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Feromoner i menneskets forplantning - formidlingsopgave 

Redegør for opbygning og funktion af menneskets lugtesans. Definer feromoner og giv 
eksempler på typer af molekyler og signaler hos dyr, hvor forskere har påvist feromoner. Forklar 
og diskuter relevante eksperimenter, der forsøger at påvise feromoners betydning i menneskets 
forplantningsbiologi. 

Udarbejd med udgangspunkt i teori og forsøg om feromoners betydning i menneskets 
forplantning en populærvidenskabeligt formidlende artikel på 3-4 sider samt en metadel, hvor du 
gør rede for dine formidlingsmæssige overvejelser i forbindelse med artiklens indhold og 
udformning.  

Diskuter, hvorvidt det er relevant at formidle emnet i en populærvidenskabelig artikel. 

Opgaven skal have et omfang på 15-20 normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive 
mellemrum), eksklusive forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og 
bilag. Formidlingsartiklen tæller med i det forventede omfang, selvom den figurerer som bilag. 

Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. 

Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er 

udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har 

været tilladt under prøven. 
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1. Resumé
Denne opgave fokuserer på at undersøge, hvorvidt der eksisterer feromoner mellem mennesker, og 

om disse har nogen betydning for menneskets forplantning, samt hvordan emnet kan formidles i et 

populærvidenskabeligt tidsskrift. Først redegøres der for den menneskelige lugtesans og feromoner. 

Derefter diskuteres feromoners eksistens mellem mennesker ved at inddrage hvilke andre 

parametre, der påvirker valget af partner samt førende undersøgelser inden for det pågældende 

forskningsfelt. Dernæst analyseres den skrevne artikel ud fra det retoriske octagram. Slutteligt 

diskuteres det gennem de fem nyhedskriterier, hvorvidt det er relevant at formidle emnet i en 

populærvidenskabelig artikel. Undersøgelsen er udover relevante kilder særligt baseret på de to 

studier ’Smelling of Odorous Sex Hormone-lke Compounds Causes Sex-Differentiated 

Hypothalamic Activations in Humas’ og ’Chemosensory Communication of Gender through Two 

Human Steroids in a Sexually Dimorphic Manner’ begge udgivet på Cell.com. Studierne bygger på 

den viden, at mennesket har det vomero-nasale organ og duftkirtler til at udskille feromon. 

Studiernes resultater tyder på, at der eksisterer humane seksualferomoner. Det kan dog ikke endeligt 

konkluderes, om feromoner eksisterer mellem mennesker, og dermed om de spiller en rolle for 

menneskets forplantning. Dog konkluderes der på den skrevne artikels formidlingsrelevans. Heraf 

fremgår, at det afhænger af flere faktorer, herunder målgruppens interesse og hvordan emnet 

opfylder de fem nyhedskriterier. 
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2. Indledning
Forelskelse, en stærk romantisk og/eller seksuel tiltrækning til et andet menneske,1 som de fleste vil 

møde på et tidspunkt i livet. Nogle har oplevet det, andre er i det, mens dem der ikke har, kommer 

til det. Men hvad afgør egentlig, hvem et mennesket føler sig tiltrukket af? Er det udelukkende 

udseende og personlighed, eller findes der en skjult faktor, der giver frasen ’kemi mellem 

mennesker’ en helt ny betydning? Gennem denne opgave diskuteres det, hvorvidt der eksisterer 

feromoner mellem mennesker, og om disse har nogen betydning for menneskets forplantning. Der 

redegøres først for lugtesansens opbygning samt funktion, og der gives en definition på feromoner 

samt eksempler på typer af sådanne molekyler og signaler hos dyr. I en diskussion inddrages der, 

hvilke andre parametre der kan påvirke valget af partner, og hvilken betydning disse kan have for 

feromoners eksistens mellem mennesker. Ydermere inddrages også to førende undersøgelser inden 

for det pågældende forskningsfelt, hvor metodernes betydning for forskningsresultaterne og dermed 

selve forskningen diskuteres. Slutteligt formidles den biologifaglige viden i en artikel til det 

populærvidenskabelige tidsskrift Illustreret Videnskab, hvorefter artiklen og de anvendte retoriske 

virkemidler analyseres i en metatekst. Afslutningsvis diskuteres det, hvorvidt det er relevant at 

formidle emnet i en populærvidenskabelig artikel.  

