida dessa ramar, skapade under sin ”prior learning” är aktuell 

under rådande omständigheter. Att kunna reflektera kring relevansen för det man lärt sig 

tidigare och till det man befinner sig i nu. Mezirow (1990) menar också att 

transformativt lärande har en grund i att reflektionerna sker på individens egna 

premisser. Att klienten själv är redo att göra denna reflektion och genomgå den process 

som krävs.  

Transteoretisk modell 

Ett starkt klientperspektiv finner man även i den transteoretiska modellen, utvecklade av 

Prochaska & DiClemente (1982). Inom denna modell finner man förändringshjulet, som 

beskriver de olika stadier personer går igenom i förändringsprocessen. Många aspekter 

av denna förändringsprocess lägger stor vikt vid lärande, framför allt då man återfaller i 

det beteende man försöker förändra. Prochaska & DiClemente (1982) beskriver hjulets 

första stadie, före begrundan där klienten inte har en medvetenhet kring sin problematik. 

Först i begrundandefasen kommer klienten till insikt, även om det oftast finns en 

ambivalens inför förändringsprocessen i början. Nästa steg är beslut - och 

aktiveringsfasen, där klienten tar ett beslut och aktivt upprätthåller detta beslut för att 

föra förändringen i rätt riktning. Sista stadiet menar Prochaska & DiClemente (1982) är 

bibehållande, då klienten bibehåller det nya beteendet. Under flera stadier av 

förändringsprocessen hävdar Prochaska & DiClemente (1982) att det är vanligt att man 

faller tillbaka i gamla vanor och beteenden. Det är detta som författarna pekar på kan 

ses som stora lärandeprocesserna i vägen till ett nytt beteende. 

Prochaska & DiClemente (1982) menar på att ett återfall tillbaka till ett tidigare stadie 

är en stor möjlighet för klienter att öka sin förståelse och sitt eget sätt att se på sin 

problematik. Där Mezirow (1990) pekar på att lärande sker genom att man reflekterar 

kring vad som skapar vårt agerande. Samtidigt menar Prochaska & DiClemente (1982) 

att ett återfall är en möjlighet, och ibland en förutsättning för starta en ytterligare eller 

djupare reflektion. Prochaska & DiClemente (1982) menar på att det viktigaste under de 
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två första stadierna är att öka medvetenheten, att få medvetenhet om något man tidigare 

haft omedvetenhet kring. Denna medvetenhet kan komma ifrån att klienten upplever 

vissa händelser eller kliver in i nya stadier i livet, något som sätter igång reflektioner 

som tidigare inte existerat. Reflektioner som Mezirow (1990) beskriver som det som ger 

människor möjlighet att korrigera och lösa problem. Att reflektera över de strukturer 

som formar att man rättfärdigar ett visst beteende blir starten på en vilja att förändras.  

 

Community Readiness Model 

Community Readiness Model kan beskrivas som en forskningsbaserad och beprövad 

modell som hjälper till att kartlägga faktorer som kan vara av vikt i implementeringen 

av nya insatser. Edwards m fl. (2000) lyfter att ett förebyggande arbete baseras på att 

man samverkar aktörer emellan samt att insatserna är av olika art. För att kunna 

kartlägga hur möjligheterna ser ut för en sådan samverkan menar författarna att man kan 

använda sig av Community Readiness Model (CRM).  

CRM bygger på fyra grundläggande teorier: 

1. Samhällena befinner sig på olika stadier när det kommer till beredskapen kring 

att möta olika problem; 

2. Nivån på beredskapen kan bedömas exakt; 

3. Samhällen kan flyttas genom olika stadier för att utveckla effektiva program; 

4. Det är viktigt att man identifierar vilket stadium ett samhälle befinner sig i för 

att man ska kunna finna åtgärder som för samhället framåt i dessa stadier.  

Edwards m fl. (2000) förklarar att det finns en jämförelse att dra mellan CRM och 

Prochaska och DiClementes modell. Däremot lyfter författarna att CRM har många fler 

stadier än Prochaska och DiClementes modell. Detta då stadierna gällande beredskap i 

ett samhälle påverkas av grupprocesser, grupporganisationer samt karaktärsdrag som 

inte är relevanta på individnivå. Edwards m fl. (2000) visar även att skillnaden finns i 

att man inom ett samhälle kan befinna sig på olika beredskapsstadier och därför kan inte 

samhällsberedskapen vara endimensionell.  

I tabellen som visas nedan kommer de olika stadierna som Edwards m fl. (2000) delar 

in community readiness i att beskrivas. Dessa kommer beskrivas utifrån vad som 

kännetecknar varje stadium, vilka mål som föreligger samt lämpliga insatser.  

Tabell: En översikt som beskriver de olika stadierna i CRM, vilka kännetecken som 

finns samt vilka föreliggande mål som finns samt insatser av lämplig grad.  

Stadier  Kännetecken  Mål Insatser 

Ingen  

medvetenhet 

Problem uppfattas 

inte. 

Skapa medvetenhet 

gällande problemen. 

Skapa kontakt med 

samhällets ledare, besöka 

olika samhällsgrupper. 
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Förnekelse Enstaka anser att 

problem finns men 

majoriteten är 

omedvetna.  

Öka medvetenheten 

kring att problem 

finns i samhället.  

Fortsätta arbetet som i nivå 1 

samt kontakta hälsovård och 

utbildningsinstanser.  

Låg 

medvetenhet 

Generellt är 

problemen 

identifierade men 

motivation saknas.  

Öka medvetenheten 

och skapa 

motivation i 

samhället.  

Nå ut med information till 

samhällsinvånarna genom 

informationsblad och via 

medier.  

Förplanering  Erkänner att 

problem finns och 

motivation är 

närvarande.  

Öka medvetenheten 

med konkreta idéer 

kring hur problemen 

kan hanteras.  

Sprid mer information, visa 

på existerande insatser samt 

öka den mediala insatsen.  

Förberedelse  Planering kring 

problemen sker och 

visst stöd visas.  

Samla existerande 

information för att 

öka 

strategiutvecklingen. 

Utföra studier i skola samt på 

den allmänna befolkningen.  

Initiering  Man har funnit 

strategier för att 

hantera problem.  

Tillhandahåll 

specifik information 

till samhället.  

Utbildning av professionella, 

ge publicitet åt initieringen 

samt undersök finansiering 

Stabilisering  Det pågår 

förändring i form 

av program eller 

aktiviteter.  

Stabilisera program 

och metoder.  

Planera evenemang som ger 

fortsatt stöd, fortsatt 

utbildning för verksamma 

men även för 

samhällsmedborgare samt 

visa utvärderingar.  

Bekräftelse/ 

utbredning 

Utvecklingen stöds 

av ledningen. 

Beskriva mer…  

Expandera och öka 

insatserna.  

Upprätta planer i det stora 

hela men även gällande 

nätverksarbete.  

Professionali

sering  

Metoder används 

och har utvärderats.  

Upprätthålla 

drivkraften och öka 

utvecklingen.  

Finansiellt stöd från olika 

bidragsgivare, fortsätt utbilda 

professionella samt utvärdera. 

 

För att öka beredskapen i samhället menar Edwards m fl. (2000) att man måste finna på 

vilket stadie beredskapen befinner sig. Detta genom att föra en dialog med 

samhällsinvånare. Författarna menar även på att man kan hamna i dilemmat att en insats 

man initierat i samhället inte fungerar, de menar att detta kan innebära att man 

applicerat en viss insats på fel beredskapsstadium. Om detta sker lyfter Edwards m fl. 

(2000) att man då får ta ett steg tillbaka, anta att beredskapen inte varit så hög som man 

först identifierat den och då försöka finna en mer lämplig insats. Edwards m fl. (2000) 
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menar på att effektiva och hållbara samhällsinsatser behöver baseras på ett enat 

samhälle där man använder sig av de resurser och styrkor som finns inom samhället.  

  

Syfte och problemformulering 

Syftet är att undersöka hur öppenvårdsenheter arbetar med och vilka insatser de 

använder sig av i behandling av klienter med ett problematiskt bruk av anabola 

androgena steroider (AAS). Vidare är syftet att belysa hur missbruksvården kan göras 

mer tillgänglig för personer med denna problematik, dels genom att se till vilka åtgärder 

behandlare upplever krävs för att göra vården mer tillgänglig. Dels genom att se till 

upplevelsen av behandlares motivering och beredskap till förändring detta för att kunna 

göra vården mer inkluderande för personer med ett problematiskt AAS-bruk.  

 

- Hur arbetar öppenvårdsenheter med personer som har ett problematiskt bruk av 

AAS-preparat?  

- Hur upplever behandlare att man kan göra vården mer tillgänglig för denna 

klientgrupp?  

METOD 

Den metodologiska utgångspunkt som har använts är hermenuetik. Enligt Thurén 

(2007) är hermenutiken en typ av tolkningslära, där man genom att se in i sig själv och 

använda sig av sina egna erfarenheter kan förstå andra människor. Det är just begreppet 

förståelse som enligt författarna är centralt inom hermeneutiken. Att inte bara få en 

begriplighet kring ett fenomen, utan på ett djupare plan få förståelse kring detta. Att vi 

genom att använda oss av egna upplevelser och minnen, kan tolka andra människors 

situation och på detta vis förstå människor även bortom det rent intellektuella. (Thurén, 

2007). Även Bryman (2011) lyfter tolkning och förståelse som centrala begrepp inom 

hermeneutiken. Författaren menar på att det är huruvida man förstår olika kontexter och 

i vilka som dessa konstrueras som fokuset ligger. Författaren lyfter vidare att vikten 

också ligger i huruvida man kan göra en koppling mellan förståelsen man har och 

kontexten fenomenet finns i. (Bryman, 2011). Hermeneutiken var därför den mest 

lämpliga utgångpunkt för studien, då fokus var att försöka få kunskap om 

problemområdet genom förståelse. Detta utifrån behandlares upplevelser och 

erfarenheter i behandling och i mötet med AAS-brukare. Att försöka utifrån deras 

kontext och upplevelsevärld, få ut variabler under intervjuerna som visar på positiv 

effekt i förändringsprocessen som det innebär att ta sig ur ett missbruk. 

En viss förförståelse inom området för AAS-missbruk finns, i form av erfarenhet av 

oförmåga att hantera problemtiken ifrån vårdinstansers sida, vilket har kommit till 

kännedom under yrkesverksams tid. Förförståelse finns på grund av att vi har skrivit en 

b-uppsats på området där det har fokuserats på insatser, blandmissbruk samt 

riskfaktorer. Thurén (2007) menar att förförståelse är en typ av förkunskap, att vi inte 
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bara enbart uppfattar verkligheten genom våra sinnen. Vidare hävdar författaren att 

förförståelse färgar människors sätt att se verkligheten mer än individen har 

medvetenhet kring (Thurén, 2007). Pågrund av en medvetenhet kring den förförståelse 

som finns har den kunnat nyttjas som en tillgång. En djupare kunskap kring 

problematiken och en medvetenhet kring detta, samt hur detta färgat sättet att tolka 

information har funnits. Hur strukturer i tankemönster och tolkningar har färgat både 

processen där information har processerats och analyserats har varit i ständig 

medvetenhet. Förförståelsen har varit en tillgång under intervjuerna då vi har kunnat få 

en djupare förståelse.  

När det kom till forskningsansats har en kvalitativ ansats använts, då fokus av syftet 

varit på behandlares upplevelse och erfarenheter av behandling av klienter som brukar 

AAS. Fokus har även lagts på hur behandlarna upplever att man kan göra vården mer 

tillgänglig för klienter med denna problematik. Den kvalitativa intervjun syftar enligt 

Kvale och Brinkman (2014) till att lägga fokus på en nyanserad bild av olika aspekter 

av intervjupersonens livsvärld, vilket är kärnan i syftet. Semistrukturerade intervjuer har 

ansvänts, en metodik som Bryman (2011) menar används på ett specifikt sätt. Innan 

skapas en intervjuguide, som berör olika specifika teman, dessa teman gör att de 

förbestämda områderna berörs. Samtidigt som det ger frihet till intervjuaren att tolka 

och uppfatta det intervjupersonen säger, och där av ställa följdfråga och fördjupa sig i 

det som upplevs viktig utifrån kontexten, med händelser och beteenden i fokus. 

(Bryman, 2011). Detta ansågs var en passade metod, eftersom syftet var att kunna 

utnyttja den kunskap och erfarenheter som behandlare kunde inneha. Detta ansågs bäst 

kunna utvinnas genom en semistrukturerad intervju, då det gav utrymme att fördjupa sig 

i något speciellt en behandlare skulle vilja lyfta, utan att helt glida från syfte och 

problemformulering. Bästa sättet för tolkningar och förståelser kommer ur 

semistrukturerade intervjuer, då berättaren lämnas mycket frihet i sitt val av berättande.  

Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) menar att när man ser till tillförlitlighet ser man till fyra olika 

delkriterier. Den första av dem är trovärdighet. Detta delkriterie handlar om att man 

skapar ett trovärdigt resultat genom att man har säkerställt att man genomför 

forskningen utifrån de regler som finns. Det innebär även att man rapporterar detta 

resultat till de personer som är del av den sociala verklighet som studerats, för att 

säkerställa att forskarna uppfattat denna på rätt sätt. Detta har uppfyllts genom två 

aspekter. Dels har det uppfyllts genom att följa de forskningsetiska riktlinjerna, dels 

genom att skicka uppsatsen till respondenterna efter inlämnande. På grund av den 

knappa tid som finns har det inte funnits någon möjlighet att skicka materialet innan för 

att få kommentarer, vilket alla respondenter informerats om vid intervjutillfället. Nästa 

delkriterie är enligt Bryman (2011) det som kallas överförbarhet. Detta innebär att 

resultatets fokus oftast ligger på det som är kontextuellt unikt och har en betydelse i den 

sociala verklighet som det konstrueras. För att detta ska bli överförbart, behöver det 

beskrivas noggrant med detaljer kring vad som ingår i denna kultur, så pass noga att att 

det kan bedömmas överförbart som resultat på en annan miljö. Pålitligthet, som är det 

tredje delkriterie enligt Bryman (2011) handlar om att kunna skapa en fullständig och 

tillgänglig redogörelser för alla faser i forskningsprocessen. Med detta ska man också 

kunna bedöma kvaliteten samt procedurer, både i hur de har valts och hur de har 
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tillämpats samt se till ifall dessa teoretiska slutsatser är berättigade. För att säkerställa 

detta kvalitetskriterie har ett så noggrannt och utförligt metodkapitel som möjligt 

skrivits. Alla steg som genomgåtts under hela studien har antecknats och diskuterats, 

sedan redovisats. Det sista delkriteriet handlar om att forskaren ska kunna styrka att hen 

medvetet inte påverkat intervjupersonens värderingar eller teorier i syfte att påverka 

utförandet eller slutsatserna av studien. Detta görs genom att forskaren har insikt om att 

det i samhällsenlig forskning går att vara helt objektiv och förhålla sig till detta 

(Bryman, 2011). Detta kriterie har uppfyllts igenom en aktiv medvetenhet kring vikten 

av att vara objektiv samt en aktiv diskussion i alla moment som kan färgas av 

författarna. 

