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En solstråle. Klara Reinholdsson, 19, ville länge bryta med den svartsjuke pojkvännen. Samma kväll 
som förhållandet tog slut mördade han henne. Klara var en solstråle. "Hon ville alltid finnas där för 
andra, i både glädje och sorg", säger en nära släkting. 

Klara, 19, ströps för att hon dansade på nattklubb 
Klara Reinholdsson, 19, älskade att dansa. Men hennes  jämnårige pojkvän förbjöd henne att 
uppträda. Han ville ha henne för sig själv. När Klara ville bryta förhållandet släppte allt för 
pojkvännen, och han ströp henne till döds. 
- Hon var så full av livsglädje. Hon var en ängel redan när hon levde, säger en nära släkting till Klara. 
Klaras familj och vänner försöker nu förstå det ofattbara. - Hon var en alldeles speciell människa. 
Hon trodde alla om gott. Hon var djup, känslosam och reflekterande. - Det här är en stor sorg för så 
många människor. Han var arbetslös och hade socialbidrag men uppträdde som en kung; ville 
synas, styrketränade, bjöd på krogen, köpte dyra kläder och prylar. För Klara avslöjade han att 
pengarna kom från försäljning av anabola steroider och narkotika. Efter mordet hittade polisen 
dopingmedel och sprutor hos honom. 
 

 LÅG DÖD I LÄGENHETEN Den mördade 12-
åriga flickan förs bort från bostaden i 
Västerhaninge söder om Stockholm. Hennes 26-
årige styvpappa är anhållen, misstänkt för 
mordet. Han misstänks också ha knivhuggit och 
våldtagit flickans 13-åriga kompis. Mannen 
nekar till brott och säger sig inte minnas något 
från händelserna natten till lördagen. 26-
åringen, som uppges använda anabola steroider, 
är känd av polisen.

Mördad av sin styvfar 

Publicerad: 2006-05-28 
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Pappa misshandlade spädbarn –  
döms till fem års fängelse 

 En 35-årig kroppsbyggare dömdes av 
Stockholms tingsrätt till 5 års 
fängelse för synnerligen grov 
misshandel av sin sex månader gamle 
son.  
Svea hovrätt fastställde domen. 
Mannen hade bland annat skakat 
spädbarnet vid upprepade tillfällen så 
pass hårt att det lett till  
allvarliga skallskador och ett flertal 
frakturer på armar och ben. När  
den allvarligaste skallskadan uppstod 
ringde mannen själv efter ambulans. 
Han insåg att barnet kunde dö. 
 
 

Mannen erkände aldrig vad han gjort 
med barnet utan skyllde på att pojken 
ramlat ner från skötbordet. Detta var 
dock uteslutet enligt hovrätten. 35-
åringen dömdes också för 
dopningsbrott. Ambulanspersonalen 
upplevde att mannen uppträdde 
psykotiskt. 
Pojkens mamma åtalas även hon för 
grov misshandel eftersom åklagaren 
menar att hon inte ingripit. 
 

Publicerad 16 december 2011 Svt.se 

Hänsynslösa Våldtäkter i 
Värmland 

 
Den 29-årige kroppsbyggaren hade 
använt anabola steroider under  
flera år och det senaste året utan 
uppehåll.  
I januari 2012 våldtog han sin flickvän 
sedan han bundit hennes händer  
och fötter. Han åtalades för grov  
våldtäkt och hade enligt åklagaren 
 ”visat särskild hänsynslöshet och 
råhet”. Åtalet omfattade ett flertal  
våldtäkter mot flickvännen, och också 
olaga hot, misshandel och olaga tvång.  
Under mer än ett halvår hotade han 
kvinnan på olika sätt för att hon inte  
skulle gå till polisen. Två kvinnor, som 
29-åringen tidigare haft förhållanden 
med, hördes under rättegången.  
 