3. Lugtesansen
Et individs kontakt med omverdenen sker gennem påvirkning af sanserne. Traditionelt set har 

mennesket fem typer af sanser: følesans, lugtesans, smagssans, høresans og synssans, hvoraf det i 

denne opgave er lugtesansen, der behandles. Der findes to hovedgrupper af sanseceller fordelt efter 

deres måde at påbegynde denne omformning: primære og sekundære sanseceller. Primære 

sanseceller er nerveceller med sansereceptorer i dendritterne og eget axon, hvorfor de selv er i stand 

til at danne et aktionspotentiale, og det er disse, der anvendes ved lugtesansen. 2 Nogle sanseceller 

befinder sig spredt ud i væv, der udover at opfange diverse stimuli også har andre funktioner. Det er 

for eksempel tilfældet med lugtesansen i næsen.3 Lugtesansen kaldes for olfaktion, og giver 

information om kemiske forbindelser i omgivelserne.4 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Den Danske Ordbog (u.d.). forelskelse. 
2 Bjåle, Jan G. et al (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. S. 148-149!
3 Kehler, Andreas (1991).  Anatomi og fysiologi 2 –Lærebog for sygeplejestuderende. Nyt nordisk forlag Arnold Busck. S. 394!
4 Leth, Frederik et al. (2017). Yubio. Yubio ApS. S. 394!
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3.1. Lugtesansens opbygning hos mennesket 
Oftest kommer de kemiske forbindelser til 

næsehulen via indåndingsluften, hvor de 

opfanges af primære sanseceller i næsen, 

også kaldet lugteceller. Som figur 1 viser, 

befinder lugtecellerne sig i det olfaktoriske 

epitel5 (på figuren kaldet lugteepitel) 

øverst i næsehulen. Cellerne er hver 

udstyret med 10-20 lange cilier, hvor  

lugtereceptorerne sidder. Cilierne befinder 

sig i slimhinden, som illustreret på figur 1, derfor skal lugtstofferne først opløses i slimlaget for at 

nå receptorerne.6 Idet lugtstofferne stimulerer receptorproteinerne i ciliernes cellemembran, startes 

dannelsen af et aktionspotentiale. Nerveimpulsen sendes gennem sibenet til lugtekolben, der er en 

udposning af hjernen, hvor lugtecellerne 

danner synapser med lugtenerven (bulbus 

olfactorius). Lugtenerven videresender herefter nerveimpulserne til storhjernens lugtecenter til 

bearbejdelse.7 I slimhinden i næsen producerer serøse tubulo-alveolære kirtler kontinuerligt nyt 

sekret, hvilket medfører en konstant udskiftning af slimet omgivende cilierne. Ved udskiftning 

fjernes de lugtende stoffer, hvorefter lugtereceptorerne er klar til nye lugtestimuli.8 

Udover det olfaktoriske epitel, bidrager også det vomero-nasale organ til lugtesansen. 

Det vomero-nasale organ (VNO), også kaldet det Jacobsonske organ, ligger i højre og venstre side i 

den nederste del af næseskillevæggen. Organet er dannet ved indkrængning af næseslimhinden og 

udgør en lille slange, hvori de diverse celler adskiller sig tydeligt fra den omgivende 

næseslimhinde. Særligt er de tætforbundne lyse, aflange sanseceller. Slangen har en åbning ud til 

næsehulrummet, hvilket giver anledning til en permanent udveksling af stoffer mellem organet og 

omgivelserne. Der er dog ikke nogen tydelige nerveceller, der forbinder organet med hjernen.9 Det 

olfaktoriske epitel og det vomero-nasale organ bidrager hver især til den menneskelige lugtesans, 

og de har derfor hver deres funktioner. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Ibid. S. 395 
6 Bjåle, Jan G. et al (2006). Menneskets anatomi og fysiolgi. Gads forlag. S. 156 
7 Larsen, Vagn Juhl og Rank, Jette (1996). Fysiologi grundbogen. Gyldendal. S. 94 
8 Kehler, Andreas (1991).  Anatomi og fysiologi 2 –Lærebog for sygeplejestuderende. Nyt nordisk forlag Arnold Busck. S. 417!
9 Froböse, Gabriele og Rolf (2014). Kærlighedens kemi. Nyt teknisk forlag. S. 201-202 

Figur 1: Lugtecellernes placering i næsehulen –Menneskets
anatomi og fysiologi (2006), s. 156 
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3.2. Lugtesansens centrale funktioner 
Hos mennesker er lugtesansen af mindre betydning end hos mange dyr, hvor den er en afgørende 

faktor, når det kommer til at finde føde, opdage fjender samt i partnervalg. At lugtesansen er en af 

de mindst dominerende sanser hos mennesket skyldes hovedsageligt, at lugtesansens oprindelige 

opgaver er overtaget af andre sanser såsom syns- og høresansen.10 På trods heraf er mennesket 

stadig i stand til at skelne mellem mange tusinde lugtstoffer. Derudover er lugtesansen i stand til at 

reducere følsomheden over for vedvarende stimuli, hvilket med andre ord kan beskrives som en 

tilvænning til en konstant lugt. En reducering i sansecellernes følsomhed over for enkelte stimuli 

kaldes adaption og skyldes, at impulsfrekvensen i de sensoriske nervefibre påvirkes i højere grad, 

idet stimuleringen begynder eller ændres, end ved en uændret stimulus. Hvilket er særligt 

hensigtsmæssigt, idet forandringer i typen af stimulus kan være et tegn på, at der er noget på færde, 