Planering och genomförande  

Urval 

Urvalet i denna studie är målstyrt, som Bryman (2011) refererar till som ett strategiskt 

val, där försökspersoner väljs utifrån sin relevans kring problemformuleringarna. Det 

handlar således om att skapa kongruens mellan valda forskningsfrågor och urval. 

(Bryman, 2011). Fokus har legat på öppenvård, den instans inom missbruksvården som 

är mest tillgänglig för de klienter som tar en första kontakt med vården. Respondenterna 

har också valts ut så att de är verksamma i kommuner som är ungefär lika stora, detta 

för att respondenterna ska ha likvärdiga föutsättningar inom sin verksamhet. Totalt har 

sex personer vid fyra olika verksamheter intervjuats.  

Intervjuguide  

Arbetet fortsattes med att skapa en intervjuguide. Bryman (2011) menar på att inte ha 

allt för specifika frågor kan vara en fördel eftersom det öppnar för ideér och synsätt som 

annars går förlorande. Bryman (2011) menar vidare att vid en semistrukturerad intervju 

är det av vikt att försökspersonernas upplevelser är i fokus. Dessa upplevelser nås bäst 

enligt författaren av utforskande och icke vägledande frågor. Att således inte använda 

sig av en allt för utförlig intervjuguide, utan snarare fokusera på teman man önskar att 

beröra. (Bryman, 2011). Med detta som grund valdes intervjuguiden att läggas upp på 

så sätt som finnes i bilaga I. De valda teman att basera intervjuguiden på har varit; 

insatser, blandmissbruk, tillgänglighet, kunskapsutveckling och förändringsprocesser. 

Dessa valdes för att matcha syfte och problemformulering samt faktan från bakgrund 

och tidigare forskning. Då Bryman (2011) menar på att en intervjuguide i hög grad ska 

öppna upp för ideér och utforskande, därför valdes det att inte ge ut intervjuguiden 

förrens vid intervjutillfället. Respondenterna visste om syfte och problemformuleringar 

samt omständigheterna kring hur intervjun skulle utföras. Att inte presentera 

intervjuguiden förens vid intervjutillfället valdes därför medvetet för att gynna 

tankeprocessen och diskussionerna. Detta också för att till största möjlighet fånga upp 

den sociala verklighet som respondenterna upplever, något som Bryman (2011) belyser 

är viktigt. Att en viss brist på förberedelse/förväntingar gynnar möjligheten att förstå 

hur människor beter sig och uppfattat det perspektiv som respondenterna omfattar. Att 

fånga upp aspekter av den social verklighet utan att påverkan med egna strukturer och 

referensramar. Bryman (2011) menar vidare därför att frågorna i förväg inte bör vara för 
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utvecklade och specifika. Detta var också en av anledningarna att intervjun 

genomfördes med två behandlare samtidigt, för att kunna öppna för diskussion samt öka 

möjligheten till reflektion respondenterna emellan. Bryman (2011) skriver om 

gruppintervjuer och fokusgrupper, två definitioner som författaren menar på inte skiljer 

sig på något tydligt vis utan brukar användas som synonymer. En liten skillnad skulle 

vara att fokusgruppsmetoden har mer fokus på samspelet i gruppen, medans 

gruppintervju är mer fokuserad. Dessa båda menar författaren är gynnsamma i kvalitativ 

forskning, då de rymmer mer möjlighet till att deltagarna utforskar skäl till sina åsikter 

och funderingar. Vidare rymmer denna form av intervju mer plats för reflektion och 

beskrivningar över hur respondernterna egentligen tänker samt att det ger en stor 

möjlighet att analyser hur mening i en företeelse skapas mellan individer (Bryman, 

2011). Trots att antalet intervjupersoner inte var lika många som beskrivs i Bryman 

(2011) så valdes intervjuerna att göras två och två, just för att utnyttja dess fördelar som 

beskrivits. Att respondenterna var två stycken vid varje intervjutillfälle ansågs också 

viktigt eftersom ämnet rörande problematiskt bruk av anabola androgena sterioder är 

föga arbetat med inom missbruksvård och socialtjänst i jämförelse med narkotiska 

preparat. Dessa möjligheter borde kunna tillgodogöras, även ifall de appliceras på en 

mindre grupp. 

 

För att kunna avgöra kvaliten på intervjuguiden och hur väl frågorna bjöd upp till 

utvecklande och givande svar genomfördes en pilotintervju först. Bryman (2011) menar 

på att pilotstudier bör genomföras inte enbart för att undersöka kvaliten på frågorna, 

utan även på intervjun som helhelt. Författaren menar vidare att pilotintervjuer ger 

möjlighet att känna av ordningen på frågorna, få en uppfattning hur väl respondenterna 

förstår och tolkar dem. Allt detta för att undvika bortfall av svar eller oklara 

formuleringar. (Bryman, 2011).  En pilotintervju genomföres med en behandlare i aktivt 

arbete inom missbruksvård. Urvalet av denna pilotrespondent gjordes igenom ett 

bekvämlighetsurval, som enligt Bryman (2011) beskrivs som en person som råkar 

finnas tillgänglig för forskaren. I samband med pilotstudier skriver författaren att 

bekvämlighetsurval kan vara accepterat, då detta ger en bra överblick av hur 

intervjuinstrumentet fungerar på en grupp eller individ som inte ska vara med i den 

faktiska studien (Bryman, 2011). Efter pilotinterjvun så lämnades senare kommentarer 

och feedback på intervjuguiden och upplevelsen av den. Pilotstudien genomfördes 

också för att som Bryman (2011) beskriver det, ha möjligheten att tillgodose 

intervjuarna en vissa vana och säkerhet i att använda sin intervjuguide. 

Förberedelse   

Inför intervjuerna skedde förberedelser på många plan. De aktuella verksamheterna där 

respondenterna skulle kunna vara verksamma kontaktades i flera olika steg. Den första 

kontakten togs via e-mail eller via brev då e-mail inte fanns att tillgå. Dessa adresser 

återfanns på varje kommuns hemsida under flikar för missbruksvård under 

öppenvårdsformer. Brevet som skickades ut innehöll en kort beskrivning av uppsatsens 

syfte, problemformuleringar samt en önskan att ta telefonkontakt. Det exakta brevet 

finnes i bilaga II. Telefonkontakt togs sen i första hand med de som visat intresse över 

e-mail, men även de som inte givit någon respons alls. De respondenter som tackade nej 

till att delta har inte kontaktats via telefon. Med de respondenterna som sedan ställde sig 
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positiva till att delta bestämdes tid och datum för intervjuer som alla tog plats på 

respektive respondents arbetsplats. Av de 14 verksamheter som har kontaktats har 4 

verksamheter bemött problematiken och har ställt upp på intervjuer. 6 verksamheter har 

inte svarat, 3 verksamheter har erkänt problemets existens men lagt ansvaret på annan 

verksamhet. 1 verksamhet har erkänt problemets existens samt att de saknar kompetens 

för att kunna hantera det.  

Analys och databearbetning 

Bearbetning av det datamaterial som intervjuerna har genererat har skett genom 

transkribering. Bryman (2011) beskriver denna typ av bearbetning genom inspelning av 

intervjuer som sedan överförts till ordagrann text med en fullständig redogörelse.  

Kvale och Brinkman (2014) menar att analysen av intervjumaterial kan göras med hjälp 

flera olika modeller, som alla görs under olika steg. De första stegen handlar enligt 

författarna om respondenternas egen upplevelsevärld, hur de beskriver den och upplever 

den i förhållande till ämnet. Det andra steget menar Kvale och Brinkman (2014) skulle 

innebära att respondenterna gör en slags självanalys genom sina egna beskrivningar. 

Det är i nästa steg, under intervjun, som personerna som utför intervjun blandas in. 

Detta genom att tolka respondenterna och skickar tillbaka en mening, både verbalt och 

icke-verbalt. Författarna menar vidare att det är undet nästa steg, det fjärde, är då den 

registrerade intervjun tolkas ordentligt. Under denna fas tolkas intervjun noggrant 

genom kodning, där innebörden av respondenternas upplevelser utvecklas och ger nya 

perspektiv på fenomenet. Kvale och Brinkman (2014) skriver om begreppsstyrd 

kodning, där man under analysen använder sig av redan utvecklade koder. Dessa redan 

utvecklade koder kommer ur antingen delar av materialet eller ur konsulterad litteratur 

på området. Meningskoncentrationen som bygger på kodning handlar om att omvandla 

respondenternas yttrande till kortare meningar, där huvudinnebörden är det som 

koncentrerats (Kvale och Brinkman, 2014).  

Kodningen av detta material har utgått från samma teman som användes när 

intervjuguiden formades. Detta för att på ett adekvat sätt kunna täcka upp samma 

område som syfte och frågeställning berör. Kvale och Brinkman (2014) menar på att en 

av de stora fördelarna med kodning är att man genom denna process tvingas bekanta sig 

med varenda detalj av materialet samt ger tillfälle att bryta ner materialet i olika steg. 

Dessa steg gör varje kategori och kod mer lätthanterlig för att upptäcka teman och 

resultat inom varje kod. Patel och Davidsson (2011) lyfter att det är av vikt att man 

bearbetar den slutgiltiga analysen flera gånger. Därför har, efter transkibering och 

databeatning, textmaterialet kodats och analyserats var för sig. Detta ansågs ge en så 

bred och nyanserad bild av problemområdet som möjligt. Utifrån detta har analyserna 

färgkodats i ett stora gemensamma diagram med spalter utifrån tema och respondenter. 

Den har gjorts då sammanslagna analyser ger en andra bild av datamaterialet, som är 

mer detaljerad och nyanserad utifrån att den sammanställts ur två helt skilda vinklar. 

Detta bör också öka trovärdigheten av slutsatser, då två infallsvinklar ger möjlighet till 

reflektion och diskussion. Detta kring resonemang, tolkningar och skiljaktigheter som 

uppstått. Men även kring förförståelsen båda tar med sig in i tolkningen av såväl 

datamaterial men även begrepp och företeelese. Denna diskussion har även 

kompletterats med anteckningar som skrevs direkt efter de olika intervjutillfällen som 
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varit för att få ytterligare en vinkel till den slutliga analysen. Patel och Davidsson (2011) 

skriver om att detta är en viktig komponent vid bearbetning av datamaterial av kvalitativ 

ansats. Författarna menar på att det är viktigt att man under både datainsamling och 

analys för noggranna anteckningar kring de tankar som dyker upp. (Patel & Davidsson, 

2011). Detta har förts under hela arbetsprocessen, för att kunna jämför tankar, känslor 

samt upplevelser om och kring datamaterialet. Detta gjordes för att komma fram till 

gemensamma slutsatser och skiljdaktigheter samt för att kunna reflektera kring 

förförståelse, strukturer som färgar tolkningar och upplevelserna kring intervjuer och 

datamaterial. 

Kvale och Brinkman (2014) menar på att kritiken riktad mot kodning är att det som i en 

analys till största del fångas upp i kodningsprocessen är det som faller under 

kategorierna som analysen berör. Detta har försökt motverkas på två sätt, dels genom att 

i förhand ha en medvetenhet om kritiken, att därför aktivt kunna tänka kring och arbeta 

emot det. Bryman (2011) pekar också på att koderna bör granskas kritiskt, detta genom 

att gå igenom materialet igen. Att se om flera ord används för samma företeelse, ifall de 

är relaterade till varandra på något sätt eller ifall respondenterna anser att något är 

förknippat med varandra eller på annat sätt har ett starkt samband. Att kritiskt ganska 

sin kodning på detta sätt är också en stor tillgång när det kommer till kritiken som Kvale 

och Brinkman (2014) berör. Motverkan av denna kritik kommer också ske genom det 

som Kvale och Brinkman (2014) beskriver, att låta kategorier växa fram under 

analysens gång. Där man har kunnat skåda genomgående teman utanför de redan 

bestämda kategorierna och applicera dem i analysen. Att under analysformen koda och 

analysera utifrån teman från syfte och problemformulering, men även våga rikta en viss 

kritik emot dessa. Denna typ av kritik har använts som en stor medveten som har följt 

med genom hela analysprocessen. Bryman (2011) menar också att kodning innebär 

ytterligare en risk. Att data fragmatiseras för mycket genom processen för kodning 

vilket gör att man kan kan förlora känslan för kontext och det som Bryman (2011) kallar 

för det narrativa flytet. Detta har tacklats genom att ha en ständig närvaro av 

medvetenhet kring detta samt att under kodningsprocessen föra anteckningar kring 

kontext och beståndsdelarna kring begrepp och teman. Kvale och Brinkman (2014) 

menar att kodning bryter ner texten i mindre enheter, medan meningstolkning kan vidga 

den ursprungliga texten genom ett hermenutiskt skikt och möjliggöra att förstå mening. 

Meningstolkning ger enligt författarna möjlighet till att diskutera den slutliga tolkningen 

i förhållande till de frågor som ställts till intervjutexten (Kvale & Brinkman, 2014) 

vilket är vad som har gjorts med resultatet. 

Kvale och Brinkman (2014) menar på att kvalitativ forskning oftast karaktäriseras 

utifrån induktion. Induktion är en process vars syfte är att obeservera för att kunna dra 

generella slutsatser, att kunna närma sig ett ämne utan att från början ha för många idéer 

att testa. Detta syftar istället till att låta den empiriska världen avgöra vilka frågor som 

är värda att besvara. När denna metod används för analys menar författarna att den 

kodade datan fungerar som ett sätt för att identifiera mönster och potentiella 

förklaringar till dessa mönster (Kvale & Brinkman, 2014). Att identifiera mönster och 

förklaringar genom hela intervjumaterialet för att kunna besvara de 

problemformuleringar som ställs i texten har gjorts. Detta genom kodning där man 

sedan förhållt sig till materialet med induktion som en av utgångspunkterna. När det 

kommer till oförmågan att kunna generera något generellt anser vi att detta inte 
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nödvändigtvis behöver skapa problem. Precis som Thurén (2007) hävdar menar också 

Bryman (2011) att kvalitativ forskning inte tar in tillräckligt med data för att kunna dra 

generella slutsatser. Den kvalitativa forskningens första huvudfokus är att tolka och få 

ökad förståelse. (Thurén, 2007).  

