
Doping

Många känner redan till ordet doping, man kanske har hört det i nyheterna inom 
idrottssammanhang. Trots det vet inte många mycket om doping. Doping ger användaren styrka och  
ger honom/henne det lättare att träna. Detta låter för bra för att vara sant för vissa idrottare, det finns 
ett stort antal bieffekter, vilket har lett till att flera former av doping har illegaliserats.

Doping är inte bara ett sätt att öka ens fysiska prestation, det finns flera olika sätt att gå tillväga. De 
olagliga formerna är AAS, anabola androgena steroider, testosteron eller ämnen som ökar 
produktionen av testosteron, och tillväxthormoner. Vi börjar med anabola steroider eftersom det är 
det man kanske har hört mest om. Det är ett konstgjort hormon, syntetiskt vilket påminner om 
testosteron. Det gör individen ”manligare”, muskeltillväxten stimuleras och man får större, starkare 
muskler. Det är den önskade effekten, fast man får med lite extra på köpet. 

De värsta biverkningarna är psykisk, man blir mer aggressiv, man blir deprimerad och orolig. 
Risken för hjärt- och kärlsjukdommar ökar, man får problem med levern och även livsfarlig cancer 
kan uppstå. Ifall man är tonåring sluts tillväxtzonerna i benen tidigare och tillväxten stannar. Men 
kan gå upp i vikt kroppen ser svullen eller upplåst ut, även potensproblem är vanliga bland manliga 
AAS missbrukare. Kvinnorna blir mer maskulina, de blir hårigare i ansiktet och får en mörkare röst.  
Det är inte så konstigt eftersom AAS påminner om testosteron, ett manligt könhormon.

En annan typ av doping är tillväxthormoner, det är inte svårt att gissa vad de gör, de gör att man 
växer. Missburk brukar oftast leda till ökat blodtryck, muskelsmärtor och allergiska reaktioner. 

Vi har pratat om de typer av doping som ökar ens muskelmassa men det finns en annan mindre 
farlig typ av doping, som gör att man orkar träna mer, kosttillskott.  De är till för de som inte tycker 
att vanlig mat ger den energi de behöver. Det gör det lättare för de att träna och bilda muskler, så de 
behöver fortfarande göra något till skillnad från AAS.

Jag har aldrig känt något behov av doping eftersom jag idrottar inte. Det hade inte hjälpt mig på 
något sätt. Trots det kan jag även förstå hur frestande det måste kännas, allt blir mycket enklare. 
Speciellt för professionella de tjänar pengar på att vara i god form och spela bra. Fast hur frestande 
det än måste kännas tycker jag att man borde se mer långsiktig. Visst det kanske går bättre för en 
fotbollsspelare som tar AAS de första matcherna, men längre fram kommer man inte spela bra med 
hjärtproblem eller muskelsmärtor. 

När man beundrar någon idrottsman man anser vara bra är det oftast för att han brann så mycket för 
sin sport att han la undan så mycket tid av sitt liv till att träna och träna. Om man helt plötsligt kan 
ta genvägar och öka ens styrka utan att arbeta hade vi inte uppskattat idrottsmän lika mycket som vi 
göra idag. Styrka är inte allt inom sporter men det är en stor del. Hade dopning varit lagligt hade 
fler spelare gjort det och då hade man tagit mer än vad man brukar bara för att man vet att andra gör 
det.

Sammanfattningsvis, för mig, doping är förståeligt men inget jag tycker är okej. Vissa metoder ska 
fortsätta vara olagliga, det är inte bara skadligt för kroppen utan även sänker värdet i 
idrottsmännens arbete. 
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