som kroppen skal reagere på.11 

Lugtecenteret befinder sig i storhjernen 

på medialsiden af temporallapperne, hvilket vil sige, 

at det befinder sig mod midten af temporallapperne.12 

På grund af lugtecenterets placering grænser det op til 

corpus callosum. Som illustreret på figur 2 er de dele 

af storhjernen, der grænser op til corpus callosum, en 

del af det limbiske system, hvilket derfor også gælder 

for lugtecenteret. Det limbiske system er hovedsæde 

for følelser, som er reaktioner, der udløses, når der er 

aktivitet i det autonome nervesystem.13 Det forklarer, 

hvorfor endnu en af lugtesansens funktioner er, at nogle 

lugte vækker stærke følelser hos mennesker, der ofte 

bygger på tidligere erfaringer med selvsamme lugt.14 Som den eneste af sanserne, når nervebanerne 

til lugtecenteret uden at gå via thalamus. Af den grund udspiller en del af lugteindtrykkene sig på et 

ubevidst plan.15 På samme måde går indtrykkene fra det vomero-nasale organ ikke gennem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Bjåle, Jan G. et al (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. S. 156 
11 Ibid. S. 149 
12 Kehler, Andreas (1991).  Anatomi og fysiologi 2 –Lærebog for sygeplejestuderende. Nyt nordisk forlag Arnold Busck. S. 417 
13 Bjåle, Jan G. et al (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. S. 131 
14 Ibid. S. 157 
15!Froböse, Gabriele og Rolf (2014). Kærlighedens kemi. Nyt teknisk forlag. S. 187!

Figur 2: Det limbiske system –
Bjålie, Jan G. et al. (2006), s. 131
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thalamus, hvorfor også opfattelserne her sker ubevidst. Det vomero-nasale organ bruges hos mange 

pattedyr samt insekter til detektion af feromoner.16 

4. Feromoner
I 1959 definerede Karlson og Luscher ordet feromon, som er dannet af det græske ord pherin (at 

overføre) og hormon (at ophidse).17 Feromoner er en særlig gruppe af signalstoffer, der bruges til 

intraspecifik kemosensorisk kommunikation. De medvirker derfor til et ’kemisk sprog’ mellem 

individer.18 Signalstofferne er oftest forholdsvis simple organiske forbindelser, der mest af alt 

minder om hormoner dog med den distinkte forskel, at feromoner virker mellem individer, hvor 

hormoner kun virker inden for det enkelte individ.19 Feromoner kan opdeles efter funktion, hvor der 

blandt andre skelnes mellem fire typer feromoner: aggregations-, spor-, alarm- og 

seksualferomoner. Disse er uddybet herunder: 

Aggregationsferomoner: deres formål er at holde en population samlet.  

Sporferomoner: de markerer vejen til næringskilder samt vejen hjem igen. 

Alarmferomoner: de advarer mod farer. 

Seksualferomoner: de tjener til at kønnene mødes for således at sikre artens 

forplantning.20 

Fælles for alle feromoner er dog, at signalet udløser en adfærdsmæssig respons hos modtageren. 

Signalstofferne udskilles fra kirtler hos afsenderen, hvorefter de hos den ønskede modtager 

opfanges og bearbejdes af et sanseorgan som for eksempel det vomero-nasale organ.21 Hos flere 

arter af dyr spiller netop det vomero-nasale organ samt feromoner en stor rolle. Flere arter bruger 

disse signalstoffer til at holde styr på diverse næringskilder samt til at tiltrække det modsatte køn i 

parringssæsonen.  

4.2. Eksempler på feromoner i dyreriget 
At feromoner er af stor betydning ved diverse dyregrupper, herunder pattedyr, insekter samt 

krybdyr, er en af grundene til den store interesse i at opklare, om feromoner også eksisterer mellem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Froböse, Gabriele og Rolf (2014). Kærlighedens kemi. Nyt teknisk forlag. S. 203!
17 Sargeant, M. (03. maj 2015). Intet bevis for, at feromoner eksistrer. Hentede 11. marts 2020 fra Videnskab.dk - Forskerzonen 
18 Withers, Philip C. (1992). Comparative Animal Physiology. Saunders college publishing. S. 268 
19 Madsen, B. L. (24. august 2017). Feromoner. Hentede 09. maj 2020 fra Den store danske, Gyldendal. 1. afsnit!
20 Froböse, Gabriele og Rolf (2014). Kærlighedens kemi. Nyt teknisk forlag. S. 198 
21 Madsen, B. L. (24. august 2017). Feromoner. Hentede 09. maj 2020 fra Den store danske, Gyldendal. 1. afsnit 
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mennesker. Derfor er det relevant at se på, hvordan sådanne signalstoffer er opbygget og fungerer 

hos enkelte dyr, inden det undersøges, om de findes mellem mennesker. Idet der er talrige ligheder 

mellem mennesker og grise, er det oplagt at fokusere på feromoner hos netop grise.22 Der fokuseres 

primært på grisens seksualferomoner, da denne opgave omhandler feromoners indblanding i 

forplantning. 