Forskningsetiska riktlinjer 

Kravet på information till försökspersoner innebär enligt Forsman (1997) att 

informationen man ger till denne kring studien inte får vara så pass omfattande att den 

är svår att förstå och ta till sig. Samtidigt lyfter författaren att det ska finnas möjlighet 

att ta del av så omfattande information man vill ha. Forsman (1997) lyfter att både 

muntlig och skriftlig information kan leda till att man försäkrar sig om att 

försökspersonen förstått innebörden av studien samt deltar frivilligt. Att vid första 

kontakt informera försökspersonerna kring vad syftet med studien är samt att vid 

intervjun tillhandahålla en skriftlig information. Detta för att säkerställa att rätt 

information nått fram (Forsman, 1997). Detta uppfylldes genom att potentiella 

respondenter kontaktades först i skrift, antingen genom e-mail eller brev. Där 

presenterades kort och konsist en förfrågan om medverkan i en kandidatuppsatts och en 

presentation av problemområdet och syftet. I denna kontakt lyftes också att 

telefonkontakt skulle ske inom en snar framtid. Denna telefonkontakt som genomfördes 

under nästkommande arbetsvecka där en utförlig beskrivning av studien gavs och vilka 

förutsättningar som fanns för att medverka. Vidare informerades respondenterna om 

skyldigheterna från uppsatsskrivarnas sida, samt att allt bygger på frivillighet och att 

möjligheten att avbryta finns under hela processen. Detta påvisades även innan 

intervjuerna, då samma information gicks igenom ytterligare en gång. Vid 

intervjutillfällen har även ett missiv delats ut, se Bilaga III. Detta för att säkerställa att 

respondenterna läst informationen som rör alla de forskningsetiska linjerna som studien 

förhållt sig till. Detta missiv skrevs under, för att säkerställa för att alla parter tagit del 

av informationen och att de uppfattats korrekt. 

Forsman (1997) lyfter även kravet på samtycke som en viktig del i de etiska 

principerna.  Författaren menar på att detta innebär att det är av stor vikt att man 

skyddar människorna som ingår i studien samt att de låta dessa själva bestämma. Något 

som författaren lyfter som problematiskt är huruvida vi som forskare kan veta att en 

människa har förutsättningarna att se konsekvenserna av sitt deltagande i en studie. Men 

även deras förmåga till att själva bestämma huruvida de vill delta eller inte. Då denna 

studie syftar till att intervjua behandlare kan det antas att dessa förstår konsekvenserna 

av sitt deltagande i studien (Forsman, 1997).  När man ser till respondenternas förmåga 

att inse konsekvenserna av sitt deltagande i studien, anses denna vara god. Alla 

respondenter har varit professionella samt verksamma inom missbruksvården. I och 

med sin professionalitet och medvetenhet kring den egna kunskapen och utfallet av 

medverkan, anses de kunna avgöra om konsekvenserna av deltagandet i studien.  

När Forsman (1997) talar om konfidentialitet menar hon på att det syftar till forskaren 

och att denne har eller kan få full kännedom om de data som rör försökspersonerna. Det 

innebär även att denne behåller denna information för sig själv. Det som kan bli 

problematiskt enligt kravet på konfidentialitet är man som forskare lovar mer än man 

kan hålla. Att man tillexempel lovar att intervjumaterialet enbart kommer lyssnas på av 
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denne och senare vill kanske handledare eller opponenter tillhanda ha materialet för att 

kunna kontrollera referat eller liknande. För att undvika detta är det av vikt att man inte 

lovar mer än man vet att man kan hålla. Gällande tillexempel intervjumaterial kan man i 

sådana fall vara öppen med att det finns en möjlighet att handledare eller opponenter 

kan tänkas vilja ta del av materialet man använt sig av (Forsman, 1997). Detta har 

uppfyllts genom att informera respondenterna att inspelat material enbart kommer 

lyssnas igenom av personer som genomfört intervjun. Men även en öppenhet kring att 

det kan bli aktuellt att antingen opponenter eller examinator vill lyssna genom 

materialet för att avstämma referat eller liknande i resultatdelen. För att skydda det 

inspelade materialet har spelats in på privata mobiltelefoner som har skyddats med 

kodlås under hela tiden. När intervjuerna är genomförda har intervjuerna direkt 

överförts till privata datorer, även dessa skyddade med kod och lösenord. På datorerna 

har både själva inloggningen till datorn haft lösenord, men även tillträde till mappen där 

filerna ligger sparade skyddades med kod. Ett annat problem som kan uppstå med 

konfidentialitet är möjligheten att identifiera intervjupersoner. Detta har tacklats genom 

att skriva resultatet så pass anonymt som möjligt, att helt utelämna namn och andra 

faktorer som kan vara behjälpliga för att identifiera. En öppen dialog har också förts 

med respondenter kring detta och alla anses vara kapabla att inse aspekterna av detta. 

Ett annat etiskt krav som finns är det som Bryman (2011) refererar till som nyttjande 

kravet vilket innebär att all insamlad data och alla uppgifter man har samlade kring 

intervjupersonerna får endast användas i forskningssyfte. Insamlad data och uppgifter 

kring intervjupersoner samt intervjuer kommer så fort uppsatsen är godkänd och 

inlämnad att raderas. Detta för att materialet inte ska användas i annat syfte än i denna 

specifika studie. Under tiden studien genomförs, kommer materialet naturligtvis inte 

användas till något annat än det den är ämnad för. 

 

RESULTAT 

Viktiga komponenter i behandlingsarbetet  

Flera respondenter pekade på ett stort problem redan innan behandlingen tar sitt första 

steg. För att göra en kartläggning och utredningen rörande klientens problematik 

används olika screeninginstrument. Varken ASI, ADAD eller DUDIT har specifika 

frågor som rör AAS, vilket respondenterna lyft som problematiskt. Redan under 

kartläggningsfasen missar man en väsentlig fråga, en fråga som hälften av 

respondenterna lyfte att man borde skriva in i screeninginstrumentet. En av 

intervjupersonerna menar att frågan om AAS är något man får addera själv om man har 

det intresset eller förkunskapen. 

I Sceeening instrument som ADAD och ASI är frågor kring doping inte 

med. Utan det är något man får lägga till. Och ja, det kanske jag gör, 

frågar på ett annat sätt eftersom jag är mer inne i det. Meen det är 

alldelse för lite prat om det generellt. Behandlare 3 
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Alla respondenter, oavsett sin erfarenhet av behandling av klienter med just 

problematiskt AAS-bruk menade på att behandlingsarbete utgår från andra faktorer än 

vilket preparat som brukas. Att behandling handlar om de bakomliggande strukturer 

som gör att individer hamnar i ett missbruk snarare än vilket preparat det rör sig om. En 

av respondenterna beskrev vikten av att i all form av motivationsarbete och 

behandlingsarbete i synnerhet se bortom preparatet. Att ha möjlighet att kunna nudda 

grunden i varför problematiken har utvecklats samt vilken funktion den fyller. Hen 

menade på att det är där man kan identifiera själva grundproblematiken och att det är 

där hjälpen behöver sättas in. Även andra respondenter lyfte det bakomliggande, det 

som formar strukturer till personers tankemönster och handlingar. Dessa strukturer och 

aspekter kan man arbeta med på många olika sätt.  

Däremot kan vi ju jobba med de bakomliggande strukturerna som har 

gjort att man hamnar i ett missbruk, oavsett vilket preparat det är. 

Behandlare 1 

Den goda relationen  

En av intervjupersonerna tryckte på att även om man behandlar 

missbruksproblematiken likadant, är det viktigt att ha kunskap om vad det är som 

särskiljer de olika preparaten åt. 

Det känner de personer som vi träffar också märker. “Okej men du vet 

någonting om detta” och de är också att känna och vara trygg i rummet. 

Man kan ändå märka av, “men du, du har ju någon susning om hur det 

är att ta anabola”. Det gör också att man vågar berätta. Behandlare 2 

Relationen mellan behandlare och klient, är något som alla respondenter har berört. En 

punkt som alla har tryckt på väldigt hårt är det som den som berör bemötande. En av 

respondenterna förklarade att den goda relationen är extremt viktig, då de arbetar på 

frivillig basis och enbart kan hålla kvar klienter genom att de själva faktiskt vill vara 

kvar. Respondenten berör därför vidare att bemötande är A och O i verksamheten, 

nyckeln till att möta klienten och kunna motivera. Att det krävs en viss tillit innan man 

vågar berätta saker, som respondenter pekar på uppstår ur acceptans och ett fördomsfritt 

bemötande. Även andra intervjupersoner tryckte på vikten av bemötande och 

arbetsallians.  

Om hur vi är i mötet med! Så är det egentligen i allt vi gör. Vi måste 

möta våra klienter där de är, så är det ju i allt. Och då kommer de 

berätta, hur de mår och varför. Behandlare 2 

Respondenten pekade sedan vidare på det faktum att fråga är en viktig faktor i 

relationsbyggandet. Att få frågan ställd på ett respektfullt sätt med hänsyn till integritet 

kan gynna relationen oerhört. Att inte ställa frågan kan skada relationen istället för att 

visa på öppenhet, ärlighet och ett genuint intresse för att klienten ska få hjälp.  

Jag brukar tänka, som man frågar får man svar. Behandlare 5 
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Ambivalens och självkänsla  

Ett annat tema som respondenterna markerar som viktigt för att behandla en person som 

brukar AAS är att reda ut och arbeta med ambivalensen. Att en kontakt med vården inte 

behöver innebära att man har bestämt sig som klient, utan att behandlare kan erbjuda 

verktygen för att tillsammans kunna utforska för – och nackdelar med att sluta. Att 

varken behandlingen, socialtjänsten eller kontakten med behandlare ska ses om en 

kontroll av klienten, utan som en tillgång och hjälp. Respondenten menade på att det 

bör vara i vårdinstansen intresse att visa denna bild och bygga arbetsalliansen för att 

klienten ska våga utforska sin ambivalens. En av intervjupersonerna lyfte i samband 

med detta tema att insikten om att man behöver sluta med en drog, innebär att man 

också måste inse hur man ska leva utan den.  

Det är någonting vi måste bli bättre på att erbjuda, det alterntiva livet. 

Det måste kännas värt att sattsa på. Oavsett vad man har för problem, 

oavsett vilken drog. Behandlare 2 

Kopplat till ambivalensen är kontrasten av alla problem som behövs hanteras under 

pågående bruk, men även känslor och problem som hotar uppstå ifall klienten skulle 

välja att sluta. Respondenterna pekar på konsekvenserna på personens liv, dess 

relationer och mående. Aspekter gällande hur man växt upp, vilka förväntningar man 

har och självkänslan. Alla respondenter som berört dessa punkter har lagt stor vikt vid 

att faktiskt arbete med dessa.  

En av respondenterna har lagt mycket vikt vid självkänslan och ångesten, att det är där 

problemet bottnar och att är där fokus i behandling borde ligga. Respondenten har tryckt 

på att man borde jobba med identiteten samt självförtroendet. Vidare drogs kopplingar 

mellan bruk av AAS och ätstörningsdiagnoser, en vilja att uppnå någonting som 

grundas mycket, men inte enbart i ångest. 

Det är ju en ångestproblematik, att man vill vara någon annan som man 

egentligen inte är. Behandlare 3. 

Insatser  

Många av respondenterna lyfte även konkreta behandlingsmetoder i behandling av 

problematiskt AAS-bruk. Många tänker sig att det går att applicera metoderna på AAS-

bruk såväl som på personer som brukar narkotika.  

Vår behandling utifrån om det är ett AAS-missbruk eller om det är ett 

annat missbruk, Det genomförs ju mer eller mindre på samma sätt i 

samtalen, för det skiljer sig inte så mycket åt. Behandlare 4 

Dessa insatser som respondenterna har nämnt inkluderar till största del 

Återfallsprevention och MI-samtal, men många av respondenterna har lagt mycket kraft 

vid struktur överlag. Strategier för att hålla i och hålla ut. 

Ett par respondenter nämnde även vikten av information och samtal om ämnet och att 

kunna lyfta det i det allmänna rummet. Respondenterna här pekade på vikten av att ge 
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korrekt information, med för och nackdelar av preparat och bruk, då 

skrämselpropaganda snarare funkar på motsatt håll. Att våga prata, på ett korrekt sätt 

och ge tillräcklig information. Information som inte bara rör de extrema sakerna, 

menade respondenten, sådant som man läst om i tidningarna när något vansinnesdåd har 

skett. Utan det som påverkar alla, som skadorna på levern eller det förstorade hjärtat. 

Respondenten berättade vidare om ett program med samverkan med gym. Där gym har 

möjlighet att anmoda personer att besöka verksamheten då AAS-bruk misstänks för att 

kunna lämna urinprov. Ifall dopingtestet visar positivt stängs brukaren av ifrån de gym 

som ingår i samverkan och behandling erbjuds. 

Multiproblematik  

Alla respondenterna har påpekat att anabola androgena steroider (AAS) i mycket hög 

grad brukas tillsammans med narkotiska preparat av olika slag. Respondenterna pekade 

på att preparat oftast kombinerades med AAS av olika anledningar. Alla menade att 

centralstimulerande medel är mycket vanligt i kombination med AAS, då främst kokain 

och amfetamin. En av respondenterna lyfte en reflektion kring utfallet av just dessa 

preparat, då hen menade att individer som brukar AAS är individer vars livsstil och 

livssituation kräver mer energi. En annan intervjuperson pekade på att efedrin är vanligt 

förekommande tillsammans med AAS, detta då efedrin har en likartad effekt som 

amfetamin men är svårare att upptäcka under tester. Många respondenter lyfte även 

diskussionen kring förekomsten av preparat som fungerar centraldämpande i 

kombination med AAS, så som Stesolid och andra läkemedel.  Respondenterna menade 

på att denna multiproblematik uppstår då individen söker kombinationen av uppiggande 

och dämpande, allt för att kunna maximera eller hantera sitt AAS-bruk. 

Det handlar om blandningen. Antingen rör det sig om det 

centralstimulerande, eller så är det tabletter. För att kunna hitta den där 

mixen. Pigga upp sig, sen dämpa och varav ner. Den blandningen är 

nog den vanligaste. Behandlare 2 

En av respondenterna reflekterar kring att personer som brukar AAS vanligtvis inte 

använder cannabis i samband med detta. Detta då hen inte tror att cannabis faller inom 

ramen för vad som ses som en stereotypisk AAS-brukare. En respondent lyfte också att 

bruket av centralstimulerande preparat höjer effekten av de fysiska skadorna som AAS 

orsakar kroppen.  

Alla respondenter har lyft det faktum att de klienter som har upptäckts ha ett skadligt 

bruk av AAS har sökt sig till respektive vårdinstans för behandling av andra preparat. 

AAS är inte huvuddrogen, även om den mycket troligt kan ha varit det första preparatet 

som börjar brukas.  

Inledningsvis är det ju oftast ett annat preparat som de kommer hit för 

och sen kommer det fram att de även använder dopingpreparat. Och de 

har vi träffat. Såå, hur många möter vi? På tok för få. Vi vet att de finns. 

Behandlare 1 
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Anabola androgena steroider blir en del av något större enligt alla respondenter. 