 

 
Den ena kvinnan berättade att han blev 
elak, och att hon uppfattade honom 
som psykiskt störd, när han använde 
anabola steroider, och att han dödshotat 
henne. Den andra kvinnan var under 
flera år sambo med 29-åringen. Hon 
beskrev hans hotelser och hans mycket 
stora kontrollbehov. Han hade flera olika 
AAS-substanser i urinen. Mannen var 
mycket muskulös och tränade för att 
tävla i bodybuilding. Värmlands 
tingsrätt dömde honom till tre och ett 
halvt års fängelse för olaga tvång, olaga 
hot, våldtäkt, narkotikabrott och 
dopningsbrott. 
 
 
 

 Alkohol tillsammans med dopning kan ha varit 
orsaken till dödsskjutningen förra veckan. 
Enligt The Sun har sydafrikansk polis hittat 
anabola steroider i Oscar Pistorius hem. 
– Steroider hittades i Pistorius hem 
tillsammans med bevis för grov 
alkoholkonsumtion, säger en poliskälla till The 
Sun. Efter dödsskjutningen hemma hos Oscar 
Pistorius förra veckan har löparstjärnans 
intresse för vapen blivit allmän kännedom. 
Enligt The Sun provar sydafrikansk polis nu en 
teori om att dödsskjutningen var följden av ett 
raseriutbrott, som orsakats av höga doser av 
anabola steroider. Enligt tidningen ska polisen 
vid en undersökning av hemmet ha hittat 
anabola steroider. Och blodprovet som togs när 
Pistorius anhölls testas för spår av steroiderna.

Dödlig mix av alkohol och steroider kan ligga 
bakom dödskjutningen 

Publicerad: 2013-02-18 
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 Han är anklagad för att ha mördat sin 
flickvän på alla hjärtans dag. 
Nu skyddas Oscar Pistorius från att ta sitt 
eget liv, uppger The Sun. 
– Polisen är oroliga för hans mentala 
tillstånd, säger en källa till tidningen. 
Oscar Pistorius gick från hyllad sprinter till 
mordanklagad på en dag. Istället för att sättas 
i häktet tillbringade han natten på en 
polisstation. – Polisen är oroliga för hans 
mentala tillstånd, säger en källa till The Sun. 
Källan menar enligt den engelska tidningen att 
han är på Brooklyns polisstation i Pretoria, 
Sydafrika, för att han kunde vara 
självmordsbenägen.

Polisen vakar över stjärnan i häktet 

Publicerad: 2013-02-18 

Anders Behring Breivik  
Ø  Breivik beskriver i sitt 1516 sidor långa manifest med titeln 

”2083” att han använt AAS som en del i förberedelserna inför 
massakern den 22 juli på Utöya i Norge. 

Ø  Den första testkuren varade i sex veckor och bestod 
huvudsakligen av 10 mg Danabol tabletter – en brittisk variant 
av ”Ryssfemmor”, ”Thaifemmor” eller amerikanska ”Dianabol” 

Ø   Han genomför sedan flera testkurer bestående framförallt av 
Danabol och Winstrol för att hitta den optimala effekten inför 
den sista kuren som han beskriver som en ”Operational cycle”.  

Ø  Han anger att han ska ligga på toppen av denna kur, d.v.s. i en 
fas av det periodiska användande när effekten av steroiderna 
upplevs som starkast, när han ska sätta sin plan i verket.   

Anders Behring Breivik  
Ø  Av texten framgår tydligt att Breivik anser att den kombinerade 

effekten av AAS och blandningen ECA dvs. efedrin, koffein och 
aspirin kommer att försätta honom i ett mentalt tillstånd som 
underlättar genomförandet av handlingen. 

Ø  Det handlar om ett mycket strategiskt användande. Breivik vet 
vad han kan förvänta sig av de preparat han använder!  