4.2.1 Pattedyr: grise 

Grise har fra naturens side flere olfaktoriske 

receptorer end mennesket, hvilket resulterer i en 

præcis lugtesans. Dette hænger højst sandsynligt 

sammen med de mange forskellige feromoner 

inden for arten, herunder seksualferomoner, 

stressrelaterede feromoner samt feromoner 

mellem mor og barn. Når søerne kommer i 

brunst, signalerer de deres tilstand til ornerne 

med seksualferomoner. Ydermere suppleres 

signalstofferne med en karakteristisk adfærd som 

for eksempel lordose, der er en krumning af 

rygraden. Begge signaler anmoder om hannernes gunst. Ikke nok med at søer kan udskille 

seksualferomoner ved brunst, findes der også i ornernes spyt feromonet androstenon.23 Signalstoffet 

får soen til at stille sig i parringspositur, idet den opfanger signalet. Altså er androstenon med til at 

inducere grisenes reproduktion. Forbindelsen har den kemiske formel C19H28O og den kemiske 

opbygning, som ses af figur 3. Af denne bliver det tydelig, at den i struktur minder meget om det 

mandlige kønshormon testosteron, hvorfor det ikke er så mærkeligt, at androstenon ligeledes er 

fundet hos mænd. Her findes det i blodplasma, sved og fedtvæv.24 

5. Feromoners rolle ved menneskers forplantning
For at det kan diskuteres, hvorvidt feromoner spiller en egentlig rolle i menneskers partnervalg, kan 

det være relevant at inddrage hvilke andre parametre, der kan påvirke valget. Ved at kende til andre 

eventuelle faktorer, kan det vurderes, om feromoner har en egentlig relevans hos mennesket, når det 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Johansen, L. K. (2011). Grise skal hjælpe mennesker med knoglemarvsbetændelse. Første kolonne 
23 McGlone, J. (2017). Patentnr. 9480689B1. USA. To første afsnit under background 
24 Alsing, W. (1976). Androstenon. Hentede 12. marts 2020 fra BioSite 

Figur 3: Stregformel af androstenons kemiske
opbygning - Alsing, W. (1976). 
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kommer til tiltrækning og forplantning. Ved valg af partner spiller den visuelle og seksuelle 

tiltrækning en væsentlig rolle, en faktor som Charles Darwin allerede i 1871 sammenfattede som 

den seksuelle selektion.25  

5.1. Andre afgørende faktorer ved tiltrækning 
Generelt kan der opstilles nogle faktorer, 

der gør henholdsvis mænd og kvinder 

mere attraktive hos det modsatte køn, 

hvoraf nogle kan ses på figur 4. Figuren 

viser, at en talje-hofte ratio på cirka 0,7 

gør en kvinde mere attraktiv. Det skyldes, 

at brede hofter udtrykker fertilitet, hvilket 

også er tilfældet for subkutant fedt omkring 

bryster og baller. Evolutionært gælder det 

for det enkelte individ om at sikre overlevelsen af ens afkom og dermed videreførelsen af egne 

gener. Fertilitet er særdeles vigtig for videreførelsen af gener, og det er derfor attraktivt, når 

kvindekroppen udtrykker netop fertilitet. Mens faktorer som muskelmasse og dermed maskulinitet 

gør mænd mere attraktive.  

Udover at udstråle fertilitet og maskulinitet er også immunforsvaret hos en eventuel 

partner en afgørende faktor. Der er en generel tendens til, at både mennesker samt dyr foretrækker 

en partner, hvis immunforsvar differentierer sig mest muligt fra sit eget. På den måde bliver 

afkommets immunforsvar mere bredt og derfor bedre rustet til at modstå sygdom. At det er en reel 

faktor skyldes, at det rent evolutionært har været en fordel for en population med et varieret 

immunforsvar. Et mere varieret immunforsvar blandt populationen betyder, at der højst sandsynlig 

vil være individer, der ikke bukker under for diverse sygdomme, og populationens overlevelse er 

dermed sikret.26 Noget tyder på, at det ikke nødvendigvis er feromoner, der medvirker til  

betydningen af immunforsvaret hos eventuelle partnere, men derimod de såkaldte HLA-molekyler. 

HLA står for humane leukocyt-antigener og er en gruppe af gener, der fungerer inden for vores 

immunsystems rammer, hvis opgave er kunne skelne uvedkommende fremmede proteiner fra 

kroppens egne. HLA-molekylerne i det større histokompatibilitetskompleks (MHC-molekyle) er 

ansvarlige for kropslugtens personlige note. Det viser sig, at des mere forskellige HLA-molekylerne 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Leth, Frederik et al. (2017). Yubio. Yubio ApS. S. 1048!
26 Leth, Frederik et al. (2017). Yubio. Yubio ApS. S. 279!