Respondenterna lyfte att det är i senare skede av behandlingen som klienten känner 

trygghet och tillit att kunna berätta om AAS som en del av sin problematik. Många 

faktorer spelar in, både alliansen mellan behandlare och klienter samt influenser ifrån 

samhället och dess syn på både missbruksproblematik och på anabola androgena 

steroider.  

Vårdtillgänglighet  

Ett kärnvärde ett par respondenter har i sin verksamhet är just tillgänglighet. I sin 

verksamhet har de ingen tidsbegränsning vad gäller samtalsstöd och om behovet skulle 

finnas har de möjlighet att under kritiska perioder träffa klienter varje dag. De försöker 

att i så stor utsträckning som bara är möjlig att erbjuda klienter att komma redan samma 

dag eller nästa dag som senast, speciellt om läget är kritiskt. De lyfter även vikten av att 

ha ett andra besök så tätt inpå det första som är möjligt, då många klienter är ganska 

ambivalenta kring sin förändring.  

Vi tror att det är så, fattar man beslut att man vill ha hjälp och ringer så 

är det viktigt att möta upp så fort som möjligt. Man är ofta ganska 

ambivalent i detta. Behandlare 5 

Då detta är klienter som är i behov av specifik vård väljer vissa respondenter att 

kontakta Örebro1 då dessa har specialistkunskaper kring AAS. De menar på att 

vårdcentraler kontaktas i mindre utsträckning när det kommer till denna problematik. 

Detta i sin tur leder dock till en sämre samverkan med vårdcentraler överlag. Däremot 

vill de gärna tro att en vårdcentral skulle lotsa klienter med denna problematik vidare 

eller erbjuda samtalsstöd ifall behovet finns. Vidare lyfte en annan respondent att man 

borde arbeta mer med samverkan samt tvärprofessionellt då missbruk inte är ett isolerat 

problem. Att missbruksvården dessutom ligger under både kommunens samt 

landstingets ansvar kan leda till komplikationer i vårdsammanhang, men att 

kompetensen är viktig och behövs.  

Samverkan behöver inte enbart handla om vårdcentraler och andra enheter utan vissa 

lyfter samverkan med gym. Där de ett par gånger om året möter människor som blir 

uppmanade att besöka deras verksamhet för att dopingtesta sig. De lyfte att de ännu inte 

haft några positiva resultat men att de haft ett antal som istället inte dykt upp på dessa 

provtagningar. De förklarade att om ett prov skulle visa positivt blir man avstängd från 

samtliga gym och detta sker även vid de tillfällen man väljer att inte ta prover man blivit 

anmodad att göra. Just samverkan med gym talade en annan respondent om samt att 

man blir avstängd ifall proven visar positivt gällande doping. Men respondenten 

ifrågasatte huruvida det hjälper individen i sitt bruk, att man genom den åtgärden 

kanske snarare hjälper gymmet.  

                                                 

1 USÖ – beroendecentrum dopningsmottagningen   
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Gym har ju gjort sin grej med urinprov och ifall provet är positivt blir 

dom ju avstängda. Men då hjälper man ju inte individen utan gymmet i 

sig. Att det man vill ha en god nivå på gymmet. Behandlare 3 

Individer som brukar AAS-preparat tros snarare hamna inom psykiatrin, detta på grund 

av depressioner eller suicidtankar till följd av sitt bruk. Upplevelser av att inte vara 

första anhalt för denna klientgrupp finns hos ett par respondenter. Vidare menar en 

annan respondent att denne dock inte tror att psykiatrin är särskilt lättillgänglig. 

Däremot lyfte denne respondent att hjälp via vårdcentraler vad gäller SSRI-preparat 

kanske är mer tillgängliga, men att det behövs mer än så.  

Även när det kommer till tillgänglighet lyfts vikten av att våga ställa frågan rörande 

AAS men att man även kanske måste fråga mer kring detta och på ett tydligare sätt 

redan i utredningsskedet.  

Jag tänker många gånger... Är man inte medveten om hur stort 

problemet faktiskt kan vara eller om man aldrig ställer frågan kommer 

man ju heller aldrig upplevas tillgänglig.  Behandlare 5 

Ett par respondenter menade även på att information kring deras verksamhet i viss mån 

leder till ökad tillgänglighet, vet man inte vad som erbjuds kommer man ju således 

heller inte att söka sig dit. Samtidigt menade fler respondenter på att de inte erhåller all 

hjälp dessa individer kan tänkas behöva men att de har kunskapen och möjligheten att 

slussa dessa vidare.  

För att öka tillgängligheten samt visa att de finns som verksamhet så tänker ett par 

respondenter att de skulle kunna jobba mer uppsökande. De lyfte även att 

frivilligorganisationer gör ett stort och viktigt jobb i att sprida kunskap. Samt att 

frivilligorganisationer gör ett enormt jobb vad gäller att föra in ny kunskap och nya 

perspektiv i verksamheter.  

Det är som dolda problem som ingen riktigt tar i. Det är ingens ansvar 

på något vis.. Behandlare 2 

Förändringsprocesser  

Respondenterna lyfte många punkter när man ser till förändringsprocesser, som sker 

både inom individen, inom vården och på samhällsnivå. Ett av de stora teman som alla 

respondenter har berört är att AAS av både klienter men även behandlare inte uppfattas 

som en drog med missbrukspotential. Respondenterna menade på att klienterna 

antagligen inte såg sig som en person med en drogproblematik. Det reflekterades kring 

det faktum att dessa vårdinstanser ofta heter något med missbruk, missbruksenhet och 

har klienten inte bilden av sig själv som missbrukare, så är stället per automatik inte ett 

ställe där han anser sig höra hemma. 

Missbruksvård överlag behövs i större utsträckning och killar som 

brukar AAS behöver få förstå att de hör hit. Så råder nog inte synen hos 

de nu på grund av många olika anledningar. Ett exempel kan vara 

samhällssynen som finns. Behandlare 6  
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Hälften av respondenterna reflekterade och pekade även på att denna syn kan ha en del i 

sin grund i samhällssynen som råder just nu. Ett samhälle som respondenterna beskriver 

som kroppsfixerat och extremt hälsoinriktat. Respondenterna berättade att de ur 

erfarenheter med behandling av klienter med AAS-bruk upplevt att klienterna beskrivit 

sig som välmående med en vilja att fortsätta. AAS är problematiskt, menar en av 

respondenterna, då de får klienten att uppfylla det som samhällsnormen strävar efter så. 

Respondenterna pekade även på en annan viktig aspekt av AAS-bruk, självbilden. 

Helt plötslig blir man någon, någon som blir accepterad och får en 

tillhörighet. Behandlare 4. 

Även denna respondent drog en jämförelse till ätstörningar, att inte se på sig själv som 

andra gör. Denna respondent har upplevt genom sina erfarenheter med klienter som 

brukar AAS att dessa ofta har haft en väldig låg självkänsla, något som har ändrats i och 

med samhörigheten kring AAS och gymmet. Hen har reflekterat mycket kring att det 

här är en plattform för dessa individer att bli uppfångade och få tillhörighet, något som 

respondenten upplevt från erfarenhet och berättelser att dessa klienter saknat tidigare. 

Även andra respondenter har reflekterat kring detta. Hur gymmet erbjuder en subkultur 

att finna tillhörighet och identitet. Samtidigt som den samhällssyn som florerar just nu 

även färgar dessa individers sätt att se på sig själva på ett positivt sätt. AAS-bruk är ett 

bruk som ur många synvinklar uppfyller det ideal ett helt samhälle strävar efter. 

Med anabola tänker jag att det handlar om någonting man vill uppnå. 

Något ideal. Sen blir man aldrig nöjd, för att man i botten inte är nöjd 

med sig själv. Och detta är något man måste jobba mycket på. 

Behandlare 1 

Det uppfyller inte bara ett ideal som hela samhället strävar efter, utan det är också ett 

ideal som är så socialt accepterat. Det menade respondenterna gör det ännu svårare att 

lösa.  

“Det är intressant det där med ideal och vårt samhälle och hur det är... 

(...) Det gör det lite mer komplicerat när det är en sådan typ av 

substans, eller som alkohol som är så socialt accepterat... Alltså, hur ska 

jag försklara?… Såhär. Ibland är det svårare att bryta igenom 

ambivalens och förnekande, så när det är någonting som är så öppet i 

samhälll eller i idealen som finns. Ja, men vadå? Det är såhär man ska 

se ut.” Behandlare 1 

Respondenterna menade på att hjälpa klienterna i detta är något av det viktigaste, att 

hjälpa klienten att veta och hitta den personen som de är när de inte längre har AAS? 

Att motivera till behandling, trots att klienten inser att utan AAS har hen inte så mycket. 

Att förändra samhället, individen och vården för individens skull. 

Kunskapsutveckling  

En av respondenterna lyfter vikten av att göra problematiken gällade anabola androgena 

steroider (AAS) mer synlig, detta då den troligtvis är större och mer utbredd än vad 



                     

 26 

många i dagsläget är medvetna om. Diskussionen gällande utbredningen av AAS-

preparat utmynnade i att en respondent däremot upplever och tror att bruk av AAS-

preparat har minskar på senare år. En annan respondent menar även på att denne har en 

uppfattning kring att många yrkesverksamma inte tänker på AAS som en drog på 

samma sätt som andra preparat.  

Det handlar om okunskap om man inte tycker det är ett viktigt problem. 

Det är större än vad man tror.  Behandlare 4 

På grund av den samverkan som ett par av respondenterna arbetar med inom sin 

verksamhet kan göra att deras kunskapsnivå är högre. Dessutom är de mer 

specialiserade på anabola androgena steroider (AAS) om man jämför med deras 

kollegor men detta handlar nog till stor del om intresse. Att man inom utbildningarna 

har brustit i att erhålla adekvat kunskap gällande AAS-preparat är det flertalet 

respondenter som lyfter. Detta kan vara en bidragande påverkansfaktor när det kommer 

till hur verksamma bemöter detta i sitt dagliga arbete. Men kunskapsutveckling är något 

många av respondenterna ställer sig positivt till. Kunskap är viktigt och det är av vikt att 

man är insatt i detta område då det kan påverka hur man är i bemötandet gällande dessa 

klienter. Respondenten menar vidare att om man har kunskap sker frågor troligen mer 

per automatik och att detta kan leda till hur man tänker kring bemötandet.  

Det handlar om att tänka och det handlar om vilka banor man tänker i. 

Behandlare 5 

En av respondenterna lyfter även att om man skaffar sig kunskap kring detta kommer 

man våga ställa frågor kopplade till AAS-preparat. Respondenten lyfter även att man 

som behandlare då öppnar upp för en trygg relation där klienten känner att man som 

behandlare bär på kunskap.  

Vidare lyfter ett par respondenter att man trots okunskap kring AAS-preparat bör märka 

ifall preparat av denna karaktär är en del i klientens liv men att det kan bero på stadiet 

klienten befinner sig i. De fysiska bieffekterna av detta bruk är enligt några 

respondenter svåra att missa. Men de förtydligar att att man som behandlare måste veta 

vilka effekter och symptom man ska uppmärksamma. Att kunna lokalisera dessa 

symptom och effekter utvecklas genom att man skaffar sig ytterligare och fördjupad 

kunskap.  

Många droger syns ju inte lika tydligt, jag tänker att anabola ändå är 

ganska lätt att misstänka. Beroende på vart i missbruket man är, om 

man precis har börjat eller om man har gått på det ett tag så har det rätt 

stora konsekvenser rent kroppsligt. Bieffekterna går ju knappt att ta 

miste på om man vet vad man ska titta efter. Behandlare 6 

Vidare lyfter flertalet respondenter att missbruk är missbruk oavsett preparat som 

brukas men att de skiljer sig åt i till exempel abstinensfasen. Denna kunskap är viktig att 

man som behandlare erhåller. Att man ofta blir nedstämd och depressiv lyfte en av 

respondenterna som effekter i abstinensfasen när det gäller AAS och att man behöver 

kunskap kring detta.  
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Att psykisk ohälsa är en del av detta bruk talar en av respondenterna om men lyfter att 

det är en vanligt bakomliggande orsak vad gäller bruk av olika preparat överlag.  

Jag tanker att det inte sällan finns en psykisk ohälsa bakom personer 

som brukar AAS. De kan beskriva att de mår fantastiskt, fantastisk bra 

av dessa preparaten, och det är väl både att man ser resultat och att det 

går fort men att man påvkerkas positivt rent mentalt.  Behandlare 4  

Det är viktigt att man vet vart dessa klienter skall slussas vidare vid behov. Ett par 

respondenter menar på att de har kunskap kring vilka vägar man som klient behöver ta 

för att finna någon som kan bistå med hjälp de själva inte erhåller. En respondent lyfter 

även oron kring de fysiska komplikationerna som många av dessa klienter upplever och 

att de genom okunskap kan remitteras och slussas vidare till fel typ av vård.  

 

Skrämselpropaganda är något som ofta pratas om och en av respondenterna är inte 

övertygad om att denna typ av kunskap leder någon vart när när det kommer till det 

förebyggande arbetet. Speciellt när det handlar om att öka kunskapen bland ungdomar. 

Vidare diskuterar ett per respondenter att man upplever att förändring inte sker på grund 

av att vi får höra hur farligt ett preparat kan vara för oss. Så länge ett preparat får 

individen att må bra finns det ingen anledning att enbart fokusera på vad som kan vara 

farligt med AAS.  

 Så blir man någonting, så bryr man sig lite om som när man pratar om 

andra droger och hur farligt det är. På samma sätt som våra klienter 

som använder andra droger. Det spelar ingen roll hur farligt folk säger 

att det är, de får ju mig i alla fall att må bra. Behandlare 5 

Inom skolan har man, som respondenten uttrycker, ett stort ansvar gällande denna typ 

av kunskapsspridning. Däremot vänder många skolor sig till deras verksamhet då de 

själva inte anser sig ha rätt kunskap eller förmågan att föra kunskapen vidare på rätt sätt. 

En respondent lyfter då att det kan bottna sig i en rädsla inför den okunskap som råder 

kring området. Samtidigt menas det på att kunskap som företeelse även handlar om att, i 

samtal med människor, våga ställa frågan men att även vilja lyssna till svaret. Vilket 

även en annan respondent lyfter som menar på att det är viktigt att man vågar prata om 

det och att det är en del i att vara professionell.  

Vissa av respondenterna är av upplevelsen att deras verksamhet inte är första anhalt för 

dessa klienter men förtydligar att det i många fall kan handla om just okunskap. 

Okunskapen kring området kan även ta sig i uttryck genom till exempel polisen, att 

dessa inte tar prover gällande AAS-preparat i samma utsträckning som med andra 

preparat.  

Sammanfattning  

Flera respondenter berättar att man i ett skede av utredning eller kartläggning inte frågar 

klienten gällande bruk av anabola androgena steroider (AAS). Detta då det i instrument 

som exempelvis ASI, ADAD eller DUDIT, inte finns med som en egen punkt utan det 
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är upp till behandlaren själv att lyfta och fråga detta. Detta menar ett par respondenter 

gör det problematiskt och troligtvis uppmärksammas inte flertalet individer gällande 

detta bruk. Det är därför viktigt att man har kunskap gällande AAS, dels för att det 

påvekerar relationen och arbetsalliansen men även bemötandet man har till dessa 

klienter.  

