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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka individers erfarenheter av att använda doping. 

Studien är kvalitativ och utgörs av narrativa intervjuer med två före detta 

dopinganvändare. Huvudresultaten visade att deltagarna började med dopingpreparat 

bland annat på grund av låg självkänsla och en vilja att ta revansch. Resultaten visade 

även att deltagarna upplevt både för- och nackdelar med dopingbruket. Båda 

intervjudeltagarna uppgav att bekräftelse och framgångar varit dopingens fördelar samt 

att bieffekter, blandmissbruk och skadade relationer varit de negativa konsekvenserna 

av bruket. Resultaten visade även att deltagarnas avslutade bruk grundat sig i fysiska 

bieffekter och i ett av fallen spelade även socialt stöd en avgörande roll. Den viktigaste 

slutsatsen i studien är att sociala faktorer har en betydande roll för individers beteende 

vid dopingbruk.   

 

Nyckelord: Doping, narrativ intervju, vändpunkter, sociala band 



 

 

Abstract 
“The dream of becoming someone” - A qualitative interview study on doping 

 

The objective in the study was to analyze individuals’ experiences when using doping. 

This study is qualitative and constitutes narrative interviews with two past doping users. 

The main result demonstrated that the participants started consuming doping substances 

because of low self-esteem and a desire to revenge. The results also showed that the 

participants had experienced positive and negative effects with doping. The participants 

reported affirmation and success to be the advantages of doping usage, while mixed 

drug abuse and damaged relations became the negative side-effects. The results also 

showed that the participants’ turning points were based on physical side-effects. It was 

found that social reinforcement played a major role as a determined factor in one of the 

cases. The most important implication of this study declares that the social factor has a 

significant role in individuals’ behavior related to drug abuse.  
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Inledning 
Forskningen som berör användandet av doping menar att doping inom idrotten är ett problem 

som blivit allt vanligare de senaste åren (Mickelsson & Jonsson, 2011, s. 5, 14). Mickelsson och 

Jonsson (a.a.) uppskattar att minst 10 000 personer det senaste året använt preparat i syfte att 

antingen bygga muskler, prestera bättre, få pondus eller bli starkare. Doping är ett illegalt medel 

som säljs på den svarta marknaden och den vanligaste förekommande substansen anses vara 

Anabola androgena steroider (AAS) (Mickelsson & Jonsson, 2011, s. 10-12, 21). Användande av 

dopningspreparat kan ge både psykiska och fysiska bieffekter (a.a.). I Sverige utformades en 

lagstiftning kring doping år 1992, då staten ansåg att det var ett omfattande samhällsproblem 

(Mickelsson & Jonsson, 2011, s. 8). Då användning av doping blivit alltmer vanligt inom 

elitidrotten men även på gymmen, anser Mickelsson och Jonsson (2011, s. 27-28) att både 

professionella och allmänheten måste skaffa sig mera kunskap om ämnet.  

 

Kunskapen om dopingbrukarnas upplevelser är idag begränsad. Genom att ta del av personers 

berättelser kring deras problematik med doping och studera dess utsagor skapar det en möjlighet 

till ökad förståelse och lärdom kring användningen av dopingen som finns i samhället. Vi anser 

att forskningen kring dopingbruk behöver bredda kunskapen om vilka faktorer som påverkat 

individerna till att börja använda doping. Forskarnas intresse och viljan att identifiera orsaken 

eller orsakerna till ett brottsligt beteende är inte någon ny företeelse, utan intresset och viljan har 

funnits länge inom den kriminologiska forskningsvärlden (Lab, 2010, s. 176-177). Kunskapen 

kring vilka faktorer som bidragit till individernas vändpunkter behöver också utvidgas. 

Kunskapen om vändpunkter för individer med ett brottsligt beteende är inte omfattande. Det 

finns emellertid två forskare, Sampson och Laub (1995) som i sin forskning valt att studera 

varför vissa individer väljer att avsluta en brottslig livsstil. Vi anser att ökad kunskap om 

vändpunkter i individers liv är relevant då det kan hjälpa individer ut ur ett dopingbruk. 

 

Denna studie menar vi kan vara relevant för ämnet kriminologi och forskningen kring preventiva 

åtgärder. Vi menar även att kunskapen om betydelsefulla vändpunkter i en individs liv är en 

viktig del i den fortsatta preventiva forskningen kring individers brottsliga beteende. Denna 

kvalitativa intervjustudie är alltså tänkt att tillföra mera kunskap till forskningen som redan finns 
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i ämnet. Vi hoppas även att resultatet kan tydliggöra om det finns några särskilda faktorer som 

fått individen att påbörja sitt bruk och vilka vändpunkter i personernas liv som gjort att de ändrat 

sin inställning till att använda doping. 

 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att analysera intervjudeltagares erfarenheter av att använda dopingpreparat. För 

att besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 

● Vad var det som gjorde att intervjudeltagaren började använda dopingpreparat? 

● Vilka för- och nackdelar upplevde intervjudeltagaren med att använda dopingpreparat? 

● Vad var det för faktorer som gjorde att individen avslutade sitt dopingbruk? 

 

Förklaring av begrepp 
Anabola androgena steroider (AAS) 

I denna studie har vi valt att fokusera på individers dopingbruk och då i synnerhet individers 

bruk av anabola androgena steroider, det vill säga AAS. AAS är enligt den vedertagna 

definitionen en form av doping som syftar till att öka muskelmassan hos individer som brukar 

preparatet (Bilgrei, 2013, s. 9, Mickelsson, 2009, s. 8-9). 

 

Bruk/användning 

I denna studie har vi valt att beskriva konsumtionen av AAS med orden bruk och användning. 

Detta har gjorts i syfte för att undvika formuleringar som är mer laddade såsom missbruk och 

beroende. Vi har valt att använda de definitioner som är mest nedtonade då Mickelsson (2009, s. 

9) resonerar att bruk är ett neutralt begrepp som inte lägger någon värdering i konsumtionen.   

 

Vändpunkter 

Vändpunkter beskrivs som betydelsefulla och avgörande livshändelser som i vuxen ålder 

påverkar en individ att ändra sitt brottsliga beteende och invanda mönster (Sampson & Laub, 

1995, s. 139-145). Sampson och Laub (a.a.) förtydligar att de vanligaste vändpunkterna är 

giftermål, arbete och militär tjänstgöring. 
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Disposition  
Inledningsvis presenteras tidigare forskning i ämnet doping och vändpunkter. Därefter 

presenteras vetenskapsteori samt teoretiskt ramverk för studien. Sedan följer ett kapitel om vald 

metod och tillvägagångssätt. I detta kapitel beskrivs även förförståelse, validitet och reliabilitet 

samt etiska ställningstaganden. Därefter presenteras studiens resultat och analys. Slutligen förs 

en diskussion kring det som framkommer i resultat och analys och i detta kapitel presenteras 

även de mest väsentliga resultaten under respektive frågeställning. Avsnittet diskussion avslutas 

med att redogöra för vidare forskning och slutord.   
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Tidigare forskning  
Detta kapitel är indelat i två delar. Del ett redogör för hur tillvägagångssätt varit för att hitta 

relevant litteratur kopplad till vårt ämne. I den andra delen presenteras tidigare forskning inom 

ämnet.  

 

Litteratursökning 
Vi började med att söka efter relevant litteratur i ämnet på högskolans sökportal Discovery. 

Orden som vi valde att använda vid sökningarna är relaterade till syftet och frågeställningarna i 

studien. Sökportal, databas, sökord och antal träffar från varje enskild artikel finns specificerade i 

bilaga 1. För att minska antalet träffar i Discovery valde vi att kryssa i peer-review och 

fulltextformat. Peer-review medför att artiklarna och rapporterna är vetenskapligt granskade 

vilket kan ses som en fördel (Sandberg & Faugert, 2016, s. 111-112). Fulltextformat gör att 

artiklarna och rapporterna går att läsa i sin helhet. För att minska antalet artiklar och rapporter 

ytterligare valde vi att begränsa årtalet, det vill säga, vi valde att endast söka efter material från 

år 1998 och framåt. Utifrån träffarna vi fick, läste vi artiklarna och rapporternas sammanfattning 

för att därigenom avgöra om materialet var relevant för studien eller inte. De artiklar och 

rapporter som ansågs relevanta lästes sedan i sin helhet. Sökningen i Discovery resulterade i tre 

relevanta artiklar.  

 

Vi har även använt oss av sökportalen Google Scholar. Vi använde samma och/eller liknande 

sökord som i Discovery, med en avgränsning på ett tidsintervall från 1998-2018. Först läste vi 

igenom en mängd olika artiklar/rapporter för att sedan selektivt kunna välja de som lämpade sig 

bäst till vårt syfte och frågeställningar. I denna sökportal hittade vi två relevanta rapporter att 

använda till kapitlet tidigare forskning.   

 

Trots mycket sökningar har det varit relativt svårt att få träffar i ämnet doping och kvalitativa 

studier. Vi har därför tittat på referenser från en av de redan valda rapporterna och via den 

rapporten hittat ytterligare aktuellt material i form av rapporter samt verksamheten Prevention av 

dopning i Sverige (PRODIS) och dopingjourer. Genom PRODIS hemsida kunde vi hitta 

ytterligare tre relevanta rapporter i ämnet. PRODIS presenterade både aktuella rapporter och 
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informationsmaterial om doping. Materialet de presenterade var delvis samma rapporter som vi 

redan hittat via andra sökvägar. Vilket vi ansåg bekräftade relevansen ytterligare.    

 

Livet före doping 
Den forskning som finns kring doping och dopingbruk, handlar till den största delen om 

individens tankar kring varför den började använda dopingpreparat den första gången (Bilgrei, 

2013, Santos & Coomber, 2017). Det finns därmed få studier som enbart fokuserar på individens 

uppväxt och familjeförhållanden. Forskare har i sina studier valt att endast nämna dessa faktorer 

lite kortfattat, till exempel så nämner Bilgrei (2013, s. 19) väldigt kort i sin studie att ingången 

och motivationen till att börja använda dopingpreparat är ungefär densamma hos alla personer. 

Bilgrei (a.a.) menar att alla deltagare i hans studie hade en dröm om att få en välformad kropp 

och hitta sig själva.  

 

Det finns emellertid två forskare som är framträdande i forskningen kring dopinganvändarnas 

bakgrunder och det är Skarberg och Engström (2007). Skarberg och Engström (2007, s. 1) har i 

sin studie valt att specifikt fokuserat på dopinganvändarnas bakgrunder. Detta medför att deras 

resultat är mera användbart vad gäller bakgrunder och dopinganvändare än andra studiers resultat 

i ämnet doping. Skarberg och Engström (2007, s. 1) har i sin studie fått fram resultat som visar 

på att personer som använder dopingpreparat ofta varit uppväxta under problematiska 

förhållanden på olika sätt. Problematiken inom familjen som Skarberg och Engström (2007, s. 3-

5) nämner, kan enligt dem bland annat handla om, dålig anknytning till föräldrar, 

koncentrationssvårigheter i skolan, en lägre social status och/eller närvaro av våld i olika former. 

De belyser även att många av deltagarna i deras studie haft någon form av beroendeproblematik 

inom den närmsta familjen. Resultaten i Skarberg och Engströms (2007, s. 3-4) studie visar även 

att de som intervjuades och var användare av dopingpreparat någon gång under uppväxten blivit 

utsatta för både psykiskt och fysiskt våld.  

 

En annan forskare som i sin studie delvis valt att undersöka dopinganvändarnas olika bakgrunder 

är Hoff (2016). Hoff har i sin studie kommit fram till snarliknande resultat som Skarberg och 

Engström (2007) kommit fram till i sin studie, det vill säga att personerna som använt/använder 

doping ofta haft en trasslig barndom. De flesta av de medverkande i Hoff studie hade också varit 
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mobbade i skolan av klasskamrater och/eller känt sig kränkta och orättvist behandlade av vuxna 

(Hoff, 2016, s 45). Hoff (2016, s. 46) belyser dock i sin studie att dessa faktorer även haft en 

inverkan på hur deltagarna såg på sig själva men även att de påverkat deras önskan att ta en 

revansch senare i livet.  