Figur 4: Attraktive faktorer ved menneskets parringsvalg –
Leth, Frederik et al (2017), s. 1049 
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er for to individer, desto mere finder to mennesker hinanden tiltrækkende, hvilket hænger sammen 

med den ønskede differentiering i immunforsvaret hos partnere.27 HLA-molekyler er altså en 

nøglefaktor i opfattelsen af immunforsvaret hos eventuelle partnere. Derudover findes også en 

anden måde, hvorpå det er muligt at få et indtryk af et individs immunforsvar uden feromoner. Af 

figur 4 ses det, at en attraktiv faktor der går igen for både mænd og kvinder er ansigts- samt 

kropssymmetri. Det skyldes, at symmetri er en indikation på et stærkt immunforsvar, mens 

asymmetri kan være tegn på tidligere sygdomme i barndommen, hvilket kan indikere et dårligt 

immunforsvar. Der er derfor på sin vis ikke et decideret behov for feromoner i forhold til 

menneskelig forplantning, idet der er andre parametre, som indikerer et individs egnethed som 

partner.  

Hermed er det fastlagt, at hvis feromoner er af betydning, er det ikke ene og alene 

disse der bestemmer, hvem det enkelte individ finder sig tiltrukket af, men også udseendet af den 

eventuelle partner. På trods af at feromoner kan være en anelse overflødige, er der stadig nogle 

væsentlige faktorer der tyder på, at feromoner eksisterer mellem mennesker. Om det så er når det 

kommer til, hvem det enkelte individ finder sig tiltrukket af eller i andre sammenhænge. Det er 

faktorer, som at mennesket besidder det vomero-nasale organ, der bruges til at opfange feromoner, 

samt har duftkirtlerne til udskillelse af stofferne. Samtidig spiller feromoner en kendt, væsentlig 

rolle ved andre pattedyr. Med andre ord, hvorfor skulle signalstofferne ikke påvirke mennesket? 

Udover at der rent teoretisk er belæg for feromoners betydning i menneskers forplantning, bidrager 

flere forsøg med stærk evidens på, at signalstoffet har en egentlig rolle hos mennesker, hvilket der 

kommes nærmere ind på i følgende afsnit. 

5.2. Påvisning af feromoner hos mennesker 
Feromoner og disses eksistens mellem mennesker har været længe undersøgt. Det medfører 

naturligvis, at der findes mange forskellige forsøg samt eksperimenter, der hver især har åbnet for 

ny viden inden for området. På trods af mange års forskning har forskerne ikke endnu tilstrækkelig 

med evidens til at uddrage en endelig konklusion. De to undersøgelser der i denne opgave er valgt 

at tage udgangspunkt i, har begge været førende inden for feltet, hvorfor resultaterne er relevante at 

inddrage i en diskussion. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Froböse, Gabriele og Rolf (2014). Kærlighedens kemi. Nyt teknisk forlag. S. 209-210!
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5.2.1 Forskning: menneskehjernens respons til formodede feromoner 

I 2001 udgav Ivanka Savic og hendes forskningsteam resultaterne fra en forskning, der undersøgte 

hvorvidt lugten af forbindelser lignende seksualhormoner aktiverer hypothalamus. Hypothalamus er 

den del af hjernen, der står for den overordnede styring af det autonome nervesystem og er centrum 

for endokrine (hormonelle) funktioner.28 Hos størstedelen af pattedyr optages feromoner via det 

vomero-nasale organ. Her omdannes de til nerveimpulser, der når hypothalamus, hvorigennem 

kroppen påvirkes seksuelt. Forskningsprojektet undersøgte om humane steroider aktiverede den 

menneskelige hypothalamus kønsspecifikt som hos de fleste pattedyr. Hvis dette var tilfældet, 

opfyldte steroiderne et vigtigt kriterium for at kunne kvalificeres som formodede humane 

feromoner. De to undersøgte steroider var 4,16-androstadien-3-on (AND) og estra-1,3,5(10,16-

tetraen-3-ol (EST), hvor androstadienon findes hos mænd i sæd samt i hår og hud i armhulen, mens 

estratetraenol findes i kvinders urin. Idet de nævnte steroider forekommer naturligt i menneskeligt 

sekret, var det oplagt, at det var disse der blev undersøgt for at have feromonlignende virkninger.29 

Af fremgangsmåden i bilag 1 fremgår det, at steroidernes indflydelse på hjernen 

måltes gennem PET-skanninger. For at undersøge om de observerede aktiviteter i hypothalamus var 

seksuel dimorfe, altså kønsspecifikke, lavedes der på resultaterne en volume of interest (VOI) 

analyse. I en VOI-analyse vurderedes volumen af den region, der ønskedes undersøgt. Helt specifikt 

gjaldt det for ANOVA-grafen i bilag 2, at differensen i volumen af klyngen ved luft og ved det 

pågældende steroid var den anvendte VOI. At der er tale om en ANOVA-model (analysis of 

variance) betyder blot, at der bliver sammenlignet, hvordan en respons er afhængig at forskellige 

faktorer.30 Som det ses af bilag 2, var rCBF (blodstrømningen i den pågældende VOI) 

gennemsnitligt 57 ± 2 ml/min/100 g, når kvinder blev udsat for lugtestimuli med androstadienon. 