En respondent menar att arbetsalliansen även är viktig ur aspekten att man måste våga 

fråga klienten gällande AAS-preparat samt att det är viktigt med en bra arbetsallians när 

det kommer till att utforska klientens ambivalens. Samtidigt lyfter en respondent vikten 

av att möta upp snabbt då många är ambivalenta till att sluta bruka. Ambivalensen kan 

enligt respondenten handla om vem man som individ är utan de preparat man brukar 

men även hur man som individ ska leva utan AAS-preparat. I samband med detta lyfte 

en respondent att det är av vikt att man arbetar med individens identitet, självbild samt 

självkänsla.  

Respondenterna lyfter att många som brukar AAS gör detta i kombination med 

narkotiska preparat. Centralstimulerande preparat som kokain och amfetamin men även 

centraldämpande som exempelvis Stesolid eller andra läkemedel kommer upp bland 

respondenterna i diskussion kring multisubstansbruk. Respondenterna menar att 

brukarna kombinerar olika preparat för att dels maximera sitt AAS-bruk men även för 

att hantera de bieffekter som kan komma av bruket. Många av dessa individer söker 

främst hjälp på grund av att de brukar andra preparat utöver AAS. Det är en av 

anledningarna till att flertalet respondenter lyfter vikten av samverkan mellan olika 

instanser. De menar på att missbruk inte är ett isolerat problem utan det är viktigt att 

man arbetar tvärprofessionellt.  

Att synliggöra denna problematik är viktigt, detta menar en av respondenterna är på 

grund av att det troligen är ett större och mer utbrett problem än vad flertalet i dagsläget 

är medvetna om. Att öka kunskapen kring denna problematik menar en av 

respondenterna är viktigt ur aspekten att hen är av uppfattningen att det finns många 

professionella som inte tänker på AAS som en drog likt narkotiska preparat. Att öka 

kunskapen menar andra respondenter samtidigt kan leda till att man i mötet med dessa 

klienter blir mer öppen, att man vågar ställa frågor och att tilliten i relationen på så sätt 

ökar.  

DISKUSSION 

Studien har syftat till att undersöka öppenvårdsenheter och hur dessa aktivt arbetar med 

samt vilka insatser de använder sig av i behandligen av klienter med ett problematiskt 

bruk av anabola androgena steroider (AAS). Syftet har även varit att belysa hur man 

skulle kunna göra missbruksvården mer tillgänglig för denna klientgrupp samt vad för 

åtgärder behandlare upplever krävs för att förbättra vården för människor som brukar 

AAS-preparat.  

Syftet anses vara uppfyllt men studien visar samtidigt på att det fortfarande finns 

mycket kvar att göra kring detta område. Något av de viktigaste som visat sig i 

resultatet är dels bristen på kunskap gällande AAS samt hur detta påverkar 

verksamheters förmåga att ge adekvat vård till dessa klienter. Vidare har vikten av 
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samverkan lyfts, detta då denna problematik inte är ett isolerat problem utan kräver bred 

kompetens. Att öka kunskapen bland professionella skulle kunna göra missbruksvården 

mer tillgänglig.  

Metoddiskussion 

Begreppsdefinition 

Under begreppsdefinitioner finns både missbruk och beroende enligt DSM-IV förklarat, 

även begreppet problematiskt bruk som används av studiens författare genomgående i 

diskussion med tillhörande stycken. Resondenterna har använt terminologin ifrån DSM-

IV och detta tros bero på att det är djupt rotat inom den kultur där behandlarna är aktiva. 

Ännu har inte behandlarna övergått till DSM-5 och dess nya terminologi, dels har inte 

missbruk och beroende en stark koppling till AAS. Detta har setts i både tidigare 

forskning och av respondenterna. Därför har terminologin problematiskt bruk valts att 

användas. Detta då det belyser problematiken kring AAS. Men förhoppningarna är att 

med kunskapsutveckling och en ökad medvetenhet, kan en korrekt terminologi utifrån 

korrekta manualer, användas även inom det aktiva fältet för missbruksvård.  

Urval 

Det har under studiens gång framkomit att samverkan är ett viktigt begrepp och insats 

för klienter som brukar AAS-preparat. Det har varit tydligt utifrån den aspekten att 

respondenter lyft både den bristande samverkan. Men även samverkan som en 

grundförutsättning för att kunna göra en bra behandling av denna komplexa 

problematik. Därför kan det i efterhand tänkas att urvalet skulle varit styrt mot både 

missbruksvård och mot somatiskvård. Efter en B-uppsats på området var det egentligen 

den ursprungliga planen, då det tydligt framgick att det antagligen var med den 

somatiska vården eller missbruksvården som dessa klienter gör sin första kontakt. Att få 

möjligheten att intervjua personer som jobbar aktivitet med somatisk vård, t.ex. på 

vårdcentraler hade även kunnat ge perspektivet på samverkan utifrån den medicinska 

vården. Då hade en ökad förståelse för medvetenheten och information som finns inom 

denna vårdinstans kunnat tas in. Detta skulle ge ett ytterligare djup i hur samverkan 

skulle kunna etableras mellan dessa instanser.  

En annan intressant aspekt i urvalet i denna studie är det bortfall av möjliga 

respondenter. Totalt kontaktades 14 olika verksamheter, antingen 

missbruksvårdsavdelningar eller behandlare som arbetar med missbruk inom 

socialtjänsten. Utfallet och responsen som de 14 olika verksamheterna har gett ses i 

tabellen nedan. 

 

Respons alt 1 

 

Respons alt 2 

 

Respons alt 3 

 

Respons alt 4 
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6 stycken 

verksamheter 

 

3 stycken 

verksamheter 

 

1 stycken 

verksamhet 

 

4 stycken 

verksamheter 

Respons alt 1: Möter inte problematiken genom att direkt neka medverkan utan vidare

 information eller att inte alls svara i telefon.  

Respons alt 2: Möter problematiken vid telefonkontakt, men lägger ansvaret för denna

 behandling på en annan typ av vårdenheten. 

Respons alt 3: Möter problematiken vid telefonkontakt men menar på att de saknar 

kompetens för att hanter  den på sin vårdenheter. 

Respons alt 4: Möter problematiken positivt och väljer att medverka i en intervju 

Detta är intressant att se till ur många aspekter, då det kan tyda på många olika 

förteelser och situationer. Anledningen till att man väljer att inte svara alls, kan bero på 

olika faktorer. Antingen kan det vara så att det finns en resursbrist, att man inte hinner 

ta emot studenter och delta i en intervju, där av man väljer att inte svara. Eller så är det 

en problematik man vet sig inte kunna bemöta inom verksamheten och där av inte 

svarar. För att få mer klarhet i varför potentiella respondenter väljer att inte svara skulle 

man kunna formulera om brevet som skickas ut. Ett kort stycke skulle kunna ingå där 

man önskar få en kort notis om ifall önskan att inte få vidare information föreligger. En 

nackdel med detta skulle vara att de som kanske står tveksamma inför att delta skulle 

välja att inte ta mer information redan i första kontakten. Ett beslut de kanske inte hade 

tagit om det hade fått höra vidare information om studien och dess syfte. De 

verksamheter som bollar över ansvaret till andra verksamheter visar på en medveten 

kring problematiken. Det speglar också antingen en okunskap att dessa klienter som 

potentiella klienter hos deras verksamhet, eller en syn på detta som kommer ifrån högre 

instanser. Då alla regioner och kommuner i Sverige inte är uppbyggda på samma sätt, 

kan det vara så att en viss region har en hög medvetenhet om denna problematik, men 

inom ex sjukvård. En kompetens vi då missar pga av vi bara utgår från missbruksvård 

inom öppna former. Eller så kan det handla om okunskap som gör att klienterna ska 

bollas vidare till en annan instans. De verksamheter som erkänner sin okompetens visar 

ändå på en medvetenhet kring problematiken. Här finns en medvetenhet, och det skulle 

vara intressant att undersöka deras motivation kring AAS. Detta skulle kanske vara en 

möjlighet ifall studien var i en större omfattning. En av de verksamheterna som deltog i 

studien hade inte den kompletta kunskapen, men däremot motivationen och vilja att öka 

sin kunskapsnivå. Både de som individer men även att lyfta det i sin organisation. Vad 

som får två organisationer som befinner sig på ungefärlig samma nivå att svara så olika 

är en ytterst intressant aspekt. Vad gör en verksamhet mer motiverad än en annan? 

Vilka förutsättningar skiljer dem åt.? 

Som en första kontakt för att berätta om studiens syfte så skulle alla verksamheter 

kontaktas via e-mail. I sökandet efter e-mail adresser på kommunernas hemsidor 

upptäcktes det att ett par stycken av de som skulle kontaktas inte hade några e-

mailadresser. Detta löstes genom att leta reda på adresserna till verksamheterna och 

skicka brev i fysisk form. Ur studien syfte är detta inte ett större problem, förutom det 
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faktum det tar några dagar extra. Men sett ur ett klientperspektiv blir det en annan 

aspekt, en aspekt som rör tillgänglighet. Att kunna e-maila kan ses tillhöra en viktig 

aspekt av tillgänglighet, att på så många och så nutida plattformer vara tillgänglig för 

sina klienter. Ska man se till klienten så stjälper detta dem i deras försök att knyta en 

kontakt för att komma ur ett problematiskt substansbruk. 

Intervjuguide 

I efterhand, när man analyserat datamaterialet går det att identifiera att viss terminologi 

och frågor har varit för abstrakt formulerade. Ett exempel på detta är termen 

tillgänglighet, som av några respondenter tolkade som en allt för fysisk term, som 

lokalisering av ex lokaler. Eller som fråga 8 i intervjuguiden som lyder: Hur ser 

kunskapsnivån ut inom verksamheten gällande detta område? Själva formuleringen 

kring detta område tolkades av några respondenter som missbruksvård och kunskapen 

om missbruk. Utifrån de övriga frågor i så förutsattes det att terminologin detta område 

skulle innebär AAS och bruk av AAS. 

Detta skulle kunna tänkas förhindras utifrån att tillföra ytterligare en aspekt av den 

pilotintervju som gjordes. När pilotintervjun var klar ställdes övergripande frågor 

angående upplevelsen av intervjun och frågorna. Sen gjordes en snabbare analys av 

materialet som frågorna genererat, för att se ifall de gett möjlighet till att det generar 

svar inom rätt områden. Ett par noggranna frågor till respondenten under pilotintervjun 

angående terminologi och frågornas uppbyggnad hade kunnat underlätta dessa 

missförstånd. Dessa faktorer är viktiga att ha i åtanke, men med en öppen dialog och 

reflektioner i samband med respondenter anses de inte vara avgörande för det totala 

utfallet av studien. 

Val av teoteriska utgångspunkter 

Angående valet av teoretiska utgångspunkter ansågs våra tre teorier alla ha varit 

relevanta men till olika grad. Den mest övergripande av de tre har varit CRM, som 

behandlar vår frågeställningar utifrån en organistatorisk nivå. Att se till vart enheter 

befinner sig i sin beredskap till förändring och hur detta påverkar tilgängligheten. Denna 

teroi ger viktiga indikationer på vilka insatser och metoder en organisationer behöver 

göra för att komma vidare i sin förändringsprocess.  

Det transformativa lärandet har varit att bra att applicera på individnivå. Trots att 

studien syftar till att se det på främst organistisk nivå utifrån behandlarnas perspektiv 

har det visat sig att även individperspektivet är viktigt. Då mycket kunskap saknas är en 

av de stora källorna till just detta klienterna, att kunna lyfta dem och utnyttja deras 

erfarenheter, av såväl sitt bruk som sin upplevelse av vården. Mycket av det 

transformativa lärandets processer går även att hitta inspiration i på organisation och 

samhällsnivå. Exempelvis samhällssynen som kontinuerligt diskuterats genom studien 

kan ses som en typ av schema. Precis som schemat för missbruksvård finns hos varje 

individ och behandlare, finns även ett schema för missbruksvård på samhällsnivå. Ett 

schema som ändras med informationsflödet och diskussionen som sker på denna nivå. 

Även den transteoretiska teorin appliceras i första hand på individnivå, men med vikten 

av varje individ i en organisation och ursprunget till CRM var även denna teori 
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användbar. Den har gett djupare förståelse för varje individs förändringsprocess, som 

behöver ske inom ramen av den förändring som organisationen gåt igenom. Alla tre 

teorier berör en aspekt av förändringsprocessen som människor går igenom, varesig det 

gäller sitt eget beteende som individ eller som del av en organisation eller samhälle.  

Resultatdiskussion 

Nedan följer ett försök att besvara de två problemformuleringar som studien har utifrån 

respondeters erfarenheter och tidigare forskning ställt emot varandra. Underrubrikerna 

skrämseltaktik, den goda relationen, vikten av den goda relationen och 

multiproblematik syftar till att belysa den första problemformuleringen rörade insatser. 

Den andra problemformuleringen angåenden vårdens tillgänglighet försöks att besvaras 

under rubrikerna samverkan: gym och missbruksvård, missbruksvård och sjukvård, 

missbrukbruksvård och psykiatri samt samhällssyn. 

Skrämseltaktik  

Bahrke (2012) anser att skrämseltaktik, där man enbart visar på de negativa effekterna 

och konsekvenserna av att bruka anabola androgena steroider (AAS), inte är effektivt att 

använda sig av i ett förebyggande arbete. Detta talar även en av respondenterna om, hen 

menar på att skrämselpropaganda inte får individer att sluta bruka AAS-preparat. Hen 

säger även att om ett preparat får en individ att må bra kommer ingen förändring ske på 

grund av att man hör om alla negativa konsekvenser kring detta. Att använda sig av 

skrämselpropaganda tänker även vi kan påverka individer negativt. Man kan anta att 

många individer som brukar AAS-preparat ser de positiva konsekvenserna av detta och 

där av inte är mottagliga för negativ information. Samtidigt kan man tänka sig att 

individer även anser sig ha ett kontrollerat bruk och där av inte är mottagliga för negativ 

information. Man kan tänkas vara i ett stadie där de negativa effekterna inte är i samma 

proportion som de positiva och där av finns det ingen anledning att se till och fokusera 

på vad som i det långa loppet kan vara negativt.  

Om man ser på skrämselpropaganda ur ett transteoretiskt perspektiv, där personens 

beredskap till förändring är i fokus (Prochaska & DiClemente, 1982), kan man anta att 

personen inte är mottaglig för denna typ av information. Tänker man sig att en klient 

befinner sig i ett stadie av begrundan är denna kanske inte så långt kommen i sin 

förändringsprocess. Vilket kan innebära att klienten inte är mottaglig för någon negativ 

information kring sitt AAS-bruk. Möter man däremot en klient som kommit längre i sin 

förändringsprocess kanske hen befinner sig i ett stadie av genomförande. Detta kan 

antas göra denne klient mer mottaglig för annan information gällande sitt AAS-bruk.  