 

Fördelar och nackdelar med doping 
Att bruka preparat i form av AAS kan utöver de eftersträvansvärda positiva effekterna också ge 

negativa bieffekter (Mickelsson & Jonsson, 2011, s. 21). De eftersträvansvärda effekterna som 

AAS-användare vill uppnå är vanligtvis ökad muskelmassa, viktuppgång, minskat kroppsfett 

samt större träningsvolym med mindre behov av vila (a.a.).  

 

Mickelsson (2009, s. 50) redogör för de negativa konsekvenserna som ett AAS-bruk kan leda till. 

Hon poängterar att effekterna kan te sig olika beroende på vem som brukar och i vilken 

omfattning användandet sker (a.a.). De negativa konsekvenserna kan påverka individen både 

fysiskt och psykiskt (Mickelsson, 2009, s. 49). Fysiska förändringar kan exempelvis vara 

hudförändringar, nedsatt fertilitet, hjärtförstoring, leversjukdomar och blodfettsförändring 

(Mickelsson, 2009, s. 50-51). Av den dokumentation som finns menar Mickelsson (2009, s.52) 

att depression och ångest är vanligt förekommande psykiska besvär av AAS. Ett annat psykiskt 

besvär är abstinensen efter preparatet då AAS är centralstimulerande och beroendeframkallande 

(Ranung & Lundholm, 2016, s. 32). Genom att använda AAS ökar individen också risken att bli 

beroende av andra centralstimulerande preparat (a.a.). I ett blandmissbruk med AAS är preparat 

som kokain, amfetamin och efedrin vanligt förekommande (Ranung & Lundholm, 2016, s. 37-

38). Ett blandmissbruk medför i sin tur fler risker som exempelvis hjärnblödning, sömnlöshet, 

personlighetsstörningar och hjärtstillestånd (a.a.).  

 

Mickelsson (2009, s. 53-54) beskriver att användaren genomgår tre olika faser under en kur med 

AAS. Den första fasen beskrivs som den bästa för användaren då känslan av ökad sexlust, 

muskeltillväxt och oövervinnerlighet uppstår (a.a.). Den andra fasen präglas av låg 

impulskontroll och ökad aggressivitet samt humörsvängningar (Mickelsson, 2009, s. 53-54). Den 

tredje fasen uppstår efter kuren är avslutad och det är då ångest och depression vanligtvis 
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uppkommer (a.a.). De positiva effekterna menar Mickelsson (2009, s. 54) brukar avta ju längre 

tid användandet av AAS fortskrider.  

 

Mickelsson (2009, s. 57) beskriver att viss forskning tyder på att AAS-bruk och annan 

kriminalitet har ett samband. Dels kan AAS-användning öppna upp för nya kriminella kontakter 

och dels kan användandet leda till brottsliga handlingar då AAS bland annat medför ökad 

aggressivitet (a.a.).   

 

Vändpunkter 
Forskningen kring vändpunkten, det vill säga varför personen slutade använda dopingpreparat, är 

i stort sett obefintlig. Den lilla forskning samt de få studier som finns angående vändpunkter 

handlar till stor del om andra preparat än doping. Hser, Longshore och Anglin (2007) har gjort en 

studie som innefattar bland annat narkotikamissbrukare. Denna studie fokuserar till viss del på 

ämnet vändpunkter och vilka faktorer som skulle kunna vara avgörande för till exempel 

drogmissbrukare att börja ett nytt drogfritt liv (Hser et al., 2007, s. 518-526). I Hser et al. (2007, 

s. 520-521) nämner i denna studie bland annat livsloppsteorin av Sampson och Laub. Hser et al. 

(a.a.) poängterar att de precis som Sampson och Laub menar att giftermål och jobb kan vara 

betydelsefulla vändpunkter för personer med bland annat drogmissbruk. I studien belyser dock 

Hser et al. (2007, s. 531-532) att kontakten med samhällssystem även kan vara av vikt för 

individens vändpunkter. Detta genom att kontakten med samhällssystemet kan innebära att 

individen kommer i kontakt med viktiga personer som kan hjälpa dem att vilja ändras (a.a.). Hser 

et al. (2007, s. 527) nämner i sin studie att det även finns andra forskare som anser att dessa 

faktorer kan vara av betydelse för en persons val att sluta med droger. Dessa forskare markerar 

dock att ovannämnda faktorer endast fungerar som vändpunkter när de kopplas ihop med andra 

faktorer (a.a.). De menar således att tidpunkten för giftermålet och/eller äktenskapets varaktighet 

även har stor betydelse för personens val att vilja förändra sitt liv (Hser et al. 2007, s. 527).  
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Teoretiska utgångspunkter 
Två teorier som vi kommer att använda i vår studie är Sampson och Laubs livsloppsteori och 

Hirschis teori om sociala band. Teorin om sociala band syftar till att förklara en individs 

brottsliga beteende och livsloppsteorin har för avsikt att förklara varför en individ väljer att 

avsluta en brottslig livsstil. Vi har valt dessa två teorier då vi i denna studie vill öka kunskapen 

om varför individer påbörjat samt avslutat ett dopingbruk.  

 

Teorin om sociala band  
Enligt teorin om sociala band har ett kriminellt beteende sitt ursprung i individens olika band till 

samhället (Hirschi, 2002, s. 16). Hirschi (2002) förklarar att de sociala banden som kan påverka 

individens beteende är anknytning till föräldrar och vänner, delaktighet i skolan, medverkan i 

konventionella aktiviteter och övertygelse till ett legitimt rättssamhälle. Är ett eller flera av dessa 

band svaga, ökar enligt teorin risken för individen att utveckla en brottsligt beteende (a.a.).  

 

Hirschi (2002, s. 83) förklarar att det första bandet, anknytning till föräldrar och vänner är 

värdefullt då anknytning till konventionella människor kan förhindra ett avvikande beteende. 

Han poängterar att ett barns anknytning till fadern är mer avgörande för barnets beteende än 

anknytningen till modern (Hirschi, 2002, s. 95). Att vara delaktig och engagerad i skolan menar 

Hirschi (2002, s. 110-111) skapar ett gott rykte för personen. Att upprätthålla detta rykte tar både 

tid och energi och Hirschi påpekar att ju starkare bandet är till exempelvis skolan desto mer har 

personen att förlora socialt om denne skulle välja att begå ett brott. Medverkan i konventionella 

aktiviteter upptar mycket tid i en individs liv (Hirschi, 2002, s. 187). Detta menar Hirschi (a.a.) 

skulle kunna påverka en person till att leva ett konventionellt liv då personen i fråga varken har 

tid eller motivation till att begå brottsliga handlingar. Övertygelse till ett legitimt rättssamhälle 

menar Hirschi (2002, s. 197) innebär att om individen tror på samhällets lagar och regler blir det 

svårare för denne att begå brott. Saknar däremot individen uppfattningen att samhällets normer är 

de rätta, blir det enklare för individen att bryta mot vedertagna normer (a.a.). Hirschi (2002) 

menar att dessa fyra sociala band påverkas av varandra, det vill säga är ett av banden svagt så är 

troligen resterande band också svaga och vice versa.  
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Livsloppsteorin  
Sampson och Laubs (1995, s. 139) livsloppsteori fokuserar på den informella sociala kontrollen 

och hur den påverkar en individs beteende. Den informella sociala kontrollen förändras 

kontinuerligt i och med att individen blir äldre (Sampson & Laub, 1995, s. 17). Faktorer som 

påverkar den informella sociala kontrollen är enligt Sampson och Laub (1995, s. 140) socialt 

kapital i form av till exempel giftermål eller arbete. Sampson och Laub (1995, s. 8, 140-141) 

menar således att individens investeringar i socialt kapital påverkar en individs informella sociala 

kontroll. Individens investeringar i det sociala kapitalet skapar sociala band och det är sedan 

styrkan i dessa sociala band som leder till att individens informella sociala kontroll förändras 

(Sampson & Laub, 1995, s. 140). Dessa förändringar i den informella sociala kontrollen kan då i 

sin tur leda till att individen ändrar livsstil och upphör med brottsligt beteende (Sampson & 

Laub, 1995, s. 8-9, 140-141).  

 

Sampson och Laub (1995, s. 140) menar att vändpunkter som gör att individen upphör med 

brottsligt beteende endast kan påverka individen om de kombineras med andra närliggande 

faktorer. De poängterar till exempel att ett giftermål ensamt inte kan vara en vändpunkt, det blir 

en vändpunkt först när det kombineras med känslomässiga band och anknytning. Sampson och 

Laub (1995, s. 140) menar vidare att giftermålet på så sätt skapar ett ömsesidigt beroende mellan 

två individer, vilket kan medföra ett minskat brottsligt beteende. Individens sociala investering 

och vändpunkt behöver inte endast handla om faktorer som berör familjen, anser Sampson och 

Laub (a.a.). En individ kan utöver familjen även ha starka sociala band till andra individer eller 

grupper (Sampson & Laub, 1995, s. 140).  

 

Vändpunkter eller upphörandet av brottsligt beteende är enligt Sampson och Laub (1995, s. 140-

143) inte enstaka händelser, utan de är snarare processer som hela tiden måste förnyas. De (1995, 

s. 18-19) belyser hur dessa processer endast kan fungera när den individuella motivationen och 

den sociala kontexten samspelar. En individs val och motivation måste således kombineras med 

strukturellt stöd eller erbjudande av stöd (Sampson & Laub, 1995, s. 17, 140-143). Sampson och 

Laub (1995, s. 18- 21, 240) poängterar vidare att det är först när dessa faktorer studeras samtidigt 

som vi kan börja förstå och upptäcka betydelsefulla vändpunkter för individer och därmed även 

upphörande av brottsligt beteende i vuxen ålder.  
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Vetenskapsteoretisk ansats 
I denna studie har vi valt att applicera ett socialkonstukivitiskt synsätt. Med detta menas att 

verkligheten ses som något föränderligt och att det inte enbart finns en objektiv sanning (Thurén, 

2007, s. 141). Alla individer skapar sina egna sanningar utifrån erfarenheter och tolkningar 

(Lander, 2006, s. 23-24). Bryman (2011, s. 37) belyser att verkligheten är något som individer 

dagligen skapar i interaktion med andra genom sociala processer. Beroende på kontext, språk 

och uppfattning kan flera olika verkligheter finnas över tid, förklarar Lander (2006, s. 23-24). Vi 

menar att detta synsätt är applicerbart på vår studie då Thurén (2007, s. 147) menar att 

råmaterialet för denna kunskapssyn är hämtat ute i verkligheten. Vi anser att intervjuerna i denna 

studie är ett tillfälle där sociala konstruktioner kan producera ny kunskap i ämnet. Thurén (2007, 

s. 147) anser att detta sätt att konstruera kunskap inte behöver innefatta att de sociala och 

språkliga konstruktionerna är påhittade. 
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Metod och tillvägagångssätt 
I detta kapitel börjar vi med att beskriva vår egen förförståelse av ämnet, val av metod, samt 

vilka urval och avgränsningar vi gjort. Vi kommer därefter att redogöra för vårt tillvägagångssätt 

vid rekrytering av deltagare samt genomförande av intervjuer. I kapitlets sista delar kommer vi 

redovisa hur vi gått tillväga vid bearbetning och analys av materialet, vilka etiska 

ställningstaganden vi gjort samt diskutera studiens validitet och reliabilitet.  