En rCBF-værdi der var højere, end når selvsamme kvinder lugtede estratetraenol, da det kan aflæses 

af grafen at rCBF herfor er 55 ± 3 ml/min/100 g. Et resultat der med kun 1% sandsynlighed skyldes 

tilfældigheder, idet det for resultaterne gælder, at p = 0,01. Det ses dog af grafen i bilag 2, at 

resultaterne for mænd er modsat kvindernes. Her viste resultaterne, at rCBF, når mænd lugter 

estratetraenol, rammer 57 ± 2 ml/min/100 g, mens den kun ligger på 55 ± 3 ml/min/100 g, når 

lugtestimulussen er androstadienon. Resultaterne viser altså, at mænd reagerer seksuelt mere på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Lützen, J., Møller, M. (24. august 2017). Hjernen. Under hvirveldyr. 
29 Berglund, H. et al (30. august 2001). Smelling of Odorous Sex Hormone-lke Compounds Causes Sex-Differentiated Hypothalamic Activations in
Humas. Første og andet afsnit under introduction!
30 GraphPad Software, LLC. (1995-2020). Two-way ANOVA. 
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estratetraenol end på androstadienon. Idet p = 0,04, fortæller disse resultater noget om, hvor meget 

den mandlige hypothalamus aktiveres, når denne påvirkes af estratetraenol.31 

Ovenstående resultater viser, at kvinders cerebrale aktivitet i den undersøgte del af 

hjernen blev påvirket mere af androstadienon, mens den for mænd påvirkes mere af estratetraenol. 

Dermed er resultaterne et belæg for, at de observerede aktiviteter i hypothalamus er seksuel 

dimorfe. Idet steroiderne androstadienon og estratetraenol aktiverer den menneskelige 

hypothalamus netop kønsspecifikt, opfyldes et vigtigt kriterium for, at de kan kvalificeres som 

værende formodede humane seksualferomoner. Derudover er den observerede aktivitet i den 

menneskelige hypothalamus fremprovokeret af steroider kongruent med, hvordan feromoner 

påvirker hypothalamus hos nogle pattedyr. Da forskningens resultater angiver muligheden for, at 

der eksisterer humane seksualferomoner, antyder den dermed også muligheden for eksistensen af 

feromoner mellem mennesker. Denne nye viden giver anledning til videre forskning inden for 

kemosensoriske signaler ved mennesker. 

5.2.2 Forskning: kemosensorisk kommunikation af køn gennem to humane steroider 

I 2014, på baggrund af Ivanka Savics forskningsresultater, forskede kineseren Wen Zhou og hans 

forskningsteam yderligere i kemosensorisk kommunikation mellem kønnene, og om de to humane 

steroider androstadienon og estratetraenol kunne kvalificeres som seksualferomoner. At det er disse 

steroider, der undersøgtes, skyldes netop, at de to steroider medfører en 

tydelig respons i hypothalamus, som det blev påvist af Ivanka Savic-

Berglund. Et vigtigt kriterium, for at de to steroider kan anses som værende 

menneskelige seksualferomoner, er, at de hver især kommunikerer 

kønsspecificeret information, hvorfor det er netop den egenskab 

forskningen undersøgte.32 Som det fremgår af fremgangsmåden (bilag 3) er 

grundprincippet ved undersøgelsen, om de to steroidhormoner påvirker 

opfattelsen af en PLW (point-light walker),33 i forhold til om denne 

fremstår mere maskulin eller mere feminin. Et eksempel på en PLW ses af 

figur 5, hvor det tydeligt kommer til udtryk, hvordan de 15 prikker former 

en menneskelig figur. 

Som en af metoderne til at karakterisere samspillet mellem de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Berglund, H. et al (30. august 2001). Smelling of Odorous Sex Hormone-lke Compounds Causes Sex-Differentiated Hypothalamic Activations in 
Humas. Fjerde afsnit under results!
32 Cai, P. et al.(01. maj 2014). Chemosensory Communication of Gender through Two Human Steroids in a Sexually Dimorphic Manner. Summary 
33 Cai, P. et al.(01. maj 2014). Chemosensory Communication of Gender through Two Human Steroids in a Sexually Dimorphic Manner. Summary + 
andet afsnit i under results!

Figur 5: Illustration af en 
PLW – Cai, P., Chen, K. 
(2014), figure 1 
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humane steroider og modtagerens køn, blev der ud fra kønnene på PLW’erne for hver 

forsøgsperson pr. lugtestimuli bestemt et ’point of subjective equality’ (PSE). Et PSE er det punkt, 

hvor forsøgspersonen anså en PLW for at kønsneutral. Ved at sammenligne gennemsnittet af 

diverse PSE-værdier for androstadienon og estratetraenol med, hvornår en PLW opfattes som 

kønsneutral under påvirkning af kontrolopløsningen, fås resultaterne der fremgår af bilag 4. 