Det kan antas att denna klient då upplevt negativa konsekvenser av sitt bruk och 

dessutom reflekterat kring sin förändringsprocess på ett djupare plan. Många gånger 

tänker vi att det handlar om att man måste möta klienterna där dom är och med adekvat 

information. Det handlar inte om att enbart lyfta de negativa konsekvenserna med AAS 

utan att dessutom lyfta de positiva aspekterna. Dessa då man kan anta att de positiva 

konsekvenserna är en stor del i att individen fortsätter bruka AAS-preparat. Som 

professionell måste man förstå och vara öppen kring att föra en dialog rörande de 

positiva effekterna av AAS, utan den dialogen kommer en förändring troligtvis aldrig 



 

 

33 

ske. Det handlar om att gå på djupet kring vad som får klienten att bruka AAS-preparat 

är även det av stor vikt. Det finns trots allt en bakomliggande orsak vad gäller att en 

individ börjat bruka ett visst preparat. Och precis som ett par respondenter lyfter måste 

man som professionell våga ställa frågan rörande detta och skapa ett accepterande 

klimat.  

Den goda relationen 

Respondenterna lägger mycket vikt vid bemötande och den goda relationen i arbetet 

med klienter som brukar AAS. Detta är ett genomgående tema för alla respondenter, att 

kunna utveckla en tillitsfull relation som bygger förtroende mellan båda parterna. 

Respondenterna visar på att det snarare är detta, än specifika behandlingsinsatser som är 

gynnsamt för klienter som vill ha hjälp med ett problematiskt bruk av all former av 

substanser. Tidigare forskning däremot pekar på många olika insatser som är 

gynnsamma, med mycket lite på vikten av relationen. Detta kan bero på flera 

anledningar. En av dessa möjligheter är att det är otroligt svårt att hitta forskning som 

rör aspekten av relationen mellan behandlare-klient, att mycket forskning saknas 

generellt när det kommer till gynsamma faktorer i behandlingen av denna typ av 

preparat. För mycket forskning på området om AAS finns då man behandlar aspekter 

som rör riskfaktorer och konkreta insatser. Och mycket forskning finns på hur 

kunskapsnivån ser ut inom olika vårdinstanser. Skårberg, Nyberg och Engström (2010) 

menar på att kunskapsbristen hos vårdinstanser nämligen innebär att adekvat behandling 

och stöd uteblir för dessa klienter. Enligt författarna innebär även denna kunskapsbrist 

att klienterna inte söker vård. Här lyfter forskningen vårdinstansers brist i kunskap som 

ett hinder för klienterna, medan respondenterna lyfter vikten av den goda relationen och 

bemötandet i behandling som forskningen inte berör alls.   

Att ställa dessa emot varandra är också intressant, att forskningen mer bemöter det 

konkreta, det som går att att undersöka och mäta betydligt lättare än det abstrakta som 

respondenterna berör. Vad detta beror på är en intresseveckande aspekt, med vad som 

egentligen borde vara intressantare är hur man kan få dessa två att gynna varandra? Att 

det som respondenterna pekar på borde lyftas och undersökas i forskning, för trots att 

det är abstrakt så är det genomförbart. Och att respondenterna borde ta till sig den 

kunskapen som forskningen faktiskt erbjuder. För några av respondenterna lyfter även 

en medvetenhet kring sin bristade kunskap, hur denna antagligen påverkar klienterna 

samt deras benägenhet att söka och få adekvat vård.  

En intressant aspekt lyfts också, nämligen att kunskapsbristen kring detta ämne brister 

redan i stadiet av utbildningen. Utbildning som rör socialtarbete, där man utbildas till en 

proffession som i stor sannolikhet kommer möta ett klientel med 

substansbruksproblematik. Respondenterna lyfter även att problematiken kring AAS 

sällan diskuteras inom deras verksamheter. Ingen av de respondenterna som inte redan 

arbetar aktivt med AAS-problematiken i sina verskamheter har uttalat några konkreta 

förslag på åtgärder kring denna brist.  

Men om forskning och fakta på området finns, det som skulle kunna väga upp glappet 

mellan de båda, den som skulle kunna fylla de luckor som anses vara bristande? Detta 

är något som större delen av missbruksvården borde ta del av. Är forskning så 
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svårtillgänglig för verksamheter att den blir svårförankrad i det dagliga arbetet? Eller är 

samhällssynen som finns på denna typ av preparat och individer som brukar dem så 

djup rotade? Är våra scheman och perspektiv så djupt rotade i vad missbruksvård är, 

samt vem som bör och ska få hjälp vid en sådan verksamhet? Är missbruksvården bara 

en vårdinstans för individer som brukar narkotika? Även när forskning pekar på att bruk 

av andra preparat kan leda till substansbruks-diagnos och utvecklande av 

multiproblematik? Mezirow (1990) pratar i sin teori om det transformativa lärandet om 

en viss funktion av reflektion, att omvärdera våra förutsättning och föreställningar, som 

vi således bygger vårt agerande på. Det är då vi kan börja förändra och skapa 

problemlösande beteende. Handlar det om att skapa om schemat för missbruksvård, att 

kritiska reflektera kring strukturen som färgar våra tankar kring missbruksvården, både 

vem det är som borde och vem som söker. Att ändra sitt schema för missbruksvård, då 

framförallt behandlare men även på samhällsnivå, skulle göra vården mer inkluderande 

och möjliggöra att de klienter som har ett problematiskt AAS-bruk fångas upp. Det 

handlar om att öka sin kunskap inom detta fält, för att inkludera även dessa klienter i 

missbruksvården. 

Några av respondenterna lyfter en medvetenhet kring det som forskningen säger, att 

kunskapen inom verksamheten brister och vilka följder det får för klienterna. Inga av 

dessa respondenter lyfter dock några konkreta faktorer som behöver implimenteras för 

att kunna göra vården mer inkluderande och höja kunskapen.  

Vikten av den goda relationen 

En annan intressant jämförelse är den att en av respondenterna menar på att AAS-bruk 

måste uppmärksammas mer medan en av respondenterna menar på att bruket av AAS 

har minskat. Den första respondenten lyfter att det är okunskap om man anser att AAS 

inte är en stor problematik, en problematik som inte finns. Tullverkets pressmeddelande 

(2016) visar på en ökning, detta genom beslag av dopingpreparat. Huruvida detta tyder 

på ökat bruk eller ökat arbete inom tullen är svårt att avgöra men den markanta 

ökningen tyder kanske på en ökad användning. Framförallt kan det tyda på en ökad 

medvetenhet hos berörd myndighet gällande denna problematik.  

Respondenten som lyfter detta har erfarenhet av arbete med klienter som brukat AAS, 

men respondenten som lyfter att det minskat aldrig varit i kontakt med en klient som 

utalat brukat AAS. Så vad beror det på? Är det så att första respondent i sin 

medvetenhet kring problematiken gynnar klimatet och relationen med klienten. Gör 

denna förtroendefulla relation att klienter berättar för denna respondent, vilket gör att 

hen får en större förståelse för utsträckning av problematiken? Hur mycket påverkar det 

faktum att respondenten har en öppenhet och viss förförståelse för klientens 

problematik? Hur viktig är just detta för den goda relationen som alla respondenter 

diskuterar kontinuerligt under sina intervjutillfällen?  

Multiproblematik 

Ett fokusområde både i litteratur och i intervjuer har varit multiproblematik. 

Respondenterna lyfter stesolid, efedrin, kokain samt amfetamin som de preparat som 

används tillsammans med AAS i störst utsträckning. Detta styrker Skårberg, Nyberg 
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och Engström (2009) som även de menar på att dessa preparat är vanligt 

förekommande. Däremot lyfter Skårberg, Nyberg och Engström (2009) fler preparat än 

respondenterna och menar på att även bensodiazepiner, heroin, läkemedel samt 

cannabis är vanligt förekommande. Hur det kommer sig att det skiljer sig väsentligt är 

svårt att veta. Men man kan anta att respondenterna antingen inte frågar efter dessa 

typer av preparat i samband med anabola androgena steroider (AAS). Eller det är 

faktum att man idag inte brukar de preparat som författarna lyfter i samband med AAS.  

En annan fråga som berörs inom multiproblematik där AAS ingår är cannabis, detta 

nämner både tidigare forskning och respondenterna. Fast de nämner de ut två olika 

perspektiv, där forskning visar på att cannabis förekommer i samband med AAS-bruk. 

Respondenten däremot nämner att hen tror att cannabis inte förekommer i en 

multiproblematik med AAS. Vad beror detta på? En av respondenterna lyfter att 

individer som brukar AAS är individer som är på gång, som behöver energi och är i 

ständig rörelse. Denna stereotyp av en AAS-brukare är någor som respondenten tror är 

långt ifrån den typen av person som använder cannabis. Att tidigare forskning pekar på 

att många även använder cannabis kan bero på att man i grundläggande datainsamling 

frågar utförligare kring vilka substanser brukaren använder, medan man i ett 

behandlingsarbete berör de man tror sig vara vanligast. En av respondenterna nämner 

centraldämpande medel, som benzodiasepiner i samband med AAS, för att landa och 

komma ner i varv. Det skulle kunna vara så att även cannabis används i detta syfte? En 

annan möjlig förklaring till att individer som brukar AAS även röker cannabis kan vara 

för att väga upp eller få tillbaka något som andra preparat tar bort. Ett exempel är 

amfetamin, som är uppiggande och ger klienten den energi som behövs. Men amfetamin 

tar även bort hungerkänslorna, något som inte ses som positivt alltid. Även om AAS 

används för att bygga muskler spelar maten en viktig roll. Att få i sig mycket protein 

som mäjligt, även igenom mat och på så sätt kunna bygga muskler. Hur vidare cannabis 

röks eller inte av klienter som brukar AAS är en viktig diskussion, men framför allt är 

det viktigt när man ser till aspekten av en multiproblematik. Att börja och att bruka 

sterioder innebär att många börja med andra preparat. Så vidare det rör sig om 

centralstimulerande för att orka träna mer. Benzo för att sova eller cannabis för att få 

hunger och lung tillbaka. Oavsett vilket preparat är detta en viktig indikator att 

multiproblematik är vanligt förekommande tillsammans med AAS-preparat. En idikator 

på att kunskap och medvetenhet måste utvecklas för att fånga upp dessa klienter så 

tidigt som möjligt, innan en multiproblematik har utvecklats. 

Samverkan mellan missbruksvård och gym  
 

Många av respondenterna lyfter vikten av att känna en tillhörighet och påvisar då gym 

och den subkulturen som en plattform där dessa individer känner denna tillhörighet. 

Detta talar även D’Angelo och Tamburrini (2010) om och hänvisar till ett så kallat 

addictive environment. Detta innebär enligt författarna miljöer som innehar faktorer 

som förvärrar bruket samt ökar svårigheterna till att sluta. Att man som människa vill 

känna tillhörighet till andra människor är väl sedan länge känt. Ser man dessutom till 

det rådande samhällsklimat som är gällande en hälsosam livsstil samt skönhetsideal så 

kan kopplingen mellan detta och att känna tillhörighet i gymkulturen dras ganska enkelt. 

För om man ser till tillhörighet som fenomen, är det kanske inte till vad man känner 
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tillhörighet som är det relevanta utan att känslan existerar. Att sedan bli en del av den 

gymkultur som är kan nog i många fall leda till att man, på grund av rådande 

skönhetsideal, tar till AAS-preparat som en snabb väg mot ett mål. Är det dessutom så 

att man känner tillhörighet i en kultur där AAS-preparat brukas öppet och av flertalet 

individer är troligen inte sträckan mellan att inte använda det till att börja bruka särskilt 

lång. Man kan anta att om en människa finner en gemenskap som förbättrar ens låga 

självkänsla samt bidrar till en känsla av tillhörighet blir man öppen inför att anamma 

den kultur som råder. Även om denna kultur innebär att bruka AAS-preparat.  

En av respondenterna pratar mycket om detta med att känna tillhörighet till 

gymkulturen och att de genom samverkan med olika gym försöker arbeta förebyggande 

i denna fråga. Och det kan tänkas att det är en bra insats när det kommer till denna 

fråga. Däremot ifrågasätter en annan respondent just denna insats och menar på att man 

borde ifrågasätta vem det egentligen är bra för. Är det gymmen som blir hjälpta genom 

att de får bort dessa preparat eller är det individen som blir hjälpt genom att denne 

fångas upp? Genom att fångas upp, anmodas att gå och ta prover och sedan få hjälp är 

ju det utfallet man hoppas på när det kommer till individen. Men är det verkligen det 

utfallet som i slutändan blir? En respondent lyfte att det är många av de som blir 

anmodade att besöka deras verksamhet för provtagning som inte dyker upp. Men denna 

fakta kan man då anta att detta beror på att dessa individer brukar AAS-preparat. Så är 

det då verkligen så att man med hjälp av denna samverkan fångar upp de som är i behov 

av hjälp? Eller hjälper man bara gymmen att få bort dessa preparat från deras 

verksamhet? Samtidigt kan man ju anta att de som inte kommer för provtagning trots 

anmodan inte är i rätt stadie om man utgår från förändringshjulet. Ska man som individ 

ta sig till det stadie i förändringshjulet som innebär att motivationen till förändring finns 

måste just motivation finnas. Har man som individ ingen motivation till förändring 

kommer troligtvis ett provresultat som visar positivt gällande AAS inte höjda denna 

motivation.  

Att upplevelserna skiljer sig åt respondenterna emellan gällande samverkan är en 

intressant aspekt. Vad är det som gör att upplevelserna kring detta skiljer sig? Dels kan 

det bero på att de som upplever samverkan med gym som något positivt aktivt arbetar 

med detta. De ser förändringar som sker på ett annat plan än någon vars erfarenheter 

handlar om allmänna reflektioner. Samtidigt ser vi det som något som är av vikt att 

reflektera kring. För kan man fånga upp de som aktivt väljer att inte gå och ta prover 

trots allt de blivit anmodade och hur sker detta i så fall? Kanske man även tänka sig att 

de gym som finns runt om i landet inte innehar hög kunskap gällande dessa preparat och 

vad de innebär för individer som brukar AAS. Kanske behöver man höja kunskapsnivån 

även här. För kanske är det via gym man kan fånga upp de som aktivt väljer att inte ta 

prover trots anmodan. Men samtidigt har dessa individer aktivt valt att inte gå och ta 

prover trots anmodan från gymmet, detta i sin tur leder till en avstängning på berört 

gym. Då kan man ju anta att dessa individer söker sig till gym där det finns en högre 

tolerans vad gäller bruk av AAS-preparat, där detta ingår i deras kultur. Och då kan man 

ju se det som ett misslyckande i att fånga upp dessa individer. En positiv aspekt rörande 

avstängning från gymmets sida kan däremot vara att man minskar risken för spridning 

av AAS till andra kunder.  
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Samverkan mellan missbruksvård och sjukvård 

Flertalet respondenter lyfter vikten av ha kunskap om vad som skiljer de olika 

preparaten åt, att abstinesfasen vid bruk av AAS oftast färgas av depression och ångest. 