 

Förförståelse 
Innan studiens början var vår kunskap om ämnet ganska begränsad, vi hade bland annat inte läst 

någon forskning som berör doping. Vi kände till att AAS kan tas för att fortare bygga muskler, 

däremot kände vi inte till att dopingpreparaten kan ha olika användningsområden. Vi hade även 

en uppfattning om att de personer som använder dopingpreparat inte blandar dessa preparat med 

andra droger. Innan studiens början hade vi även fått en bild av att AAS ofta kopplas till olika 

våldshandlingar och aggressivt beteende. Vi hade även uppfattningen om att det oftast är unga 

killar som använder dessa former av droger. Innan studiens början kände vi också till att 

användning och försäljning av dopingpreparat är olagligt enligt svensk lag. Vi anser att vår 

ganska så negativa bild av dopingbruk kan härröra från bland annat media. Förförståelsen om 

doping och dem som använder det, bygger således på våra egna fördomar. 

 

Vi var innan studiens början väl medvetna om att vi hade denna negativa bild och således även 

negativa förförståelse om doping. Under hela studiens genomförande har vi haft detta i åtanke, 

för att därigenom reducera våra egna fördomar och det både under intervjuerna samt under 

transkribering och analys av materialet.  

 

Val av metod 
Denna studie bygger på intervjuer med två individer som använt sig av doping. För att på bästa 

sätt kunna besvara studiens syfte, det vill säga undersöka intervjudeltagarnas upplevelser och 

erfarenheter av doping, valde vi att använda oss av kvalitativ forskningsintervju som metod (se 

Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17). Denna metod menar Kvale och Brinkmann (a.a.) kan vara 

speciellt lämpad för studier där forskaren vill “se och förstå världen ur intervjudeltagarens 
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synvinkel”. Genom att använda oss av kvalitativ forskningsintervju som metod, kunde vi göra 

intervjuer med individer som använt sig av dopingpreparat. Detta medförde att vi kunde få en 

bättre förståelse för intervjudeltagarnas upplevelser och erfarenheter kring dopingbruk, men även 

vilka aspekter som spelat in i deltagarnas val att avsluta bruket.  

 

Den intervjumetod som vi använde oss av är narrativ intervju. I narrativa intervjuer ligger fokus 

på deltagarnas berättelse och således kan den narrativa intervjun tolkas som en individs 

livsberättelse (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 194). Johnsson (2005, s. 213) beskriver att dessa 

livsberättelser kan förklaras som “muntligt förmedlade berättelser om en människas liv”. 

Johnsson (2005, s. 214) menar att avsikten med berättelsen är att öka förståelsen för hur 

individen tolkar sitt eget liv.  

 

Den narrativa intervjun kan genomföras på flera olika sätt (Johnsson, 2005, s. 245). Forskaren 

kan be deltagaren att berätta hela sin livsberättelse utan direkta teman eller be deltagaren 

fokusera och berätta om en specifik period i livet (a.a.). Syftet med vår studie var att undersöka 

intervjudeltagares erfarenheter av att använda dopingpreparat. Detta medförde att vi 

koncentrerade oss på speciella perioder i intervjudeltagarnas liv.  

  

Genom att vi endast var intresserade av speciella perioder i deltagarnas liv påverkade det även 

vårt val av intervju, det vill säga strukturen på intervjun. Vi valde, sett till studiens syfte att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 206). Semistrukturerade 

intervjuer har mer öppna frågor än till exempel strukturerade intervjuer (a.a.). Detta medför att 

forskaren kan ställa uppföljningsfrågor om denne anser att det kan behövas, till exempel för att 

förtydliga eller få ett mer utförligt svar på en fråga (Bryman, 2011, s. 206). Denna intervjuform 

gör det även möjligt för forskaren att ställa frågor om de specifika teman som denne utformat, 

samtidigt som semistrukturerade intervjuer även tillåter att intervjudeltagaren utformar svaren på 

frågorna så som den själv vill (Bryman, 2011, s. 415). Genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer i vår studie kunde vi ställa följdfrågor åt intervjudeltagaren och 

därmed få mera utförliga svar. Vi kunde även ge våra deltagare möjligheten att berätta sin 

berättelse så som den själv önskade. Johnsson (2005, s. 255) belyser hur viktigt det är att låta 

deltagaren ta plats i narrativa intervjuer, då detta skapar utrymme för deltagaren att berätta men 
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även reflektera över viktiga detaljer i sin egen livsberättelse. Johnsson (2005, s. 255) poängterar 

även hur forskarens passiva roll kan möjliggöra för att en bredare och innehållsrikare berättelse 

kommer fram.  

 

Urval och avgränsningar  
För att hitta lämpliga deltagare och för att kunna besvara syftet och frågeställningarna i vår 

studie, ansåg vi att deltagarna skulle uppfylla fyra olika krav. Det första kravet var att personen 

måste använt någon form av dopingpreparat. Det andra kravet handlade om att personen måste 

ha haft dopingpreparat som huvuddrog. Det tredje kravet var att personen måste ha avslutat sitt 

dopingbruk och det sista och fjärde kravet var att personen måste vara över 15 år. Det första och 

andra kriteriet, det vill säga att personen måste använt dopingpreparat och även haft det som 

huvuddrog, handlar om att de flesta personer som använt doping även använder andra preparat, 

till exempel amfetamin och kokain (Ranung & Lundholm, 2016, s. 37). Då syftet och 

frågeställningarna endast gäller doping, var det därför viktigt för oss att personen haft ett 

dopingbruk samt att dopingpreparaten varit den mest dominerande drogen. Det tredje kravet, att 

personen avslutat sitt dopingbruk, var viktigt då detta krävdes för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna i studien. Det sista och fjärde kravet, det vill säga att personen skulle vara över 

15 år, handlade om att förenkla de etiska aspekterna. Då vi anser att studien är av etisk känslig 

karaktär skulle det därför krävas ett samtycke från vårdnadshavaren om individen varit under 15 

år (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

 

Vår ambition var i början av studien att använda oss av personer som enbart använt 

dopingpreparat. I undersökningens början insåg vi dock ganska snabbt att de flesta personer som 

använt dopingpreparat även använt sig av andra droger (Mickelsson, 2009, s. 20). Detta 

resulterade i att vi även valde att inkludera blandmissbrukare i vår studie, det vill säg personer 

som använt flera olika sorters droger men som haft dopingpreparat som huvuddrog.    

 

Urvalet valdes utifrån ett målstyrt urval, då intervjupersonerna som är tillfrågades hade en direkt 

anknytning till studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011, s. 350). Vi valde att använda denna 

urvalsmetod för att på så sätt öka relevansen i det sociala fenomen som är valt att undersöka 

(Bryman, 2011, s. 392).  
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Rekrytering 
För att komma i kontakt med personer som använt sig av dopingpreparat, valde vi att vända oss 

till två olika dopingjourer som är verksamma i Sverige. En av jourerna fick en av oss kännedom 

om under vår praktik och vi valde därför att börja med att kontakta den dopingjouren. När vi 

sökte efter numret till den aktuella jouren på Google, fick vi ytterligare en träff på en dopingjour. 

Vi valde att kontakta den jour som vi hade vetskap om först via telefon där vi informerade 

personen vi pratade med om vår studie. Svaret vi fick av personen i telefon, var att individer som 

brukar eller har brukat doping inte gärna pratar om sitt bruk. Det skulle därför kunna bli svårt för 

dem att hjälpa oss att hitta individer till vår studie. De var trots detta villiga att hjälpa oss och 

efter samtalet skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 3).  

 

När vi pratat med den första dopingjouren, ringde vi till den andra jouren. Även här fick vi till 

svar att personer med ett aktivt bruk eller före detta bruk ogärna pratar öppet om sitt bruk. Det 

skulle därför även här kunna bli svårt för dem att hitta personer som var villiga att delta i vår 

studie. Under samtalets gång framkom det ändå att de hade tre personer som skulle kunna vara 

villiga att delta i vår studie och vi fick således namnen på dessa tre personer. Vi fick även 

kontaktuppgifter till en av dem samt lite allmän information om de andra två personerna. Vi 

valde först att kontakta den person som vi fått kontaktuppgifter till. Detta skedde via mail där vi 

lite kort berättade om oss själva och vår studie samt att vi bifogade vårt informationsbrev. Svaret 

vi fick av personen var att denne ville delta i studien och ställa upp på en intervju. Ett datum för 

intervjun bokades.  

 

Då vi endast hade namnen på de andra två personerna, valde vi att söka efter användbara 

kontaktuppgifter till dessa på Google och Facebook. I ett av fallen hittades en mailadress och ett 

mail skickades till personen med information om oss själva och vår studie. Vi bifogade även 

informationsbrevet. Svaret vi fick var även här att person ville hjälpa oss med studien och ett 

datum för intervju bokades. I det andra fallet hittades ingen mailadress eller några andra 

användbara kontaktuppgifter. Vi valde då att försöka kontakta den sista personen via dennes 

arbete, då denna uppgift fanns med i informationen som getts ut av dopingjouren. Innan vi ringde 

till personen diskuterade vi de etiska aspekterna som finns med att kontakta personer via deras 
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arbete. Personen i fråga har ett arbete där det inte är ovanligt att utomstående personer vill 

komma i kontakt med honom. Vi försökte därför att nå personen via telefon vid ett flertal 

tillfällen dock utan resultat.   

 

I rekryteringen för att hitta intervjudeltagare har vi även kontaktat organisationerna KRIS och X-

CONS. Dessa verksamheter kunde inte hjälpa oss att rekrytera några relevanta intervjudeltagare 

till vår studie. Vi har även försökt att hitta intervjudeltagare via personliga kontakter, men också 

här utan resultat. Vårt urval kom slutligen att bestå av två individer som båda haft någon form av 

dopingpreparat som huvuddrog under 7 respektive 15 år. Det hade varit önskvärt med ett större 

urval för att få ett mer innehållsrikt och fylligare material. Detta har inte varit möjligt på grund 

av ämnets känsliga karaktär och det faktum att det är få individer som vill dela med sig av sitt 

dopingbruk.  

 

Genomförande av intervjuer 
En av intervjupersonerna i studien fick själv välja var intervjun skulle äga rum och deltagaren 

valde att genomföra intervjun på sin egen arbetsplats. Denna intervju avbokades på grund av 

sjukdom och en ny tid bokades. Intervjun genomfördes denna gång via telefonen. Detta på grund 

av att vi hade begränsat med tid. Den andra intervjupersonen fick bestämma tid för intervjun, 

men på grund av avståndet mellan städerna kunde denna intervjun endast ske via telefon. 

 

Att intervjuerna genomfördes via telefonen har enligt oss inte påverkat svaren vi fick. Detta är 

något som Bryman (2011, s. 432-433) belyser, att i forskningsstudier där forskare jämfört svar 

från direktintervjuer med telefonintervjuer, finns det inga stora märkbara skillnader i svaren. Vi 

upplevde under intervjuerna att intervjupersonerna var avslappnade och angelägna om att få ut 

sin historia och sitt budskap.  

 

Vi hade inför intervjuerna förberett en intervjuguide i form av en semistrukturerad intervju (se 

bilaga 2). Intervjuguiden innehöll tre övergripande teman med tillhörande frågor, vilka var 

utformade utifrån syfte och frågeställningar i studien. Frågorna var öppet utformade, vilket 

gjorde att intervjupersonerna på ett mer fritt sätt kunde berätta sin historia. De öppna frågorna 

medförde även att vi kunde ställa följdfrågor om vi så önskade. Intervjuguiden har inte ändrats 
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utan den har sett likadan ut under hela arbetet med studien och samma frågor har därmed ställts 

till båda våra deltagare. Genom att deltagarna fått svara på samma frågor har vi även kunnat 

analysera och jämföra materialet.  

 

Många forskare anser att det bör göras pilotintervjuer innan den riktiga intervjun genomförs. I 

pilotintervjuer prövar forskaren sin intervjuguide på “testpersoner”, det vill säga på personer som 

inte kommer att ingå i den egentliga studien (Bryman, 2011, s. 258-259). Vi har inte kunnat göra 

pilotintervjuer då det varit svårt att rekrytera deltagare till själva studien. Det hade varit lärorikt 

att testa intervjuguiden på en utomstående och då endast i syfte att vi kunnat öva oss på att 

intervjua samt ställa frågor.  