Ø  För Breivik är detta lika självklart som att han införskaffade 
vapen, specialammunition och polisuniform, det material han 
behövde för att tillverka de sprängmedel som användes vid 
bombdådet mot Regeringsbyggnaden och all annan nödvändig 
utrustning.  
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Anders Behring Breivik  
Ø Många kriminella använder droger inte sällan i kombination med 

anabola steroider. I just denna grupp kan det mycket väl vara så 
att steroidanvändandet är relevant för våldsbrott och inte minst 
för just våldets karaktär.  

Ø  Det är väl belagt att många som använder AAS ganska snabbt 
upplever dramatiskt ökat självförtroende och en känsla av 
osårbarhet och oövervinnelighet. Dessutom är det vanligt med 
ökad aggressivitet och fientlighet, liksom reducerad empati som 
också är en tidig effekt av AAS 

Ø  Det är rimligt att anta att dessa effekter bidrar till uppkomsten 
av, eller förvärrar en våldshandling om man valt en kriminell 
livsstil eller som Breivik satt sig i sinnet att utföra ett illdåd som 
förutsätter extrem känslokyla.  

Ø  Frågan är om Breivik hade haft fokus, mod och känslomässig 
förmåga att utföra de ohyggliga avrättningarna om han inte 
hade använt anabola androgena steroider?  

Utdrag ur ”manifestet” 
Ø  ”I can’t possibly imagine how my state of  mind will be during 

the time of  the operation, though. It will be during a steroid 
cycle and on top of  that; during an ephedrine rush, which will 
increase my aggressiveness, physical performance and 
mental focus with at least 50-60% but possibly up to 100%.” 

Ø  ”The combination of  these factors (when added on top of  
intense training, simulation, superior armour and weaponry) 
basically turns you into an extremely focused and deadly 
force, a one-man-army.”  

Ø  ”The use of  anabolic steroids will significantly increase your 
agility, speed, strength and endurance.”   

Funderingar 
Ø Det finns en betydligt starkare koppling mellan våldsbrott 

och anabola androgena steroider än mellan våldsbrott och 
andra illegala droger. Men, det är inte visat att alla 
personer som använder anabola steroider begår våldsbrott. 

Ø Det är vanligt att personer som begår våldsbrott är 
påverkade av alkohol, men det är inte vanligt att personer 
som är påverkade av alkohol begår våldsbrott. 

Ø Sambandet mellan våld och alkohol gäller alltså endast en 
mindre grupp personer och kan inte generaliseras och är 
därmed inte vetenskapligt bevisat enligt den medicinska 
forskningens kausalitetskriterier. Ändå anser nog de allra 
flesta att kopplingen alkohol och våld är solklar i ett 
samhällsperspektiv. 
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Funderingar 
Ø  Det absoluta antalet personer som begår våldsbrott under 

inflytande AAS är naturligtvis betydligt mindre än det är för 
alkohol.  

Ø Men, om man endast studerar grova våldsbrott är det mycket 
som talar för att förhållandet skulle bli ett helt annat. Och om 
man skulle begränsa sig till de allra mest extrema våldsdåden 
vågar vi påstå att alkohol är helt underordnat andra substanser 
som anabola androgena steroider, bensodiazepiner eller 
centralstimulantia var för sig eller i olika kombinationer.  

Ø  Vi måste också ställa oss frågan: Vad är det som gör att en 
ung Norsk pojke som växt upp i ett av Oslos överklassområden 
blir en massmördare?  Han har gått i de finaste skolorna, är 
verbal, välutbildad, väluppfostrad och har, vid en ytlig 
betraktelse, alla de materiella förutsättningar som behövs för 
att kunna leva ett bra liv. Vad kan han ha varit utsatt för???  

Funderingar 
Ø  Diplomatsonen Anders Behring Breivik född 13 februari 1979 

växte upp i Sköyen, en välmående stadsdel i västra Oslo. Han 
bodde med sin mamma efter föräldrarnas skilsmässa 1980. 

Ø   I skolan lyssnade Anders Behring Breivik på hiphop och gillade 
graffiti. ”Anders var snäll. Han talade aldrig illa om andra, var inte 
utsatt för mobbning och utsatte inte andra.”  