Många fysiska komplikation uppstår också efter ett AAS-bruk. Samtidigt pekar 

samtliga respondenter på att det är ett substansbruk man behandlare, oavsett vilken 

substans det är.  

Detta är intressant ur många aspekter. Abstinesfasen skiljer sig mellan olika preparat, 

oavsett vilka preparat det är, narkotikaklassade som inte.  En abstinens efter 

kokainanvändande skiljer sig ifrån den av alkohol, precis som den också skiljer sig ifrån 

anabola androgena sterioder. Om man nu pekar på att behandla alla för 

substansmissbruk, men samtidigt pekar på vikten av att ha special kunskap om just 

AAS, ses då AAS som vilken substans som helst?  

Det spelar ingen roll vilket preparat det är, men ändå förhåller sig många professionella 

till AAS som det faktiskt är något annat. Forskning tyder på att det finns de som 

uppfyller kriterier fullfärdiga för substansbruk för enbart AAS-preparaten. Men om det 

verkligen ses på som ett substansbruk som alla andra går att diskutera. Tecken tyder på 

att de inte alls ses på samma sätt, för hade behandling skett lika, oavsett preparat. Hade 

kunskapen om AAS varit lika självklar som att att läsa in sig på nya nätdroger eller på 

centralstimulerande medel som har använts sen innan andra världskriget. Hade AAS 

setts som ett preparat med samma potential till substansbruk så hade varit lika självklart 

att fråga om AAS i som det är att fråga om alkohol eller opioder. Någon som flertalet 

respondenter berättar sällan sker, både i utredningssyfte och behandlingssituation.  

AAS preparat påverkar individer i hög grad fysiskt, dels blir effekten under pågående 

bruk märkbar, men även följderna innebär stora fysiska komplikationer. Detta har ofta 

varit en av de stora anledningarna till att missbruksvården inte vill arbeta med AAS-

brukare, att de fysiska komplikationerna är för stora. Detta är något som en av av 

respondenterna pekar på. Men alla preparat ger fysiska komplikationer. Så varför 

används detta som ett argument i behandling av AAS? Många narkotiska preparat kan 

leda till hjärtstillestånd och andningsförlamning. Hög konsumtion av alkohol under 

längre tid kan leda till cancer, ofta i mage och tarmar samt skadorna det ger på hjärnan. 

Må så vara att AAS-preparat fysiska påverkan är mer påtaglig under ett mer 

kontinuerligt förlopp, men att neka med det argumentet är som att säga att de fysiska 

komplikationerna är det enda. Fysiken påverkar måendet mer, men det är ändå ett 

substansbruk, som fyller en funktion för individen. Detta är någon som respondenterna 

diskuterar, att alla preparat fyller en funktion för individen och att detta är en mycket 

viktig komponent under behandlingsarbetet. Att neka någon vård för sin 

alkoholproblematik då den kan leda till tarmcancer verkar befängt, där finns en 

förståelse för att missbruksvården behöver arbeta med substansmissbruket. Att den 

potentiella cancer som uppstår behöver behandlas av sjukvården. Vården av AAS-

behöver behöver också behandlas av missbruksvården, medan exempelvis det 

förstorade hjärtat och testikeltrofi behöver medicinsk vård.  

De här klienterna ställer högre krav på samverkan mellan olika verksamheter. En 

samverkan som behöver ske mer aktivt och pågående under hela förändringsprocessen 

än vad den behövs när det handlar om att anna substanser. Klienter som brukar AAS 
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blir mer krävande för vården, både när man ser till resurser och samverkan. Ett hinder 

som blir ännu större med okunskapen som finns kring problematiken och en oförmåga 

ifrån olika vårdinstanser om vart de ska. En av respondeterna lyfter att det är ett dolt 

problem, ett problem på något sätt inte har blivit någons ansvar. Hur startar man en 

samverkan, om man inte har en medvetenhet kring att man behöver starta den. Som 

respondenten pekar på, så har det inte blivit någons ansvar. Detta pekar på att 

problematiken kring AAS behöver belysas, på både organistorisk nivå men även på 

samhällsnivå. Att de vårdinstanser som dessa klienter faktiskt skulle kunna komma i 

kontakt med befinner sig på ett stadie av omedventenhet enligt antydan från CRM. 

Vilka insatser som behövs på respektive stadie kan analyseras utifrån CRM (Edwards 

m.fl, 2000), för att således göra vården mer tillgänglig.    

Samverkan mellan missbruksvård och psykiatrin 

Att många av de individer som brukar AAS lider av psykisk ohälsa, antingen som en 

följd av sitt bruk eller redan innan bruket har börjat, är både litteratur och respondenter 

överens om. Däremot går respondenternas åsikter om den psykiatriska vården åt skilda 

håll. En respondent menar på att det antagligen är inom psykiatrin som dessa klienter 

gör sin första kontakt. Att dessa klienter mest troligt söker hjälp för depression och 

suicidetankar inom psykriatrin, än för substansbruk inom missbruksvården. En annan 

respondent reflekterar kring det motsatta, att psykriatrin är otillgänglig och att detta är 

ett stort hinder för många som brukar AAS. Denna respondent reflekterar kring det 

faktum att många av dessa klienter skulle behöva hjälp av psykriatrin, men att hen tror 

att få av klienterna faktiskt hamnar där. 

Det är intressant att se till vad som påverkar att respondenterna tänker så pass olika om 

detta. Hur skiljer sig deras erfarenheter och samverkan med psykiatrin? Är detta en 

spegling av att de ser olika på psykiatrin, eller på hur de ser på de klienter som brukar 

AAS? Att anse att klienterna bör i första hand hamna i psykiatrin kan indikera många 

saker. Är det i själva verket en försvarsmekanism i förnekelsefasen? Genom att lägga 

den första kontakten på psykiatrin tas ansvaret ifrån verksamheten, något som kan ske 

omedvetet. En förnekelse som kan uppstå kring en egentlig medvetenhet om att 

kunskapen eller resurser som finns inom den egna verksamheten är otillräcklig för att 

möta dessa klienter. En medvetenhet som är jobbiga att bära, speciellt i kombination 

med en medvetenhet kring hög kompetens inom missbruksvård och professionalitet i 

yrkeslivet. Är detta en av de försvarsmekanismer som behöver belysas och jobbas med, 

för att lämna det som den transteoretiska modellen kallar förbegrundande stadiet och gå 

in i begrundande. Eller är detta sättet att se på problematiken en del av en ambivalens, 

en vilja att förända och hjälpa, men bristande tro på sin egen förmåga? Enligt CRM, 

som delvis bygger på Prochaska och DiClementes förändringshjul, men innefattar flera 

dimenssioner då man behöver ta hänsyn till grupprocesser och grupporganisationer. Och 

att ta sig ur det här stadiet innebär enligt modellen för CRM bland annat att öka 

medvetenheten kring problematiken, inse vikten av den och skapa motivation till 

förändring. Detta kan man enligt CRM-modellen göra genom att skapa kontakt med 

utbildningsinstanser och informera på gruppnivån igenom olika medier (Edwards 

m.fl.,2000). Hur vidare detta handlar om en typ av försvarsmekanism eller okunskap, är 

det mer kunskap till denna typ av vårdinstans som behövs för att komma vidare.  



 

 

39 

Och är det kunskapen som skiljer dessa två respondenter åt, har respondenten som anser 

psykiatrin som otillgänglig mer kunskap om AAS? Eller grundas det i erfarenheter av 

dålig samverkan mellan missbruksvård och psykiatrin, berättelse ifrån klienter som inte 

fått hjälp? Handlar det om att kunskap ger möjlighet att få större förståelse för hur 

psykiatrin tar hand om en klient som brukar AAS? Innebär en högre kunskapsnivå en 

större förståelse? Respondenter med mycket erfarenhet kring arbetet med individer som 

brukar AAS pekar på att klienter med denna problematik sällan berättar om sin 

problemtik i första skedet. Så skulle de berätta på en psykiatisk mottagning? Hur ser 

kunskapsnivån ut inom denna vårdinstans? Och hur reflekteras behandlares syn på detta 

i frågan som rör psykiatrin? Att AAS-bruk skapar mycket psykisk ohälsa och att mycket 

psykisk ohälsa ligger bakom bruket är de båda överrens om, att psykiatrin borde kunna 

hjälpa till mer serotoinhöjande preparat vid långvarig depression och suicidetankar. 

Men är det det som skiljer kunskapen ifrån okunskapen, en djupare förståelse för att 

man måste behandla orsakerna och inte symptomen?  

Samhällssyn 

 

Kanayama m.fl. (2010) samt Bahrke (2012) lyfter att AAS idag ses som en del i en 

hälsosam livsstil. Detta då det idag används för att bli slankare och mer muskulös 

(Kanayama m.fl., 2010). Även flertalet respondenter påpekade detta i sina intervjuer 

och menade då på att det kan ha en grund i det ideal som färgar samhället idag, ett ideal 

där kroppen och hälsan är i fokus. De menadevidare att de i behandling upplevt att 

klienter vill fortsätta bruka AAS-preparat då de upplever att de blir mer välmående tack 

vare detta. Det blir problematisk att möta dessa klienter när de enligt sig själva enbart 

lever upp till det ideal som idag finns i samhället, när det de gör är att uppfylla det som 

samhället tycks förvänta sig av en rent fysiskt. Att bemöta dessa klienter med kunskap 

och respekt är av yttersta vikt samt att möta dem där de är. Det handlar om att se till vart 

i förändringsprocessen de befinner sig och utgå där ifrån. För oavsett vilken typ av hjälp 

professionella kan erbjuda måste det vara på en nivå där individen är mottaglig för 

detta. För om man ser på rådande skönhetsideal i samhället, kan man bli mer förstående 

kring denna problematik. Att man som individ vill passa in i samhället och känna en 

tillhörighet har vi redan lyft men man kan applicera det även här. Man kan anta att man 

som människa blir bemött med många uppmuntrande blickar och kommentarer ifall 

man utåt sett ser hälsosam ut. Att det sedan, under ytan, är något annat som ligger och 

påverkar ens liv till den grad att man börjar bruka AAS-preparat är att anta. 

Professionella måste bli bättre på att ställa frågor rörande bruk av AAS samtidigt som 

samhället måste göra sin del. Att där av arbeta mer på samhällsnivå gällande dessa 

frågor är kanske att uppmuntra. Att genom information nå ut till de som brukar dessa 

preparat men även till de som kan finnas i deras omgivning. Det handlar till stor del om 

att samhället måste utbildas med när det kommer till denna fråga, detta då man kan anta 

att om fler människor är uppmärksamma på detta kanske det kan ske en förändring på 

ren samhällsnivå.  

Teoretisk problematisering  

Transformativt lärande 
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Det transformativa lärandet som Mezirow (1990) menar på handlar om att reflektera 

kring tolkningar och strukturer som finns i varje individs schema och perspektiv. De 

styr i sin tur de processer som finns och färgar varje individs handlingar, beslut och 

förståelse som uppstår vid interaktion med människor eller situationer (Meizirow, 

1990). Denna studie visar på vikten av att reflektera kring våra scheman. Vilken 

innebörd behandlares schema för missbruksvård har för exkludering och inkludering av 

klienter. Att reflektera kring vad missbruksvården är, för vem och hur behandlares syn 

på detta faktiskt påverkar klienterna.  

Mezirow (1990) som definerar lärande som den process där man skapar eller omskapar 

tolkningar av innebörden av erfarenheten. Detta lärande sker genom reflektioner på 

affektiv och intellektulla processer där individer utforskar sina upplevelser för att uppnå 

en djupare förståelse. Detta för att rättfärdiga sina övertygleser. (Mezirow, 1990). Att 

börja reflektera och våga träda in i dessa processer, där behandlare vågar ifrågasätta sina 

antagande kring missbruksvården och vilka klienter som bör inkluderas där är ett viktigt 

steg. Tillsammans med en ökad kunskapsutveckling, som både fodrar och sporrar denna 

reflektion kunna uppnå en högre tillgänglighet för klienter som brukar AAS. Mezirow 

(1990) lyfter att dessa reflektioner ger människan möjlighet att korrigera 

desorienteringar och skapa lösingar på problem. Att dessa kritiska reflektioner är en 

grundförutsättning för att kunna reflekter kring handlingar och förståelser som man 

bygger sitt agerande på (Mezirow, 1990). Dessa reflekteringar bör finnas ständigt 

närvarande hos behandlare, som en del av professionaliteten och en del av vilja att 

hjälpa sina klienter framåt i förändringsprocessen då behandlaren är ett mycket viktigt 

verktyg i denna process. Detta är ett steg emot att göra missbruksvården mer 

inkluderande för personer som har problematiskt AAS-bruk.  

Det transformativa lärande berör individer, dess syn och möjligheter till förändring och 

omskapande av scheman (Mezirow, 1990). Detta bör även till viss grad gå attt applicera 

på grupp och samhällsnivå. Varje individ färgar samhället de lever i och för att påverka 

samhällets syn på någonting bör man arbete med de individer som lever i det. Att 

individer reflekterar och omstrukturerar sina scheman bör där av påverka samhällets 

schema. En ökad medvetenhet, nya förståelser och ifrågasättande av tidigare handlingar 

och förståelser gynnar ett samhälle. Scheman och förförståelser är processer inom 

individer, men scheman och förförståelser kan även delas med andra individer.  

CRM 

Att se till de olika verksamheterna som har besökts under intervjun utifrån CRM-

modellen har gett en tydlig bild att dessa har tydliga skillnader i vilket stadie till 

medveten och förändring de befinner sig i. Studien som är gjord visar på verksamheters 

behov av att implimentera nya insatser och kunskap kring problematiskt AAS-bruk. 

Edwards m.fl (2000) menar på att CRM som modell pekar på olika faktorer som kan 

vara av vikt när det kommer till att implementera nya insatser i ett samhälle eller 

organisationer. En märkbar skillnad kring beredskap gällande förändring har 

identifierats mellan de olika verksamheter som besökts. 

En av verksamheterna visar på en högre medvetenhet kring problematiken jämfört med 

de tre andra verksamheter som visar på en betydligt lägre medvetenhet, vilket märktes i 
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flera aspekter. Detta genom att den verksamhet som har en hög medvetenhet hade mål 

att upprättahålla de insatser som förtillfället finns. De andra verksamheterna visade 

däremot inte alls på någon beredskap kring insatser, då de snarare finner sig i ett stadie 

där man kan anta att motivationen till relevanta insatser saknas. Detta är en av de 

bidragande faktorerna till att dessa verksamheter erbjuder väldigt olika vård till personer 

med ett problematiskt bruk av AAS.  