 

Vi har i våra intervjuer försökt att vara så neutrala som möjligt när det gäller ordval. Detta för att 

ta bort den negativa stämpeln som en del ord förmedlar. Vi har till exempel valt att använda 

ordet användning och bruk istället för ordet missbruk, då ordet missbruk kan uppfattas som både 

negativt och stötande för vissa personer.  

 

Intervjuerna spelades in både på en diktafon och en telefon. Våra intervjudeltagare informerades 

om att intervjuerna skulle spelas in och de gav samtycke till detta innan intervjun började. Att 

spela in våra intervjuer medförde att vi kunde kontrollera att vi fick med allt som 

intervjupersonerna berättat men även att vi förstått det som berättats på ett korrekt sätt (Bryman, 

2011, s. 428). Detta hade varit svårare att kontrollera om vi bara hade fört anteckningar (a.a.). 

Bryman (2011, s. 428) menar att det kan uppstå negativa konsekvenser av att spela in deltagare, 

det kan till exempel väcka oro och självmedvetenhet hos vissa personer att tänka på att deras 

berättelse finns inspelad och därmed lämnad till eftervärlden. Detta var något som vi inte märkte 

av varken före, under eller efter intervjuerna. Våra deltagare kändes bekväma med att berätta sin 

berättelse och vi märkte inte av någon nervositet eller obehagskänsla hos intervjudeltagarna av 

att bli inspelade. Hade någon av deltagarna nekat till att bli inspelade, hade vi endast fört 

anteckningar och utifrån detta analyserat materialet.  

 

Intervjudeltagarna kan under intervju ha upplevt oss som experter på ämnet, det vill säga att vi 

var forskare. Detta kan i sin tur medfört att intervjudeltagare upplevde en maktskillnad och 
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därigenom även en viss osäkerhet. Den eventuella maktskillnaden och osäkerheten hos 

intervjupersonen kan enligt Thomsson (2010, s. 95) påverkat de svar vi fick. Vi försökte undvika 

denna maktskillnad genom att förmedla till intervjudeltagarna att vi var genuint intresserade av 

att höra dennes egna livsberättelse. Att vara två stycken som intervjuar kan också påverka 

maktskillnaden i intervjusituationen (Thomsson, 2010, s. 73). Vi upplevde dock ingen markant 

maktskillnad då det tydligt märktes att båda intervjudeltagarna var avslappnade när de delade 

med sig av sina erfarenheter kring doping. 

 

Intervjuerna avslutades med att fråga om deltagaren hade något mer att tillägga. Vi frågade även 

om denne ville läsa materialet innan det skulle lämnas in för godkännande av handledare. Båda 

intervjudeltagarna tackade nej, men tillade att de gärna ville läsa hela studien när den var klar.  

 

Bearbetning och analys av data 
Efter att vi genomfört våra intervjuer transkriberade vi det inspelade materialet. Transkriberingen 

utfördes dagen efter genomförd intervju samt att den gjordes var för sig. Innan vi började med 

transkriberingen hade vi kommit överens om hur vi skulle skriva ut betoningar och pauser samt 

vilket tecken som skulle användas när någon i intervjun talade samtidigt. Genom att komma 

överens om detta innan vi började med transkriberingen kunde vi göra utskrifterna så lika som 

möjligt. Detta medförde att det blev lättare för oss att läsa och förstå varandras utskrifter. Efter 

att vi transkriberat intervjuerna, jämförde vi dess innehåll med varandra för att se om vi tolkat 

intervjuerna lika. För att besvara studiens syfte och frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ 

innehållsanalys på det transkriberade materialet. Att jämföra vårt material med varandra 

medförde att vi i nästa steg kunde plocka ut det innehåll som vi båda ansåg relevant och centralt. 

Detta anser Schreier (2012, s. 140-141, 83-84) är positivt, då jämförelsen av materialet medför 

att relevanta huvudteman och underteman kan tas fram. Hon menar även att det kan utesluta 

eventuella bias, det vill säga att forskaren inte är partisk till sitt material (a.a.). Även Thomsson 

(2010, s. 148) påpekar att det finns många positiva aspekter med att arbeta parallellt. Detta sätt 

att arbeta kan även medföra vissa negativa aspekter enligt Schreier (2012, s. 140) och detta 

handlar om att forskarna kan tolka materialet olika, vilket i sig kan medföra ett icke konsekvent 

material.  
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Vi läste materialet ett flertal gånger för att hitta tydliga mönster kopplade till våra teman. De 

teman vi utgick från i analysen är samma teman som i intervjuguiden. Det som vi ansåg vara 

väsentligt i intervjuerna markerades med olika färger beroende på vilket tema det tillhörde. Detta 

gjordes för att strukturera upp materialet på ett bra och överskådligt sätt (Johansson, 2005, s. 

291). När vi sedan reflekterade över det markerade intervjumaterialet valde vi att kontinuerligt 

välja ut de citat som vi ansåg var mest talande till respektive tema.  

 

Våra transkriberingar var i ett första skede väldigt exakta, det vill säga alla “öh”, “va” och pauser 

har tagits med. Men då vi ansåg att dessa ord inte var relevanta för berättelsens betydelse, valde 

vi att redigera de utvalda citaten. Alla “öh”, “va” och pauser togs därmed bort. Vi har även på 

några ställen i citaten tagit bort “slangord”, bland annat har “va” skrivits om till “vad”. Detta har 

gjorts för att göra citaten mer lättlästa. Bryman (2011, s. 431) belyser just detta, det vill säga hur 

det ibland kan vara nödvändigt att redigera ett intervjumaterial för att på så vis göra materialet 

mer förståeligt och lättläst. Han poängterar dock att det redigerade materialet fortfarande måste 

ha samma innebörd som det ursprungliga.  

 

De citat som vi valde ut till respektive huvud- och underteman, applicerade vi sedan på tidigare 

forskning samt våra två valda kriminologiska teorier. Detta gjordes systematiskt, det vill säga 

tema för tema. Genom att strukturera arbete på detta sätt kunde vi lättare skilja på var ett tema 

började samt slutade. Att strukturera arbetet på detta sätt, menar Johansson (2005, s. 291) 

förenklar det fortsatta arbetet med slutsatser och reflektioner. 

 

Validitet och reliabilitet 
Det finns många forskare som anser att begreppen validitet och reliabilitet inte är speciellt 

relevanta inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011, s. 351). Detta har att göra med att 

den kvalitativa forskningen inte avser att mäta olika företeelser, vilket validiteten och 

reliabiliteten i en studie traditionellt handlar om (Bryman, 2011, s. 160-163, 351). De forskare 

som ändå ser möjligheten att använda dessa begrepp inom den kvalitativa forskningen påpekar 

att begreppens innebörd behöver omformuleras för att därigenom bättre passa kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2011, s. 351). Hur begreppen kan ha olika betydelse beroende på 

vilken typ av studie som utförs är något som Johansson (2005, s. 313) belyser och hon menar att 
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begreppen på grund av detta även kan användas i kvalitativa undersökningar. Vi har i vår studie 

tagit hänsyn till detta och vi har därför valt att använda oss av de förklaringar på begreppen som 

bäst stämmer överens med den metod som vi använt oss av i undersökningen, det vill säga en 

kvalitativ metod.  

 

Bryman (2011, s. 352) nämner två olika validitetsbegrepp, det vill säga extern och intern 

validitet. Extern validitet är huruvida resultatet går att generalisera på andra sociala miljöer eller 

inte (a.a.). Hög extern validitet är något som är svårt att uppnå i denna studie, då den kommer att 

innefatta några få kvalitativa intervjuer. Thomsson (2010, s. 32-33) menar att kvalitativa studier 

istället syftar till att bredda förståelsen av ämnet. Målet med studien är just detta, det vill säga att 

utvidga och bidra med ytterligare en kunskapsbild i tillämpningsområdet. 

 

Intern validitet i kvalitativ forskning innebär att forskaren med så stor säkerhet som möjligt ska 

se till att det insamlade materialet har god överensstämmelse med vad som författas i arbetet 

(Bryman, 2011, s. 352). Intern validitet betyder även att studiens slutsatser och tolkningar måste 

stämma överens med verkligheten samt vara pålitliga (Bryman, 2011, s. 352, 354, Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 296). Validiteten handlar enlig Kvale och Brinkmann (2014, s. 297) således 

om forskarens hantverksskicklighet. 

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av det validitetsbegrepp som Bryman (2011, s. 352) 

benämner som intern validitet. För att öka den interna validiteten har vi varit noga med att det 

insamlade materialet stämmer överens med de teoretiska antaganden som författats i studien. Vi 

har försökt uppnå detta genom att vi båda deltagit vid intervjutillfällena, vilket medfört att vi vid 

ett senare skede i arbetet kunde diskutera om vi, uppfattat, transkriberat och tolkat materialet på 

ett liknande sätt. Thomsson (2010, s. 31-32) skriver att tolkningar i kvalitativa studier sällan är 

helt valida, däremot kan författaren argumentera för sina tolkningar så de blir valida i den 

rådande kontexten. Detta har vi försökt göra genom att bland annat inkludera citat i det 

presenterade resultatet, så att läsaren med enkelhet kan följa med i argumentationen. Att 

kontinuerligt validera materialet i den mån som går menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 297-

298) kan tyda på hantverksskicklighet. Under hela processen har vi diskuterat vilka 

tillvägagångssätt som är mest lämpade och försvarbara. Vi har exempelvis valt en metod som vi 
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anser kan besvara studiens syfte samt även inkluderat kriminologiska teorier som med fördel kan 

knyta an till studiens frågeställningar. 

 

Genom att beskriva studiens tillvägagångssätt på ett så transparent sätt som möjligt öppnar det 

upp för läsaren att själv granska forskningsprocessen och dess hantverksskicklighet (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 297). Att vi aldrig tidigare genomfört en forskningsstudie skulle kunna ses 

som en nackdel för validiteten, då erfarna forskare redan besitter en trovärdighet på grund av 

deras tidigare arbeten (a.a.). För att uppnå hög validitet krävs det att forskaren kontrollerar, 

ifrågasätter och teoretiskt tolkar intervjuresultaten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 302). Genom 

att vara reflexiv till studiens material och tillvägagångssätt så kontrollerar det för att studien 

faktiskt undersöker det som uttalat ska undersökas. Vidare har vi även designat studien på ett sätt 

så den bidrar med mer nytta än skada, vilket Kvale och Brinkmann (2014, s. 297-298) menar är 

viktigt ur ett etiskt perspektiv. 

 

Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet, det vill säga huruvida resultaten kan bli 

detsamma vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). Vid en 

intervjustudie så kan reliabiliteten påverkas beroende på hur mycket inverkan forskaren har på 

intervjun (a.a.). Frågan som Kvale och Brinkmann (2014, s. 295) menar kan ställas, är om 

intervjudeltagaren skulle ge andra svar till andra forskare. För att höja reliabiliteten lät vi 

intervjudeltagarna berätta förhållandevis öppet om deras livsberättelser. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 295-296) menar att öppna frågor främjar en hög reliabilitet i jämförelse med stängda 

och ledande frågor. Intervjuguiden användes främst som en checklista, det vill säga att alla frågor 

hade berörts på ett eller annat sätt.  

 

Etiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådet (2002, s. 5) redogör för de forskningsetiska principer som är viktiga att ta 

hänsyn till när en studie ska göras som innefattar människor. Individer som är med och deltar i 

en studie får inte under några som helst omständigheter utsättas för fysisk eller psykisk skada 

(a.a.). Individskyddskravet utgörs av fyra stycken huvudkrav, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). De 



 

 21 

fyra forskningsetiska huvudkraven har diskuterats och tagits i beaktning, då denna studie i 

huvudsak utgörs av intervjuer med människor.  

 

Vi har tagit hänsyn till Informationskravet genom att informera intervjudeltagarna om att det är 

frivilligt att delta i studien samt att deras medverkan kan avbrytas när som helst utan att det 

uppstår negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Informationen ska också innehålla 

alla de aspekter som kan tänkas påverka intervjudeltagaren att inte vilja delta i studien (a.a.). 