Forsøget viste, at heteroseksuelle mænd, der kunne lugte estratetraenol, påvirkedes til at opfatte 

PLW’erne som mere feminine, hvorfor det af bilag 4A fremgår, at PSE er rykket til den maskuline 

PLW’s side. Det ses, at PSE ved kontrollen er på 0 SD, hvor SD er kort for standard deviation (på 

dansk standardafvigelse). Skiftet mellem de feminine og maskuline PLW’er, under indflydelse af 

estratetraenol, afviger altså med 0,04 fra kontrolgruppen. Resultaterne for heteroseksuelle mænd har 

en p-værdi på p = 0,009, hvilket vil sige, at der kun er 0,9% sandsynlighed for, at de pågældende 

resultater skyldes tilfældigheder, hvorfor de er troværdige. I modsætning hertil viste forsøget for 

heteroseksuelle kvinder, at de påvirkedes til at opfatte PLW’erne som mere maskuline, idet de 

kunne lugte androstadienon. Som det fremgår af bilag 4B, afviger PSE’en, og dermed skiftet 

mellem de feminine og maskuline PLW’er, med -0,025 fra kontrollen. Her viste p-værdien, at 

resultaterne var troværdige, idet p = 0,009. Derudover ses det af 4A og B, at det for heteroseksuelle 

mænd og kvinder gælder, at henholdsvis androstadienon og estratetraenol ikke har nogen 

signifikant effekt. På samme mådes testedes de to steroider på homoseksuelle for at vurdere, om de 

fundne virkninger kan afhænge af modtagerens seksuelle orientering. Resultaterne af PSE-analysen 

viste, at de homoseksuelle mænd, i modsætning til de heteroseksuelle, kun i ringe grad påvirkedes 

af estratetraenol. Det ses dog af bilag 4C, at mændene opfattede PLW’erne mere maskuline under 

påvirkning af androstadienon. Derfor ses en tydelig afvigelse af PSE på cirka -0,0375 fra kontrollen 

mod den feminine PLW, også her med en p-værdi på 0,009. Derudover ses det af bilag 4D, at ingen 

af de to steroider påvirkede de bi- og homoseksuelle kvinder. Denne tydelige forskel fra de 

homoseksuelle mænd, kan blandt andet skyldes den lavere Kinsey score, idet den for de 

homoseksuelle mænd lå på 5,25 ± 0,14, mens den for kvinderne kun lå på 4,50 ± 0,23. Kinsey 

skalaen anvendes til at vurdere individers seksuelle orientering. Udover forskellen i Kinsey score 

havde resultaterne for de bi- og homoseksuelle kvinder også en høj p-værdi på 0,075 

(androstadienon) og 0,77 (estratetraenol), hvorfor disse mindre sigende resultater med større 

sandsynlighed har skyldtes tilfældigheder.34 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Cai, P. et al.(01. maj 2014). Chemosensory Communication of Gender through Two Human Steroids in a Sexually Dimorphic Manner. Femte og 
syvende afsnit under summary!
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De ovenstående resultater fra både hetero- samt homoseksuelle forsøgspersoner 

afslører en tydelig seksuel dimorf virkning af de humane steroider androstadienon og estratetraenol. 

De kommunikerer en tydelig kønsspecificeret information, hvor androstadienon kommunikerer 

maskuline træk, mens estratetraenol kommunikerer feminine træk. Idet forskningen viser, at de to 

undersøgte steroider kommunikerer kønsspecifik information, understøttes deres eventuelle 

virkning som seksualferomoner. Forskningens resultater angiver dermed muligheden for 

eksistensen af menneskelige seksualferomoner og bidrager derfor med stærk evidens på eksistensen 

af feromoner mellem mennesker. 

5.2.3 Metodens betydning for forskningsresultaterne 

Ovenstående studier har begge et fokus på at undersøge muligheden for eksistensen af 

menneskelige feromoner begge med et udgangspunkt i de humane steroider androstadienon og 

estratetraenol. Idet formålet er at undersøge en enkelt faktors (steroidernes) betydning, bunder 

begge undersøgelser i et kvalitativt laboratorieforsøg. Det ses blandt andet af fremgangsmåderne på 

bilag 1 og 3, hvor der er en tydelig fokus variabelkontrol. I begge forsøg understreges det, at 

forsøgspersonerne er sunde og ikke-rygere. Det skyldes, at rygning forringer lugtesansen, og derfor 

ville kunne påvirke, hvordan henholdsvis hjerneaktivitet og opfattelsen af PLW’erne påvirkes af 

diverse lugtestimuli. Selvom der varieres mellem køn og seksualitet, er variabelkontrol centralt i 