Vad som kan lyftas här utifrån CRM är hur dessa andra tre verksamheter kan med hjälp 

av denna modell ta sig framåt i förändringsprocessen. Vilka insatser som krävs för att 

öka medvetenheter och benägenheten till förändring. Med CRM som tankesätt kan man 

finna vilka stadier dess olika verksamheter befinner sig i och lämliga tillvägagångssätt 

anpassade till detta stadie. De tre andra verksamheterna befinner i antingen stadiet som 

Edwards m.fl (2000) benämner som förnekelse, som karaktäriserars av ett mål av att 

öka medvetenhet eller i låg medvetenhet vars mål även är att öka medvetenheten men 

även motivationen till förändring. Insatser på denna nivå handlar om att skapa kontakter 

med berörda instanser, men även att nå ut med information till de som existerar i 

samhället eller organisationen (Edwards m.fl 2000). Dessa kontakter som ska tas bör 

syfta till att utöka kunskap och därför ske till de som besitter dem, exemplevis andra 

verksamheter som jobbar aktivt med problematiskt AAS-bruk eller om möjligheten 

finns, brukarna av dessa preparat. För okunskapen leder till exkludering av klienter som 

är i stort behov av vård. 

Edwards m.fl (2000) menar på att man behöver implimenterar hållbara och effektiva 

insatser där alla står enade kring förändringen. Av vikt är det även att använda sig av de 

resurser och den kapacitet som finns inom ett samhälle eller verksamhet. Att använda de 

insatser som finns inom verksamheten ger också en aspekt av hållbar förändring 

gällande kunskapsutveckling (Edwards m.fl 2000). En insats som skulle kunna vara 

aktuell för att både öka kunskapsnivån och öppna upp för dialog är att delta i 

föreläsningar, vidareutbilda sig eller på annat iniatitv utöka sin kunskap. De som 

kommer i kontakt med missbruksvården pga sin AAS-problematik behöver 

professionella som har kunskap kring området, för att kunna erbjuda rätt vård och 

bemötande. En intressant uppfattning många av respondenterna delade var att det kände 

redan under sin utbildning fått för lite kunskap kring AAS. Denna kunskap är en viktig 

kraft i frågan kring förändring, viktig i att identifiera beredskap och insatser som är väl 

anpassade till det stadiet man befinner sig i.  

 

Samverkan utifrån CRM 

En viktig aspekt när man ser att göra vården mer tillgänglig för AAS-brukare är att 

utveckla samverkan mellan olika vårdinstanser. Även att se till att denna samverkan 

uppehålls och ständigt utvecklas. Anabola androgena sterioder brukas av klienter som 

gymmar, som kommer kunna upptäcktas på gym eller i sjukvården där de söker hjälp 

för sin fysiska åkommer. Men AAS brukas också av klienter som aldrig rört en vikt på 

ett gym, som använder det för att öka effekten av ett rus av ett annat preparat eller för 

att AAS i sig ger ett rus. Klienter som aldrig kommer fångas in i en gymsamverkan, 

men som kanske skulle kunna söka hjälp i missbruksvården eller hos socialtjänsten. 
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Eller de som hamnar på sjukhuset med för stora hjärtan som inte orkar pumpa runt 

blodet i kroppen. Det är ytterst viktigt att samverkan, kunskap och medvetenhet finns 

hos alla de vårdinstanser som kan tänkas komma i kontakt med klienter som brukar 

AAS-preparat.  

Denna studie har visat på behandlares upplevelser av hur samverkan fungerar. Alla 

respondenterna lyfte att samverkan med den somatiska vården är bristfällig. Även om 

denna studie aldrig kommer ha möjlighet att lyfta detta perspektiv, så är det perspektiv 

som respondeterna ger av vikt. Samverkan är ett problem, i en problematik som kräver 

mycket av just det. Frågan är således hur man lyfter att samverkan är ett problem, där 

ingen av de inblandade parterna anser att ansvaret är deras. De inblandade vårdinstanser 

befinner sig inom det stadiet som enligt Edwards m.fl (2000) kallar för låg medvetenhet. 

Eller så finns en medvetenhet till en viss grad, men motivationen är det som brister. Att 

nå ut med information är den stora insatsen som behöver ske i detta stadie enligt CRM-

teorin. (Edwards m.fl, 2000) Men frågan är vilken instans dena information ska komma 

ifrån, vem ska ta ansvar för att implimentera dessa förändringar i dessa verksamheter. 

Då flera verksamheter inte har en tillräckligt hög medvetenhetsgrad kan det ses av vikt 

att information och iniativ till att implimentera nya insatser kommer ifrån högre 

instanser. Även kan det ses som ytterst viktigt att problematiken lyfts på samhällsnivå 

för att öka den generella medvetenheten och på så sätt även medvetenheten i 

verksamheter. Edwards m.fl (2000) menar på att viktig insater under de första stadierna 

i CRM är att kontakta samhällsmedborgare, sprida information och öka den mediala 

insatsen. Detta är en grundföutsättning för att kunna gå vidare till stadier som initiering, 

stabilisering och utbredning. Dessa stadier handlar om utbilda professionella, ge 

finansiellt stöd och upprätta planer för nätverk (Edward m.fl, 2000).  

Att utbilda och stabiliera nätverk mellan olika vårdinstanser är en av de nyckelfaktorer 

till att göra vården mer tillgänglig för klienter med ett problematiskt AAS-bruk. Men 

eftersom dessa verksamheter inte än befinner sig i dessa stadier enligt CRM, är det 

viktigt att börja med att identifiera vart de är och arbeta utifrån de förutsättningar och 

lämpliga insatser som finns där. För att kunna implementera nätverk och utbilda 

personal, behöver först en medvetenhet och motivation skapas. Detta igenom 

kunskapsutveckling och lyfta dialog. Att finna någon eller lika så en verksamhet där den 

är, är det enda sättet att kunna hjälpa hen. Där av behöver information, kunskap och 

motivation implementeras innan mer konkreta insatser kan sättas in. När organisationer 

fått upp en större medveten och bättre förståelse för problematiken kan personal 

utbildas, och då kanske även förståelsen för vikten av samverkan uppstå naturligt. 

Förändringsprocesser  

   

 

Förändringsprocesser på grupp – och individ 

nivå 

 

Klient I – inte 

redo  

 

Klient II – 

redo  
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Verksamhet I – inte redo 

 

 

Ingen förändring  

 

 

Ingen 

förändring  

 

 

Verksamhet II – redo  

 

 

Ingen förändring  

 

 

Förändring  

 

Tabellen ovan visar på möjliga utfall utifrån verksamheters och inviders beredskap till 

förändring, som går att belysa ur både CRM-modellen och ur de transteoretiska 

modellen. Både perspektiven är intressant att beaka i denna modell, dels för att precis 

som Edwards m.fl (2000) menar att CRM har sitt ursprung i transteoretisk modell. De 

behandlar ett likartat fenomen med på olika nivåer. CRM berör organisationer och 

samhällens beredskap och väg till förändring, (Edwards m.fl, 2000) medan den 

transteoretiska modellen berör individens. (Prochaska och DiClemente, 1982).  

Förändringshjulet som utvecklades av Prochaska och DiClemente visar på vart en klient 

befinner sig i sin beredskap för förändring. Vikten av att hitta klienten i stadiet denne 

befinner sig i anses också vara av vikt, för att som behandlare kunna hjälpa klienten att 

ta förändringen i rätt riktning. Det är i begrundande fasen som klienten kommer till 

insikt, även om en denna fas kantas av en viss ambivalens. (Prochaska och DiClemente, 

1982.) I denna fas är det ytterst viktigt som behandlare kunna fånga upp klienten, för att 

utforska ambivalens och vara ett stöd i aktiveringsfasen. Man kan se även behandlare 

och verksamheter med insperation ur den transteoretiska modellen. Är behandlare 

fortfarande kvar i förbegrundande fasen, som enligt Prochaska och DiClemente (1982) 

som innebär att man inte har en medvetenhet kring problematiken inga förmåga att 

hjälpa klienten. Beslut och aktiveringesfase berör att besluta och sedan aktivt 

upprätthålla detta beslut för att föra förändringen i rätt riktning (Prochaska och 

DiCelement, 1982). Medan klientens problematik berör sin förberedelse till att förändra 

ett destruktivt bruk av en substans, handlar verksamheters problematik om att skapa 

medveten och öka kunskapen kring aspekter av klienternas problematik. För en 

verksamhet att komma frammåt i sitt förändringshjul, kan man fördelaktigt ta hjälp av 

CRM. 

Vikten av att ställa båda emot att varandra är för belysa vikten av att det således inte 

spelar någon roll hur motiverad en klient är till förändring ifall verksamheten inte är på 

samma stadie. Eller ifall inte verksamheten inte har förutsättningarna för att stödja och 

hjälpa klienten i sin strävan till förändring. Att verksamheter har ett ansvar i att vara på 

ett stadie där de har kunskap kring samt insatser gällande hur de ska hantera denna typ 

av problematik. Det visar på det komplexa samspelet mellan verksamhet och klienten 

sam vikten av befinna sig på samma nivå för att göra vården mer tillgänglig. 
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Framtida forskning 

Denna studie har genomgående försökt att belysa missbruksvårdens tillgänglighet för 

klienter som brukar AAS, antingen som enda preparat eller i kombiantion med 

narkotiska preparat. Studien har kunnat kartlägga olika verksamheters medvetenhet och 

beredskap till förändring utifrån olika teoretiska utgångspunkter.  

Det stora och genomgående temat för denna studie har varit bristen på kunskap som 

finns kring denna problematik och kring AAS-preparaten. Bristen på kunskap som 

genomsyrar både på individ-, organisatorisk- och samhällsnivå får konsekvenser för de 

som brukar dessa preparat. Okunskapen avspeglas i att dessa klienter faller mellan de 

olika verksamheter där de kan finna hjälp, eller att de som befinner sig inom 

vårdinstanser inte får adekvat vård anpassad till sin problematik.  

Därför är ett av de viktigaste elementen för framtida forskning att öka kunskapen för att 

i sin tur kunna lyfta dialogen på alla nivåer. En ökad kunskap skulle också stärka 

samverkan mellan de berörda vårdinstanserna. Det finns redan mycket forskning 

rörande AAS-preparat utifrån andra aspekter, men att lyfta och forska på den komplexa 

problematik samt kring att se AAS som ett potentiellt missbrukspreparat, är av yttersta 

vikt. Det är också viktig med forskning om hur man väcker medvetenhet och 

implimenterar ny kunskap inom verksamheter. Att även lyfta AAS inom utbildningar 

som formar de professionella som kommer arbeta inom missbruksvården, den 

somatiska vården samt inom psykiatrin.  

Det är även viktig att fortsatt forskning och ökad kunskap bidrar till att lyfta ämnet på 

en högre nivå. En medvetenhet och ett driv i frågan om kunskapsutveckling behöver 

även komma uppifrån, både organisatoriskt och politiskt. Att behandla allt från 

organisatorisk uppbyggnad och samverkan till lagstiftning och ANDT-undervisning i 

skolan. Att ändra schemat för missbruksvård på både organisatorisk nivå men även på 

samhällsnivå. Detta för att göra missbruksvården mer inkluderande och ta ansvaret som 

ställs på professionella, politiker och vården. Att hjälpa människor som av olika 

anledningar har fastnat i substansbruk, som är skadligt för dem och personer i deras 

omgivning, oavsett vilken substans de är som brukas. Många av responderna, oavsett 

deras faktiska erfarenhet av arbete med klienter som brukar AAS eller inte, lyfter vikten 

av man behandlar ett problematiskt bruk och inte en substans. Så varför ska det gälla 

bara alkohol och amfetamin? Eller benzodiazepiner och cannabis, men inte anabola 

androgena sterioder? 
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Bilaga I - Intervjuguide 

 

1. Berätta gärna lite om er själva: ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet osv.  

2. I vilken utsträckning möter ni personer som brukar AAS-preparat? 

3. Om ni möter personer som brukar AAS-preparat, hur skulle behandlingen då se 

ut?  

4. Om ni inte kommit i kontakt med denna klientgrupp, hur tänker ni er att 

behandlingen skulle se ut om ni gör det? 

5. Om ni möter personer som brukar AAS-preparat, hur vanligt är det att detta 

kombineras med någon form av narkotika? 

6. Om blandmissbruk förekommer; hur brukar detta se ut?  

7. Hur tillgänglig tycker ni att er verksamhet är för personer som brukar AAS-

preparat? 

8. Hur ser kunskapsnivån ut inom verksamheten gällande detta område?  

9. Hur tänker ni att man kan göra vården mer tillgänglig rent generellt för personer 

med denna problematik?  

10. Hur tänker ni att man ska implementera dessa faktorer och medel i er 

verksamhet? 

11. Hur upplever ni att synen på detta bruk ser ut? Både i er verksamhet samt på 

samhällsnivå? 

12. Hur tror ni att den nuvarande synen på AAS-preparat som finns i samhället 

påverkar brukare? 

13. Hur tänker ni att en ökad kunskapsnivå inom detta område skulle kunna påverka 

nuvarande situation för brukare?  
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 Bilaga II - Förfrågan om medverkan i kandidatuppsats 

               Växjö 

16.02.10 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi kontaktar er med anledning av den kandidatuppsats vi planerar att skriva angående 

anabola androgena steroider. Vårt intresse rör behandling av klienter med ett AAS-

missbruk, eller ett blandmissbruk där AAS utgör ett av de olika preparaten. Vi har också 

ett stort intresse av att undersöka hur man arbetar eller tänker kring arbetet att göra 

vården mer tillgänglig för klienter med denna typ av problematik.  

När det gäller detta problemområde anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara 

mycket intressant att få ta del av, då vi vill undersöka detta ur ett öppenvårdsperspektiv. 

För att få göra detta vill vi intervjua två professionella som arbetar inom er verksamhet. 

Vi ser gärna att dessa jobbar aktivt med behandling och har någon form av högskole- 

eller universitetsexamen. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Är detta någonting som ni skulle vara intresserade av och bistå med er kunskap till vår 

uppsatts? I så fall är ni mycket välkomna att skicka ett svar till någon av oss, så kan vi 

ringa upp er och bestämma närmare detaljer. 

 

Tack på förhand! 

Beatrice Josefsson  

0709202603 

bj222ce@student.lnu.se 

Sara Skude 

0706173873 

ss222yv@student.lnu.se                                                                     

   Kontaktuppgifter Handledare:

    Berth Andersson Hagel 

berth.andersson@lnu.se 

mailto:berth.andersson@lnu.se


 

 

Bilaga III - Missiv till deltagare i studien Problematiskt 

AAS-bruk 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

 

  ___________________________ 

  Namn   

  ___________________________ 

  Namn 

  ___________________________  

   Ort & datum   

 

 

Handledare: Berth Andersson Hagel 

Kursansvarig: Mats Anderberg 
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