Informationen om deltagandet förmedlades både i ett informationsbrev (se bilaga. 3) samt 

muntligt vid intervjun. Det gavs också ett tillfälle för intervjudeltagarna att ställa frågor. Efter 

avslutade intervjuer fick intervjudeltagarna våra kontaktuppgifter så att de kan kontakta oss för 

att ställa frågor om deltagandet om de så önskar.  

 

I enlighet med samtyckeskravet har ett samtycke inhämtats från båda deltagarna i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). I denna studie samtyckte intervjudeltagarna muntligt till 

deltagandet innan intervjuerna ägde rum. Vetenskapsrådet (2002, s. 10) skriver att det inte bör 

finnas något beroendeförhållande mellan forskare och deltagare som kan komma att påverka 

viljan att medverka. I denna studie var intervjudeltagarna för oss helt okända och inga 

påtryckningar gjordes för att individerna skulle samtycka till studien.  

 

Konfidentialitetskravet innefattar att intervjudeltagarna ges största möjliga konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Med detta menas att intervjudeltagarnas personuppgifter ska vara 

skyddade så utomstående inte kan få tillgång till insamlade uppgifter eller identifiera deltagarna i 

fråga (a.a.). I denna studie har vi hanterat detta krav genom att avidentifiera transkriberingen för 

att sedan radera ljudfilerna. I resultatdelen har de bifogade citaten från intervjudeltagarna 

avidentifieras samt noggrant granskats. Vi har också valt att inte märka ut vilka citat som är 

sammankopplade till respektive person för att ytterligare avidentifiera materialet. Det är enbart vi 

som skrivit denna studie som har haft tillgång till intervjumaterialet under hela arbetsprocessen. 

Då denna studie behandlar ett etiskt känsligt ämne så har detta krav varit vid yttersta vikt för oss 

att eftersträva. Intervjudeltagarna erbjöds även läsa studien innan publicering för att validera 

materialet och anonymiteten i texten, men båda deltagarna avböjde.  
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Nyttjandekravet innebär att intervjudeltagarens uppgifter enbart används i det syfte som 

deltagarna samtycker till (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta krav följs genom att vi 

informerade och lovade intervjudeltagarna att materialet som framkommer enbart kommer att 

användas i denna aktuella studie och ingenting därutöver.             
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Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras resultatet utifrån de övergripande teman och underteman som vi 

identifierat. Vi har valt att använda oss av citat i vår presentation för att därigenom förtydliga 

resultaten vi kommit fram till. De utvalda citaten har analyserats tillsammans med tidigare 

forskning och utvalda teorier, det vill säga Hirschis teori om sociala band och Sampson och 

Laubs livsloppsteori. Meningar som utelämnats i citaten är markerade med (...) och ord som 

betonats är kursiva. Kapitlet inleds med en kort presentation om våra deltagare.  

 

Presentation av deltagarna 
Våra deltagare i studien är båda män. De började dopingbruket i tidig ålder och de använde 

dopingpreparat i sju respektive femton år. Båda deltagarna utvecklade även ett blandmissbruk. 

Ingen av deltagarna använder idag någon form av dopingpreparat.  

 

Livet före doping 
Detta huvudtema består av fyra underteman, familjen, skolan och vänner, ångest och dålig 

självkänsla samt revansch. 

 

Familjen 

I vår studie har det framkommit att båda intervjudeltagarna haft familjeförhållanden som till viss 

del varit problematiska. Problematiken har dock sett olika ut för de två deltagarna. I en av 

intervjuerna berättar en deltagare om hans trasiga familjeförhållanden och hur det resulterat i 

avsaknad av en fadersgestalt. Han berättar:  

 

Jag kom från en familj som man ofta brukar tala om i socialtjänsten eller så. Alltså jag är ju 

uppvuxen i en familj med mycket sociala problem (…) min far (...) han hade i alla fall suttit en 

gång i fängelse innan jag föddes som jag vet om. Sen medan jag var mellan nio och femton år så 

satt han av ett fängelsestraff då (...). Jag hade ju två bröder som var placerade under min barndom 

(...). Från att vi var fyra (skrattar till), fyra män kanske man inte ska säga då jag var så ung men 

jag var ju den enda manliga kvar tills jag var femton år då. 
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I detta citat beskriver intervjudeltagaren sin uppväxt som problematisk. Det framkommer i 

berättelsen att hans far var kriminell och därför även periodvis frånvarande. Han beskriver också 

hur han och hans syskon inte har växt upp tillsammans, vilket till viss del medfört att han tagit på 

sig en mansroll i tidig ålder. Det framkommer senare i intervjun att hans far hade en attityd som 

präglat hans uppväxt och självkänsla. Han beskriver sin far enligt följande: “Min far var rätt 

macho och det var viktigt att kunna ta för sig och vinna slagsmål och inte förlora.”.  

 

I den andra intervjun berättar deltagaren om en annan uppväxt. Han berättar om sin barndom 

som ekonomisk trygg och där det inte varit några sociala problem inom familjen: 

 

Jag är uppväxt i regler och traditioner, familjen lagom (...) ordning och reda, bestämda tider och 

käka bestämda tider, gå och lägga sig (...) Pappa och mamma var ganska hårda med mig, så jag 

hade en trygg uppväxt, ekonomiskt bra, liksom bil, alltid nån semester, sommarstuga, hela och 

rena kläder och alltid mat på bordet, aldrig hört dem bråka (...) väldigt tryggt alltså. 

 

Deltagaren skildrar sin barndom som mycket trygg men vid ett senare tillfälle beskriver han 

familjen och uppväxten på ett annat sätt: “Vart ju inte bekräftad av mina föräldrar, jag ville ju 

höra de där magiska orden, va duktig du är (namnet på intervjudeltagaren), det fick jag inte 

höra”. Denna avsaknad av uppmärksamhet har enligt honom medfört att han ständigt sökt efter 

att bli bekräftad av andra. Han berättar i intervjun hur bekräftelsen från personer i 

träningssammanhang fick honom att känna sig sedd:  

 

(...) och så kommer folk fram och säger såhär att ”vad duktig du var va”. Och det var ju som att 

sväva på moln faktiskt, att få höra de här orden att man var duktig då ju. Så att, det blev ju 

mersmak då. 

 

Hoff (2016) tar i sin studie upp flera bakgrundsfaktorer som han menar är kopplade till 

dopingbruk och däribland familjeproblem. Denna faktor det vill säga familjeproblem, kan återses 

hos en av deltagarna i vår studie. Han berättar om en familj med mycket sociala problem, där 

fadern suttit i fängelse och syskon varit placerade. Vi menar att deltagaren i vår studie och 

deltagarna i Hoffs studie har detta gemensamt, det vill säga en uppväxt och bakgrund med social 

problematik inom familjen. Vår andra deltagare skiljer sig dock från deltagarna i Hoffs (2016) 
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studie, då han inte haft dessa utmärkande och problematiska familjeförhållanden. Att AAS-

användare ofta har en problematisk relation till sin far eller saknar en fadersgestalt helt är något 

som Skarberg och Engström (2007) även tar upp i sin rapport. En annan riskfaktor som Skarberg 

och Engström (2007) nämner i sin rapport är avsaknad av socialt stöd. Detta är något som båda 

intervjudeltagarna tycks sakna då de uttrycker att de känner en ensamhet. Den ena deltagaren 

berättar: “(...) för det vart ju kaos och den här ångesten (...). Utan jag gick med det här själv, jag 

vågade inte gå till skolsyster, vågade inte prata med någon, för jag ville inte visa mig svag”. 

 

I Hirschis teori (2002) om sociala band menar han att en individs band till samhället avspeglas i 

dennes beteende. Är ett eller flera av dessa band svaga, ökar detta enligt Hirschi (2002, s. 16) 

risken för individen att utveckla en brottsligt beteende. Anknytningen till föräldrar är ett av de 

sociala banden i Hirschis teori (2002, s. 83-109). Hirschi (2002, s.100-101) menar enligt sin teori 

att faderns beteende har större betydelse för barnets uppträdande än moderns. Han (2002, s. 95) 

belyser hur anknytningen till en kriminell far påverkar ett barns beteende negativt. Anknytningen 

till föräldrar är en faktor som även Sampson och Laubs (1995, s. 65-74) tar upp i sin 

livsloppsteori. De (a.a.) menar att svag anknytning till en och/eller båda föräldrarna ökar risken 

för individen att utveckla ett brottsligt beteende. I den ena deltagarens liv var fadern, 

frånvarande, kriminell och hade en hård attityd. Deltagarens handlingar och beteende menar vi 

på grund av ovanstående faktorer kan förklaras med hjälp av Hirschis teori om sociala band. 

 

Ovannämnda faktorer återfinns inte hos den andra deltagaren i studien. Det skulle ändå enligt oss 

kunna ses som att den andra deltagaren har en försvagad anknytning till sina föräldrarna och det 

på grund av bristen på social bekräftelse. Hirschi (2002, s. 95) belyser hur anknytningen till en 

kriminell far påverkar ett barns beteende lika negativt som anknytningen till en regelrätt far som 

inte visar sitt barn uppmärksamhet.  

 

Skolan och vänner  

I våra intervjuer framkommer det att båda deltagarna haft en jobbig skolgång. Båda har upplevt 

att de haft koncentrationssvårigheter, vilket bidragit till att de båda tyckt att skolan bara är något 
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som de måste gå till varje dag. En av våra deltagare beskriver skolgången enligt följande: 

“Skolan för mig var ju skit, det var ju ett spel för gallerian på ett sätt”. Han fortsätter: 

 

Det vart istället så att all energi gick åt till att sätta sig i skolsalen, liksom på ett ställe där jag 

trodde att de inte skulle se mig så jag inte skulle få någon fråga då va. Då kunde jag ju bli 

upptäckt som dumstruten, jag höll upp en fasad, och den där jävla fasaden (skrattar till), den höll 

man ju livet ut då va (...) liksom på ett ställe där jag trodde de inte skulle se mig, så att jag inte 

fick en fråga ungefär va.  

 

Det framkommer tydligt i intervjuerna att båda våra deltagare anser att de själva redan från 

början har haft någon form av diagnos. De har själva sammankopplat detta med 

koncentrationssvårigheterna. En av deltagarna berättar: 

 

Jag brukar bara säga nu att hade det varit idag hade jag säkert fått diagnosen adhd, för jag hade 

svårt att sitta still, för jag var ju också den som fick skulden mycket i låg och mellanstadiet 

upplevde jag, sen kanske jag inte höll med om att jag var boven i dramat så ofta.  

 

Den andra deltagaren berättar: 

 

Jag upptäckte ganska tidigt som barn att jag inte var som andra barn då (skrattar till), jag kunde få 

sådana här, ja det var tidigt innan jag började skolan faktiskt, så kunde jag få raseriutbrott (...). 

Skolans sätt att släta över det här var ju att sätta mig i OBS klass. Naturligtvis en 

bokstavskombination som jag hade då. 

 

Trots detta har koncentrationssvårigheterna inte varit så omfattande att de inte kunnat fortsätta 

sin skolgång. Det framkommer i intervjuerna att ingen av deltagarna i vår studie har varit utstött. 

En av deltagarna i vår studie berättar följande: “Men det var inte så att jag var mobbad, eller 

utstött på något sätt (...) jag hade många vänner va”. De båda deltagarna berättar hur fritiden 

tillsammans med vännerna kretsade kring att agera destruktivt och begå bus. Den ena deltagaren 

berättar: “Men dem man drog sig till var ju ungdomar som hamnade i bus i stort sätt. Så var det 

ju. Det var inte alltid vänskap utan det ja.” Den andra deltagaren berättar också om hur han 

tillsammans med sina vänner begick brott: “För en kille eller en pajas som mig, som inte blir 

bekräftad, så gör jag ju istället destruktiva saker, man började göra små inbrott”.  
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I båda våra intervjuer berättar deltagarna om sina koncentrationssvårigheter i skolan. Att ha 

problem med koncentrationen i skolan är något som beskrivs som en bidragande orsak till 

dopingbruk även i andra studier, bland annat Skarberg och Engström (2007) samt i Hoff (2016). 