Ø  Uppgifter i media visar att Breivik kan ha varit utsatt för 
sexuella övergrepp som liten pojke. Som 4 – åring diskuterades 
en fosterhemsplacering.  

Ø  Det har också framkommit att Breivik som liten blev utsatt för 
vanvård och att barndomen kan ha varit värre än vad som 
hittills varit känt.  

Funderingar 
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Mamma och Pappa 
�  ”Synd att dom inte sköt honom”. ”Hoppas ingen tror att 

jag är inblandad” (Pappa i tidig TV-intervju) 

�  ”Jag funderade ju över om han började bli helt galen, 
och allt eftersom började jag känna ett stort obehag, 
äckel och otrygghet. Det var som om jag inte kände 
honom längre” (Mamma i polisförhör om ABB:s 
personlighetsförändring) 

Increased mortality in patients at  
Resource centre for hormone   

abusers. 
Sara Stanford2*, Ann-Sophie Lindqvist3, Tommy Moberg4, Bengt O. Eriksson1, Eva Edin5, Claudia 

Fahlke3, Christer Ehrnborg2, Thord Rosén2  
1 THE QUEEN SILVIA CHILDREN �S HOSPITAL GOTHENBURG, 2 SAHLGRENSKA UNIVERSITY HOSPITAL GOTHENBURG, 3 DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY AT GOTHENBURG 

UNIVERSITY, 4 DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCE AT GOTHENBURG UNIVERSITY, 5 JÄRNTORGSMOTTAGNINGEN IN GOTHENBURG * CORRESPONDING AUTHOR 

ü Samtliga patienter som registrerats som nybesök fram till 
2009-12-31 

ü Från SCB:s register inhämtas mortalitet (dödsdatum, ålder, 
dödsorsak) fram till 2009-12-31 

ü Från motsvarande register inhämtas läkemedelskonsumtion 
2005-07-01 – 2009-12-31 

ü Specifika diagnoser i slutenvård 1980-2008 

Patienter på Resurscentra i 
Göteborg 

Sara Stanford et al 2010 

ü Uppföljning av 102 patienter från starten 2002 till 2009. 

ü Uppgifter om kumulativ dos, antal kurer per år, antalet 
aktiva år med AAS har beräknats efter anamnetiska in-
gående uppgifter.  

ü Den typiske patienten är en ung man som idrottat under 
barn- ungdomstiden, lämnat sin idrott och startat med 
AAS innan 20-års ålder. 

ü 54% av patienterna har också ett annat missbruk av 
narkotika. 

ü 39% av patienterna använder dessutom GH och/eller 
insulin. 
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Patienter på Resurscentra i Göteborg 
Sara Stanford et al 2010 
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Patienter på Resurscentra i Göteborg 
Sara Stanford et al 2010   
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Medeldurationen för AAS-missbruk  
är 6 år (0,05-30) 
Sara Stanford et al 2010 
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Patienter på Resurscentra i 
Göteborg 

Sara Stanford et al 2010   
ü  En betydande överdödlighet, nästan 10 gånger fler än förväntat! 

Det förväntade antalet dödsfall utifrån Socialstyrelsen och SCB:s 
register om dödsfall är 0,72 och det observerade antalet 7.  

ü Medelåldern vid dödsfallen var 28,9 (23-47) där samtliga 
patienter utom 1 var under 30 år 

ü  Bland dödsorsakerna finns hjärtkärlsjukdom, suicid och 
”drogrelaterad död”. 

ü  Psykiska diagnoser dominerar anledning till vårdtillfällen 

ü  Antidepressiv medicinering står för den största läkemedels-
kostnaden. 

Tack för idag!!! 
Kontakt: tommymoberg@mac.com  

Bokbeställning: ”Mandom, Mod och Morske män” och 
”Anabola Androgena Steroider”  
www.mediahuset.se  eller www.snpf.org   


