
Doping/droger
Sedan 1999 är blev både smuggling, försäljning och innehav, även själva konsumtionen av 
dopingsmedel straffbart. Ett av de vanligaste drogerna som är förbjudna är AAS d.v.s 
anabola androgena steroider. Mängden som använder sig av doping är relativt stor tycker 
jag personligen, 1% av män mellan 15-50 har prövat eller använder AAS (I Sverige). I 
länder som USA är siffrorna högre också i länder så som Bulgarien, Cypern, Tjeckien, 
Grekland, och Italien. 2008 mätte Folkhälsoinstitutet att minst 10 000 personer dopade sig 
under 2008. Den typiska personen idag som använder sig av doping är en man mellan 18 
och 34 som regelbundet styrketränar på gym.

Doping olagligt?
Sedan den 1 juli 1992 finns en speciell lag som förbjuder vissa dopingsmedel
Dessa dopingsmedel är följande: Syntetiska anabola steroider (AAS), Testosteron och 
dess derivat, Tillväxthormoner och Kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse 
av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.

Hur på verkas kroppen:
AAS missbrukare blir ofta aggressiva och får vredesutbrott och det är lätt att man skadar/
skrämmer sina när och kära.
Alla AAS missbrukare får problem med levern, blodfettvärden kan förändras så att det blir 
ökning av kalklagringar i blodkärlen som sedan kan leda till höjt blodtryck, hjärtinfarkt och 
slaganfall.
Det finns flest män som använder sig av AAS så därför vet man mer om biverkningarna 
hos killar/män. AAS gör så att muskelmassan ökar och man ser uppsvälld ut. Testiklarna 
kan också ta skada och möjligheten finns att spermieproduktionen minskar eller försvinner 
helt. Prostatakörteln kan också ta skadad, den kan bli inflammerad och förstorad. I värsta 
fall kan man få cancer och problem med att kissa.
Biverkningar på kvinnor kan vara sådant som menstruationsrubbningar, förstorning av 
clitoris och en maskulinisering av kroppen.

Bra droger?
När droger först framställdes var det för medicinskt syfte d.v.s att de var skapade för 
diverse olika ändamål inom sjukvård (läkemedel).
I dag används ofta tillväxthormoner på barn som riskerar kortväxthet eller om man har 
hypofysen. Om man missbrukar tillväxthormoner så finns det enormt mycket dåliga 
biverkningar t.ex allergiska reaktioner, muskelsmärtor, ledvärk, diabetsliknande 
förändringar och ökat tryck i hjärnan.

Fortsättning nedan
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Min åsikt:
Personligen ser jag inte vad man tjänar på att dopa sig, förutom att man för ökad 
muskelmassa och eventuellt mer energi (beror på vilken drog). Ökad muskelmassa låter 
kanske bra men med biverkningarna är det definitivt inte värt det, bara det faktum att du 
kan blir steril. Även fast du inte vill ha barn nu kanske du vill en dag, tänk om! Jag tycker 
att man har gjort rätt i att stoppa droghandel och användningen av droger. Många tror att 
man själv kan ta hand om sig själv men visa personer kan faktiskt inte det även fast man 
är vuxen. Många droger är dessutom beroendeframkallande som kan göra så att det blir 
ännu svårare att sluta.
Dopning har användes mycket under fysiska tävlingar men man har lyckats få stop på det 
(vilket jag tycker är bra). Men ändå försöker folk använda sig av dem enbart för att vina 
vilket också förstör tävlingen på sätt och viss. Det problemet som återstår är daglig 
användning av droger bland barn/ungdomar. Bara i USA är det 2-3% ungdomar mellan 
16-18 år som har testat AAS. Under många års tid har man försökt stoppa smugling av 
droger men man har inte lyckats stoppa det helt. Så kortfattat, jag tycker det är värt att 
stoppa användning av droger och man bör inte använda dem till något annat än som 
medicin. 
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