Hirschi (2002, s. 120) menar att det är vanligt förekommande att ungdomar som har det svårt i 

skolan, med större sannolikhet kommer att begå brottsliga handlingar i framtiden. Detta menar 

Hirschi (a.a.) beror på att deras sociala band till skolan är försvagat. Intervjudeltagarna i denna 

studie hade delvis svårigheter med skolan och deras beteende kan därför enligt oss förklaras med 

Hirschis teori om sociala band.  

 

Hoff (2016, s. 45-46) samt Skarberg och Engström (2007) belyser hur även mobbning och 

kränkningar i tidig ålder är vanligt förekommande hos de som använder doping. Mobbning och 

kränkningar är inget som våra intervjudeltagare upplever att de blivit utsatta för. De beskriver 

istället att de haft vänner under hela uppväxten, vilket kan tyda på ett starkt socialt band enligt 

Hirschis (2002) teori. Dock menar Hirschi (2002, s. 135) att dessa vänner bör vara 

konventionella för att bandet ska vara betydelsefullt. I intervjuerna framkom det att deras vänner 

till största del var okonventionella och därför kan också anknytningen till dem inte ses som 

brottsförebyggande.  

 

Ångest och dålig självkänsla 

Det framkommer tydligt i båda våra intervjuer att deltagarna haft en låg självkänsla sen tidig 

ålder. En av deltagarna har även utvecklat ångest i tidig ålder. Båda berättar hur de på grund av 

problematiken i skolan utvecklade ett negativt självförtroende som de sedan fick hantera stora 

delar av livet. I detta citat berättar en av våra deltagare om sin ångest: 

 

Och det här vart ju då att det här fröet av utanförskap och att jag kände mig annorlunda (...). 

Det här fröet under skolans gång, växte sig större och större, och när man kom upp i sex eller 

sjunde klass så utvecklades det till ångest, jag brukar beskriva det som en tomhet inuti, ungefär 

som om någonting fattas.  

 

Han fortsätter berätta om ångesten och självkänslan: 
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Jag såg mig själv som en värdelös typ bara då, jag hade ingen självkänsla. Utan jag tyckte alla 

andra var som hus ungefär, och jag själv var som en liten värdelös, en värdelös jävla pajas var jag 

(...) jag hade ingen självkänsla.  

 

Den dåliga självkänslan framkommer även i den andra deltagarens berättelse: “jag kände 

någonstans att jag va, kände mig otrygg i mig själv”.  

 

De båda deltagarna anser att hård träning dämpade deras ångest markant. Den ena deltagaren 

berättar: “Tränade jag tillräckligt hårt så vart jag av med den där jävla ångesten då va.” Den 

andra deltagaren berättar också att träning alltid har varit ett medel att dämpa oron med och det 

även efter att han avslutat sitt dopingbruk: “När jag känner mig otrygg eller när det är mycket 

kaos i livet. Har jag en förmåga att jag vill träna”.   

 

Skarberg och Engström (2007) menar att de som använder doping ofta har någon form av 

psykiska problem. Detta är något som vi menar kan kopplas till båda våra deltagare i vår studie 

då de utvecklat en psykisk ohälsa. Träningen som båda intervjudeltagarna menar ökade deras 

självkänsla, är en faktor som även nämns i Bilgreis (2013, s. 19) studie. Han menar att det är 

vanligt att personer med dålig självkänsla har en vilja att förändra den genom att använda 

doping. 

 

Revansch  

Det har i intervjuerna framkommit att båda deltagarna i vår studie haft en längtan efter att vara 

någon annan än den person som de var under uppväxten. De belyser hur de ofta drömde om att få 

en annan föreställning av sig själva. Den ena intervjudeltagaren berättar: 

 

Utanpå kände jag mig värdelös och ville bli någon, drömde om att vara någon som jag inte var 

liksom, ni vet (...) jag hade en sån jävla torka på de där orden att jag var duktig va (...) var en 

jävla torka alltså. 
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Han fortsätter senare i intervjun att berätta hur träningen fick honom att ändra tankesätt: “Jag 

hade hittat rätt, jag ville mer eller mindre begrava den där gamla, värdelösa, lilla, råttan (skrattar 

till) som inte kunde något i skolan ungefär va (...). Jag ville ta revansch på något sätt”. Även den 

andra intervjudeltagaren i studien betonar hur han såg träningen som en lösning på den låga 

självkänslan: “Jag kände mig otrygg i mig själv och trodde egentligen under alla år att om jag 

bara blir lite större så kommer jag få lite mer pondus och då jäklar och så där va.”  

 

Önskan om att få en revansch och bevisa för sig själv och andra att man faktiskt är någon är 

något som vi menar kan kopplas till Hoff (2016) samt Santos och Coomber (2017, s. 37). Hoff 

(2016, s. 46) belyser i sin studie hur träning och AAS är en viktig gemensam nämnare för de 

personer som använt sig av dopingpreparat. Detta då träningen och bruket av AAS enligt Hoff 

(a.a.) hjälpt dem att uppnå den revansch de så länge velat ha. Santos och Coomber (2017, s. 37) 

menar även de att deltagarna i deras studie haft en gemensam nämnare som motiv för att använda 

AAS. Majoriteten av deltagarna i deras studie menar att muskelbyggandet gett dem en bättre 

självkänsla och självförtroende (a.a.).  

 

Fördelar med doping 
Under detta huvudtema har vi två stycken underteman som vi valt att benämna som framgångar 

och bekräftelse.  

 

Framgångar 

Båda deltagarna belyser hur dopingen till viss del haft en positiv effekt, då den medfört 

framgångar för båda. Den ena deltagaren berättar:  

 

(...) men tyvärr blev jag jättestark av mitt intag av preparat då va, det gjorde så jag hade möjlighet 

att gå på ett idrottsgymnasium (...) det gjorde ju nånstans att mitt intag och mitt bruk av dom här 

preparaten egentligen va rätt ju och det var egentligen det som gjorde att jag kom dit så var det ju.  

 

De båda deltagarna berättar i intervjuerna hur de kunde bygga en karriär med hjälp av doping 

och framgångarna motiverade dem att fortsätta bruka olika dopingpreparat. De menar att hela 

deras liv kretsade kring deras olika sporter och dopingen. En av intervjudeltagarna berättar: “(...) 
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sen hade jag ju stora framgångar, jag livnärde mig ju på min sport”. Den andra deltagaren 

poängterar även han att dopingen haft en stor betydelse för hans förväntade framgångar: “Jag var 

väl egentligen en utav Sveriges största löften”.  

 

Båda deltagarna i vår studie har haft framgångar som kan kopplas ihop med dopingpreparat. 

Detta menar vi till viss del kan appliceras på det som Bilgrei (2013, s. 47) tar upp i sin studie 

angående dopingens fördelar. Våra deltagare, har precis som deltagarna i Bilgreis studie (a.a.) 

upplevt att dopingen gett dem chansen att bygga muskelmassa på ett snabbare och lättare sätt. 

Detta nämns även i Mickelsson (2009, s. 18), hur de flesta personer som tar doping gör det för att 

öka sin muskelmassa och därmed även prestera bättre i sporten de utövar.  

 

Bekräftelse  

En annan av de positiva effekterna som dopingen medförde var känslan av bekräftelse som 

deltagarna saknat under hela sin uppväxt. Genom deras prestationer och framgångar kunde de få 

den bekräftelse som de alltid drömt om. En av deltagarna förklarar hur viktigt det var för honom 

att prestera på tävlingar enbart för att få beröm. Han berättar även hur riskerna med att bli testad 

för doping bleknade i jämförelse med bekräftelsen: “(...) alltså suget efter det här, bekräftelsen 

och tävlingen och det där var så stort så man lärde sig hur man kringgår ett test också”. Vidare 

berättar han också om välmående i början av användandet: “(...) jag tyckte att jag hade mina 

bästa veckor fram till den första tävlingen, det första SM:et, allting funkade, jävligt mycket bättre 

då va”. Bekräftelsen handlade inte enbart om när deltagarna presterade på tävlingar. En av 

deltagarna berättar också om hur han sågs som träningsexpert:  

 

(...) jag kommer ihåg själv att i ettan på gymnasiet så gick jag ju i en klass med ja självklart va 

det ju en mix, men alla va ju idrottsfanatiker så var det ju (...) jag vart ju den här, jag menar att 

den personen finns idag var som helst ute i samhället antingen som PT eller som den man alltid 

ska fråga vad man ska äta, hur man ska träna. 

 

Han berättar vidare att detta var en typ av bekräftelse som rättfärdigade hans dopingbruk. AAS-

användare brukar ofta använda doping för att få både bekräftelse och uppmärksamhet (Ranung & 

Lundholm, 2016, s. 24). Att få bekräftelse på sina muskler och framgångar är så centralt i bruket, 
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att många AAS-användare inte vågar avsluta sitt bruk (a.a.). Detta är också något som ena 

deltagaren i vår studie poängterar: “I min värld så, så om inte jag kunde prestera så var det ingen 

som tyckte om mig heller va.”.  

 

Nackdelar med doping 
Under detta huvudtema har vi sett tre stycken underteman som vi valt att benämna som 

bieffekter, blandmissbruk och skadade relationer. 

 

Bieffekter 

I intervjuerna förklarar båda intervjudeltagarna att de har fått många olika bieffekter under åren 

som dopingbrukare. En av deltagarna berättar: 

 

Sen kom de här biverkningarna, det började klia i benen, det började utvecklas knölar och knölar 

i armhålorna, lymfkörtlar, det var panikångest, en testikel svällde upp och blev som en jätteöm 

och stor, värk i ljumsken upp till ryggen och sådär. (...) Min impotens började redan tidigt. 

 

Även den andra deltagaren i studien hade liknande bieffekter: 

 

Men självklart det var humörsvängningar, dåligt mående, den sexuella bristen alltså i början när 

man tog kurer så var den ju övermänsklig, som någonstans gjorde att man, ja, synen på kvinnor 

och synen på sex, porr och sånt kom jättemycket under bruket. Och ju längre in på ett bruk desto 

mer avtog det och i slutet, de 15 -20 veckorna fanns det ingen sexualitet, då var man helt utsläckt.  
 

De psykiska och fysiska bieffekterna som deltagarna har upplevt av att använda doping är enligt 

ett flertal olika rapporter vanligt förekommande (Ranung & Lundholm, 2016, Mickelsson & 

Jonsson, 2011 & Mickelsson, 2009). Mickelsson (2009, s. 51, 53) och Bilgrei (2013, s. 49) 

nämner några av de bieffekter som deltagarna i vår studie varit utsatta för, till exempel nedsatt 

fertilitet och mentala problem.  

 



 

 32 

Blandmissbruk 

I båda intervjuerna framkommer det att deltagarna försökt parera de ovannämnda bieffekterna 

med olika läkemedel och andra droger. En av deltagarna berättar: “(...) trots att jag hade de här 

biverkningarna och jag hade ett helvete, det ballade ur och jag började parera med knark och 

annan skit då va”. Vidare berättar intervjudeltagaren: “(...) man flyttade den där gränsen för vad 

man får ta och man började ta sprutor man började ta flera sorter, började gå på crack, drog lite 

speed, sömntabletter (...)”. Även den andra deltagaren berättar att blandmissbruket blev en 

konsekvens av bieffekterna som uppstod: “Ja, alltså egentligen började jag ju med andra droger 

redan efter två år. Tog vissa läkemedel för att hindra vissa bieffekter så.”  

 

Deltagarna berättar att detta blandmissbruk uppstod till stor del för att dämpa och/eller förhindra 

bieffekterna som uppstod. En av deltagarna poängterar i intervjun att doping också är 

beroendeframkallande: “Jag ville ju dämpa, men grejen är ju den att gränsen är hårfin, jag menar, 

vissa menar att doping inte är beroendeframkallande, men det är ju det va”. 

 

Även Ranung och Lundholm (2016, s. 24-25) menar att doping kan leda till ett blandmissbruk på 

grund av att preparaten är centralstimulerande och beroendeframkallande. Blandmissbruk 

kopplat till doping är något som även Hoff (2016, s. 28) nämner i sin studie. Han belyser hur ett 

flertal andra studier visat på att doping är en väg in i ett blandmissbruk.  

 

Skadade relationer 

I båda intervjuerna framkommer det att deras relationer med flickvänner och familj blivit lidande 

på grund av dopingbruket. En av deltagarna i vår studie berättar om hur han alltid varit i osunda 

relationer under dopingbruket. I intervjun framkommer det att valet av flickvänner alltid var 

baserat på hur de såg på män:  

 

(...) såg jag till att ha flickvänner som på nåt sätt eftertraktade muskulösa män och på nåt sätt 

gjorde det att man också upplevde att bruket var tillåtet (...). Jag brukar bara säga att under alla 

dom åren hade man ju destruktiva förhållanden på ett eller annat sätt.  
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Även den andra deltagaren berättar om relationer som tagit skada under perioden då han dopat 

sig. Deltagaren förklarar hur bruket och träningen definierade han som person och därför också 

tog över hela hans liv:  

 

(...) hade en fru men hon visste ju en del, hon visste en del, men visste inte allt va. Men hon tog ut 

skilsmässa tillslut, det gjorde hon. Och min familj hemma ställde mig mot väggen ett par gånger 

men så fort någon närmade sig min värld så var det ju liksom att försvara min identitet som 

främst kroppsbyggare.  

 

Deltagarna i vår studie har på grund av dopingbruket inte haft några trygga relationer med familj 

och/eller flickvänner. Ranung och Lundholm (2016, s. 32) belyser hur många individer som 

använder droger utvecklar ett kraftigt beroende och detta gäller även för personer som använder 

dopingpreparat. Belöningssystemet i hjärnan sänder ut signaler att enbart vilja ha det 

centralstimulerande preparatet och i samband med detta blir allt runt omkring oviktigt, det vill 

säga familj, vänner, arbete med mera (a.a.). Ranung och Lundholm (2016, s. 32) menar att detta 

kan vara en av flera anledningar till varför personer som använder doping utvecklar negativa 

relationer till andra människor. Detta nämner även Mickelsson (2009, s. 58-59), det vill säga hur 

de flesta som använder doping har relationsproblem med familj och/eller flickvänner. Hon 

nämner precis som Ranung och Lundholm (2016, s. 32) att dessa relationsproblem ofta beror på 

individernas fixering av doping och träning.  

 

Vändpunkter 
Under det sista huvudtemat har vi valt två underteman. Dessa två underteman har vi valt att 

benämna som kroppsliga faktorer samt fängelse och behandling.  

 

Kroppsliga faktorer 

En av vändpunkterna som framkommit i intervjuerna är att intervjudeltagarnas kroppar brutits 

ner fysiskt av dopingen. Efter 15 respektive 7 år av doping berättar de båda att bieffekterna och 

skadorna var ett faktum. En av intervjudeltagarna i vår studie beskriver hur han inte längre kunde 

parera bieffekterna med andra droger för att hålla sin kropp i ett gott skick. Han berättar:  
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Det va många av dom sakerna som hände under tävlingarna, att efter både tävlingarna så 

upplevde jag ju mycket mer bieffekter än innan (...). Så det var väl också för att jag la av från en 

dag till en annan. Sen skadade jag ju mig, som gjorde att jag inte kunde träna. 

 

Även den andra deltagaren i vår studie menar att det tillslut blev för mycket fysiska bieffekter: 

“Jag förstod ju någonstans att man känner ju när det är för mycket medicin i kroppen”. Han 

berättar fortsättningsvis om när han insåg att dopingen och träningen gått för långt:   

 

I min värld så, så om inte jag kunde prestera så var det ingen som tyckte om mig heller va. Jag 

kom inte i form, min kroppen var ju slut då va (...). Det var polletten som trillade ner, att jag var 

tvungen att göra något, att lägga ner, men jag ersatte ju det där med knark och andra droger (...). 

 

Vi har tolkat det som att intervjudeltagarnas fysiska symtom i båda fallen varit en bidragande 

orsak till att de slutat med dopingen. Denna faktor har dock varit mer avgörande för en av 

intervjudeltagarna och Mickelsson (2009, s. 51-52) belyser hur just dopingpreparat kan skada 

kroppen på flera olika sätt. Skadorna i sin tur kan påverka individen att tvingas avsluta sitt bruk 

(a.a.). 

 

Den ena deltagaren i vår studie avslutade sitt dopingbruk på grund av fysiska orsaker. Det finns 

ingen forskning som stödjer att en vändpunkt enbart kan grundas på fysiska orsaker (Hser et al, 

2007, s. 521-532). Forskningen kring vändpunkter menar däremot att det fysiska orsakerna kan 

vara en del i vändpunkterna (a.a.). Hser et al. (2007, s. 531-532) menar således att de fysiska 

faktorerna kan medföra att individer kommer i kontakt med andra instanser i samhället, till 

exempel vården och socialtjänsten och dessa kontakter i sig kan starta vändpunkter för individer. 

 

Intervjudeltagaren i vår studie ersatte sitt dopingbruk med ett tyngre blandmissbruk. När 

intervjudeltagren flera år senare valde att sluta med alla droger, menar han att ytterligare faktorer 

varit avgörande som vändpunkter, till exempel vården. Dessa faktorer var inget vi valde att lägga 

vikt på då studiens frågeställningar och syfte enbart behandlar dopingpreparat.  
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Fängelse och behandling 

I en av intervjuerna framkommer det att det även varit andra faktorer inblandade i valet att 

avsluta dopingbruket. Han berättar hur dopingen till slut blev en väg in i ett grövre kriminellt 

beteende: 

 

(...) sen klev jag ju ännu mer in i den kriminella världen, utsatte en annan människa för ett hemskt 

våldsbrott som gjorde att jag blev dömd till ett långt fängelsestraff. Och det var ju egentligen där 

som jag gjorde behandlingen. Och det var ju kanske det som gjorde att jag lyckades hålla mig 

ifrån. 
 

Han fortsätter med att berätta om 12-stegsbehandlingen han genomfört: “Jag slutade med alla 

drogerna samtidigt då jag gjorde en behandling med då framförallt drogmissbruk, sen var det 

ingen behandling som täckte dopningsmissbruk, som jag kan tycka att det finns för lite av idag”. 

Deltagaren i vår studie förklarar att behandlaren för 12-stegsbehandlingen saknade kunskap om 

dopinganvändning. Intervjudeltagaren menar att gruppens sociala stöd i sin helhet däremot hade 

en avgörande roll när han avslutade sitt bruk: “Men gruppen var ju ändå rätt, ja vi kom ju 

varandra så pass nära att under rätt många år, så gruppen hade ju en förmåga att trycka till mig 

när jag var på väg tillbaka så”. 

 

Hser, Longshore och Anglin (2007, s. 7) menar att en vändpunkt i en persons liv inte 

nödvändigtvis behöver bestå av en specifik händelse under en begränsad tid, de menar istället att 

en vändpunkt kan innefatta en process under en längre tid. Den ena av deltagarna i vår studie 

berättar om en vändpunkt som är omfattande över tid. Han förklarar att en skada i första hand 

hindrade honom från att använda dopingpreparat. Varför han inte återgick till dopingen när 

skadan blev läkt utgör den andra delen av vändpunkten. Deltagaren berättar att han efter skadan 

blev dömd till ett fängelsestraff. Under och efter tiden i fängelset genomgick han en behandling 

för sitt blandmissbruk. Han beskriver i intervjun hur viktig den behandlingen och 

behandlingsgruppen blev för honom. Han poängterar att det sociala stöd som han fick i gruppen 

var ovärderligt, eftersom han i samband med behandlingen hade avbrutit kontakten med alla 

gamla destruktiva relationer. Hser et al. (2007, s. 529) belyser hur viktigt det är med ett socialt 

stöd när en person väljer att avsluta sitt bruk. De skriver att ett socialt stöd kan vara avgörande 
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om en person får ett återfall eller inte (a.a.). Stödet från behandlingsgruppen kan därför ses som 

en avgörande faktor varför deltagaren inte återföll i sitt bruk.   

 

Sampson och Laub (1995, s. 140) beskriver i sin livsloppsteori att en individs sociala kapital 

spelar en stor roll för vändpunkten. Det sociala kapitalet kan bestå av allt från familj, vänner, 

arbete eller annan gemenskap (a.a.). I vår intervju framkommer det att en av intervjudeltagarna i 

vår studie haft en behandlingsgrupp som det mest avgörande stödet under tiden då han slutade 

med doping och andra droger. Detta är också något som Sampson och Laub (1995, s. 140-143) 

poängterar, att ett starkt positivt stöd från betydelsefulla personer har en direkt positiv inverkan 

på att individen undviker ett kriminellt beteende.   
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Diskussion  
Studiens syfte är att analysera intervjudeltagares erfarenheter av att använda dopingpreparat. 

Nedan redogör vi för de resultaten som vi anser vara viktigast och mest centrala kopplat till 

studiens tre frågeställningar. 

 

Vad var det som gjorde att intervjudeltagaren började använda dopingpreparat?  

Båda våra deltagare uppgav i intervjuerna att deras uppväxt präglades av olika problematiska 

familjeförhållanden samt koncentrationssvårigheter. De menade att dessa faktorer sedan ledde 

fram till en dålig självkänsla, en vilja att bli bekräftad och ta revansch. Detta medförde att de i ett 

senare skede började träna, då träningen gav dem en positiv känsla. Kontakten med 

träningsvärlden blev också språngbrädan in i dopingbruket, då preparaten medförde ytterligare 

positiva känslor.  

 

Vilka för- och nackdelar upplevde intervjudeltagaren med att använda dopingpreparat?  

Båda deltagarna upplevde för- och nackdelar med att använda dopingpreparat. Intervjudeltagarna 

menade att dopingbruket medförde både bekräftelse och framgång. Dessa faktorer var enligt dem 

fördelaktiga, då de längtat efter det under hela uppväxten. Fördelarna med dopingbruket 

överskuggade till en början de negativa aspekterna, ansåg deltagarna. De negativa konsekvenser 

som intervjudeltagarna menar att de upplevde under dopinganvändandet var bieffekter, 

blandmissbruk och skadade relationer.  

 

Vad var det för faktorer som gjorde att individen avslutade sitt dopingbruk? 

Det framkom i intervjuerna att deltagarna både hade likheter, men också skillnader vad gällande 

faktorer som påverkat deras vändpunkt. Den gemensamma faktorn var att deras kroppar var 

fysiskt nedbrutna och/eller skadade. Intervjudeltagarna upplevde även negativa bieffekter av 

bruket. I ett av fallen är denna faktor mer avgörande, då deltagaren uttryckte att kroppen inte 

svarade på dopingen som den tidigare gjort. Deltagaren uppgav i intervjun att han då ersatte 

dopingen med andra droger och alkohol samt att han många år senare även avslutade sitt bruk 

fullständigt. Den andra deltagaren skadade sig allvarligt, vilket hämmade hans förmåga att träna 

men här framkom även socialt stöd som en annan avgörande faktor. Deltagaren uppgav att han 

under ett fängelsestraff genomgick en behandling. Han påpekade att behandlingsgruppens 
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sociala stöd var av betydelse för att han inte skulle få något återfall med doping eller andra 

droger.  

 

Resultat i jämförelse med tidigare forskning 
Studiens resultat har både likheter och skillnader med den forskning som tidigare beskrivits. De 

likheter som vi som uppmärksammat mellan tidigare forskning och vår studie handlar främst om 

att dopingbrukarna växt upp med problematiska familjeförhållanden. De har även haft en låg 

självkänsla och en vilja att ta revansch. Den tidigare forskningen belyser dock en annan 

avgörande faktor i dopinganvändarnas bakgrunder och den faktorn är mobbning. Tidigare 

forskning menar att de flesta dopingbrukare varit mobbade i skolan av klasskamrater och/eller 

lärare. Denna avgörande faktor finns dock inte hos intervjudeltagarna i vår studie. Det 

framkommer däremot i vår studie att deltagarna haft vänner under uppväxten och skolåren. Detta 

medför att intervjudeltagarna i vår studie även skiljer sig från den tidigare forskningen vad gäller 

dopinganvändares bakgrunder.  

 

Resultaten som framkommit i vår studie gällande fördelar med doping, överensstämmer till stor 

del med det som tidigare forskning visat. Båda deltagarna i vår studie och den tidigare 

forskningen menar att fördelarna ofta överskuggar nackdelarna i början av bruket. Fördelarna 

omfattar beröm och uppmärksamhet, vilket de tidigare saknat att höra från andra individer. 

Deltagarna i vår studie betonar att deras framgångar i respektive sport varit en positiv faktor och 

det drev dem att fortsätta med dopingpreparaten.  

 

Resultaten i vår studie överensstämmer även med den tidigare forskningen vad gäller nackdelar 

med dopingbruk. Tidigare forskning visar på att nackdelarna till stor del handlar om 

blandmissbruk, psykiska och fysiska bieffekter. Dessa faktorer betonades även som nackdelar av 

deltagarna i vår studie. Deltagaren belyser dock hur det även funnit andra negativa konsekvenser 

av dopingbruket. Båda har upplevt att relationer tagit skada och/eller varit destruktiva. Denna 

faktor nämns dock endast kort i tidigare forskning. Det som nämns angående relationer i tidigare 

forskning styrker ändå det som deltagarna i vår studie upplevt. En annan faktor som skiljer 

deltagarna i vår studie från tidigare forskning handlar om aggressivitet och våld. Tidigare 

forskning betonar att AAS ofta kopplas ihop med ett våldsamt beteende. I vår studie är denna 
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faktor inget som framkommer tydligt i berättelserna, dock skall det understrykas att en av 

deltagarna avtjänat ett fängelsestraff som kan kopplas till våld. Vidare skall det dock poängteras 

att vi inte kan säga med säkerhet om deltagaren brukade AAS vid det aktuella våldsbrottet.  

 

Studiens resultat skiljer sig från den tidigare forskningen, då tidigare forskning som berör 

vändpunkter inte omfattar individer med dopingproblematik. Den tidigare forskningen handlar 

istället om andra drogmissbruk, till exempel amfetamin. De som använder dopingpreparat brukar 

ofta dessa preparat av andra anledningar än den som använder till exempel narkotika. Det är 

därmed även troligt att vändpunkten kan vara en annan än vad som är vändpunkten för 

narkotikamissbrukare. Skillnaden mellan tidigare forskning och deltagarna i vår studie är att de 

framkommit att vändpunkterna för deltagarna i vår studie till stor del varit av fysisk karaktär. 

Båda deltagarna i vår studie betonar att kroppen till slut tog sådan skada att fortsatt träning och 

tävling var uteslutet och så även ett fortsatt dopingbruk. Då tidigare forskning inte innefattar 

dopinganvändares vändpunkter, kan vi inte heller uttala oss om denna vändpunkt är vanligt 

förekommande i samband med dopingbruk. Det skulle ändå kunna antas att denna faktor ofta 

utgör en del av en vändpunkt för dopingbrukarna, då dopingpreparaten skadar kroppen. Trots 

olikheterna i tidigare forskning och vår studie skulle det kunna antas att de som använt 

dopingpreparat har vissa vändpunkter som kan liknas vid de som andra missbrukare har. Detta då 

även användandet av dopingpreparat kan få negativa påföljder och därav även ge användaren tid 

för eftertanke och viljan att förändras. Viljan att förändras är en faktor som framkommit hos en 

av deltagarna i vår studie. Denna faktor uppstod i samband med ett fängelsestraff och under en 

behandling. En viktig del i deltagarens vändpunkt handlar således om det sociala stöd som 

behandlingsgruppen medfört. Vikten av det sociala stödet är också en faktor som nämns i 

tidigare forskning om vändpunkter. Tidigare forskningen belyser hur det sociala stödet inte 

enbart behöver utgöras av familjen, utan det kan även innefatta andra betydelsefulla individer. 

 

Resultat i relation till teoretiska ramverk 
Likt Hirschis teori (2002) om sociala band har resultaten i vår studie visat att de sociala banden 

är av stor betydelse för individens handlingar och beteende. Det har i vårt resultat framkommit 

att intervjudeltagarna haft ett mer eller mindre problematiskt förhållande till sina föräldrar. 

Problematiken som berör deras föräldrar ser olika ut för de båda deltagarna, vi har dock 
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observerat att det i båda fallen till viss del handlar om en försvagad social anknytning till en 

och/eller båda föräldrarna. Denna faktor, det vill säga anknytning till föräldrar, återfinns även i 

Sampson och Laubs (1995) livsloppsteori som en förklaring på individers beteende. Sampson 

och Laub (1995, s. 65-66), menar precis som Hirschi (2002, s. 95) att en svag anknytning till 

föräldrarna kan bidra till ett icke konventionellt beteende. Det har även i resultatet framkommit 

att båda deltagarna haft en skolgång med vissa svårigheter samt att deras vänner varit 

okonventionella. Alla ovanstående faktorer menar vi tyder på försvagade och/eller avsaknad av 

de sociala band som Hirschi och Sampson och Laub menar kan förklara en individs brottsliga 

beteende.  

 

Vi har precis som Sampson och Laub (1995, s. 140-141) kommit fram till att det sociala stödet är 

betydelsefullt för en individ i samband med dennes vändpunkt. Studiens resultat visar att en av 

deltagarna i vår studie upplevt att det sociala stödet från en behandlingsgrupp hjälpt honom ur 

dopingbruket samtidigt som han belyser hur de även hjälpt honom att vidmakthålla nykterheten.  

Sampson och Laub (1995, s. 140-141) beskriver vikten av socialt stöd för att avluta samt 

vidmakthålla en vändpunkt i livet. De poängterar dock att individens sociala stöd inte är 

tillräckligt, utan individen måste även ha en vilja och motivation till att förändras (1995, s. 18-

19). De menar således att social informell kontroll och en individs motivation måste 

samkorrellera för att vändpunkten ska förbli konstant (a.a.). Deltagaren i vår studie upprätthöll 

sitt avslutade bruk då han hade de båda betydande faktorerna. Det sociala stödet är inget som 

framkommer i den andra deltagarens berättelse. Deltagaren nämnde enbart fysiska faktorer som 

avgörande vid avslutat dopingbruk.  

 

Vidare forskning och metoddiskussion 
Forskning kring doping och då i synnerhet dopinganvändarnas subjektiva upplevelser av doping 

är bristfällig. Detta gäller även forskning om dessa individers uppväxt och vändpunkter. Den 

tidigare forskningen som vi har tagit del av innefattar enbart manliga deltagare. För att kunna öka 

kunskapen i ämnet, anser vi att det behövs fler kvalitativa studier men även mer forskning som 

inkluderar både män och kvinnor. De kvalitativa studierna skulle kunna medföra en ökad 

förståelse till varför individer påbörjar samt avslutar ett dopingbruk. Att öka förståelsen görs bäst 
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via en kvalitativ undersökning, då en kvantitativ undersökning inte kan fånga deltagarnas 

subjektiva upplevelser.  

 

En av begränsningarna med denna studie är att vårt material endast bygger på två individers egna 

upplevelser av dopinganvändning. Det hade varit önskvärt att inkludera fler deltagare för att 

därigenom få ett mer fylligare material att analysera. Ytterligare en begränsning i denna studie är 

att båda intervjudeltagarna är män. Det hade varit fördelaktigt med deltagare som innefattat båda 

könen, detta skulle leda till en ökad kunskap om dopinganvändningen skiljer sig män och 

kvinnor emellan.   

 

Vi är medvetna om att vi på olika sätt kan ha påverkat resultatet i vår studie, bland annat genom 

vår egen förförståelse men även på grund av våra tidigare kunskaper inom ämnet kriminologi. Vi 

anser trots detta att studien är betydelsefull, då den skildrar två deltagares subjektiva upplevelser 

av doping. Materialet är således kvalitativt och av en sådan art att det medför relevant kunskap 

till forskningen som berör ämnet doping.  
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Bilaga 2. Intervjuguide  
 

Livet före dopning: 

● Berätta lite om din barndom: familj? 

● Vad visste du om dopningspreparat innan du kom i kontakt med det första gången? 

● Hur såg ditt liv ut när du började använda: ålder, flickvän/sambo/fru, vänner/grupptryck, 

fritidsintressen, boende, skola/arbete?.  

● Varför började du använda AAS/dopningspreparat? 

● Vilket dopningspreparat använde du första gången? 

● Hur fick du tag på preparatet? 

● Vilka effekter hoppades du att preparatet skulle ge? 

 

Fördelar och nackdelar med doping: 

● Vilket eller vilka preparat använde du? 

● Hur ofta tog du preparatet/preparaten? (Hur utvecklade sig användandet?) 

● Det finns ju alltid en risk att bli upptäckt när man använder dopningspreparat, hur gick 

dina tankar kring det? 

● De förväntningar du hade på preparatet, anser du att dessa uppfylldes? 

● Vad upplevde du som positivt med att använda dopningspreparat? 

● Vad upplevde du som negativt med att använda dopningspreparat? 

 

Vändpunkt: 

● Hur länge använde du preparatet/preparaten? 

● Berätta hur dina tankar gick när du slutade med preparatet/preparaten.  

● Fanns det något som var avgörande? 

● Hur ser ditt liv ut idag? 

● Hur tänker du angående dopningsmedel idag? 

 

● Är det något du vill tillägga som vi inte har talat eller frågat om?  
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Bilaga 3. Informationsbrev 
Hej! Vi är två studenter som studerar sista året på Kandidatprogrammet i utredningskriminologi 

vid Högskolan i Gävle och vi har nu påbörjat vårt examensarbete. Vi ska i vår studie intervjua 

personer som har använt dopningspreparat och vi undrar därmed om du skulle kunna tänka dig 

att medverka. Syftet med examensarbetet är att redogöra för personers användning av 

dopingpreparat utifrån användarens perspektiv. Vi kommer att fokusera på varför personen 

började samt slutade med dopingpreparat.  

Viktig information: 

● Vi vill ha kontakt med dig som har slutat att använda dopningspreparat, då studiens syfte 

kräver det.  

● Ditt deltagande är frivilligt och du som deltagare har rätt att avbryta din medverkan när 

du vill utan att det får några som helst negativa påföljder för dig.  

● Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och den kommer spelas in med en ljudinspelning, 

detta för att underlätta vårt analysarbete. Intervjun kommer att äga rum på en plats där du 

så önskar, via telefonen går också bra. Då intervjun är till vårt examensarbete önskar vi 

genomföra intervjun någon gång under veckorna 15-16 (9/4-22/4). 

●  Vi utlovar största möjliga konfidentialitet, det vill säga, du kommer att vara anonym och 

dina personuppgifter kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Allt 

material som framkommer i intervjun kommer även att presenteras avidentifierat. 

● Dina svar på frågorna i denna studie kommer enbart att användas i denna forskning. 

● Examensarbetet kan komma att publiceras offentligt.  

● När arbetet är färdigställt kommer du ges möjlighet att läsa det om så önskas.  

● Om du väljer att delta i våran studie kommer du ges tillfälle att ställa frågor om din 

medverkan samt även ställa frågor som berör själva studien. Därefter, om allting känns 

bra ska ett separat samtyckesformulär undertecknas innan studien kan påbörjas.  

Vid frågor rörande studien samt eventuellt deltagande, kontakta gärna oss på mailadresserna 

nedan.  

Med vänliga hälsningar 

Sabina Fontana & Marie Gustafsson 

ofk15sfa@student.hig.se  ofk15mgo@student.hig.se  

 