deres metode, hvilket kommer til udtryk ved diverse sammenligninger. Hvis kønnenes påvirkning 

sammenlignes, sker dette kun ved det samme steroid, imens det for en sammenligning af steroider 

kun sker inden for et køn og seksualitet. Som yderligere kontrol har Ivanka Savic og hendes 

forskningsteam også kun brugt forsøgspersoner i aldersgruppen 20-28 år, hvorfor dette heller ikke 

kan påvirke udfaldet af forskningen. Med andre ord er den eneste variabel, der undersøges, altså 

lugtestimuli. Udover variabelkontrol har også reproducerbarhed været et fokus. Det forklarer det 

større antal forsøgspersoner, samt de gentagelser af målinger, der ses af de to fremgangsmåder. 

Derudover understøttes undersøgelsernes reproducerbarhed af de særdeles gode p-værdier, der alle 

indikerer, at resultaterne meget usandsynligt skyldes tilfældigheder. Dermed vil et forsøg højst 

sandsynligt få lignende resultater, hvis det laves på samme måde igen. 

På trods af den store forsigtighed medfører denne metode enkelte ulemper. Særligt bør 

man overveje, hvordan forsøget kan bruges til at sige noget om, hvad der sker i den virkelige 

verden. En særlig relevant undren i denne sammenhæng, da der i begge undersøgelser er anvendt 

signifikant højere koncentrationer af de humane steroider androstadienon og estratetraenol, end der 

forekommer naturligt i menneskeligt sekret, herunder tis, sved og sæd afhængigt af, hvilket steroid 
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der er tale om. Derudover er det svært at vurdere, hvordan mennesket reagerer i forhold til 

påvirkning af steroiderne, hvis det udsættes for flere på en gang. Forstærker de hinanden og dermed 

vil have synergistisk effekt på hinanden? Eller vil det have en antagonistisk effekt, hvor de dæmper 

hinanden?35 Der kan altså nævnes en del usikkerheder, som er værd at tage med i overvejelserne, 

når der skal udledes ny biologisk viden fra forskningen. På trods af diverse ulemper ved den 

anvendte metode, tyder det stadig på, at de to humane steroider androstadienon og estratetraenol 

kan anses som værende seksualferomoner mellem mennesker. Med dette fund har mennesket alle 

afgørende faktorer for feromoner mellem mennesker. Der eksisterer menneskelige feromoner, 

duftkirtler til udskillelse af feromoner samt organ til optagelse af feromoner. Dermed findes der 

både teoretisk samt praktisk evidens for, at feromoner eksisterer mellem mennesker. Der er dog 

stadig enkelte væsentlige punkter, der afholder forskningen fra at konkludere, at der findes 

feromoner mellem mennesker. Særligt er en faktor, som de ikke fundne nervebaner fra det vomero-

nasale organ til hjernen, særdeles afgørende. 

6. Formidling af feromoner i menneskets forplantning

6.1 Metatekst over artiklen 
Den viden, jeg er nået frem til i opgaven, formidles i en populærvidenskabelig artikel, det er derfor 

relevant at tage udgangspunkt i det retoriske octagram (bilag 5). Modellen er en udvidelse af 

Ciceros pentagram, der tager højde for afsender, emne, sprog, modtager, omstændigheder, æstetiske 

virkemidler, medie samt genre. Hvordan dette er gældende for artiklen, der er vedhæftet som bilag 

6, beskrives i følgende metatekst.  

6.1.1 Kommunikationssituation 

Formålet med den populærvidenskabelige formidlingsartikel er at kommunikere et komplekst emne 

til danskere, der er nysgerrige på mere viden. Af netop den grund har jeg valgt Illustreret Videnskab 

som medie for artiklen. Illustreret Videnskab er et populærvidenskabeligt tidsskrift, der læses af 

næsten hver 10. dansker. Derudover udgives tidsskriftets artikler både i et fysisk blad samt på en 

hjemmeside, hvilket medfører, at det læses af et bredt publikum. Dog er målgruppen for bladet 

hovedsageligt nysgerrige og videbegærlige danskere, som interesserer sig for ny teknologi.36 Derfor 

er Illustreret Videnskab et oplagt medie for artiklen, idet bladets målgruppe er de oplagte modtagere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Systime A/S. (2013). Biologi. I AT-håndbogen. Systime. 
36 Benjamin Media (2019). Illustreret Videnskab. Under målgruppe 
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af artiklen. At jeg har valgt en sådan modtager og læser af artiklen skyldes, at artiklen formidler 

forholdsvist unødvendig viden. Det kræver derfor, at læseren har lyst til at lære om og kende til de 

små detaljer i dagligdagen. Emnet feromoner hos menneskets forplantning henvender sig nemlig 

mere til personen, der ønsker at vide meget om lidt, fremfor personen der ønsker at vide lidt om 

meget. Formidlingsartiklen fokuserer på at formidle viden om, hvordan flere studier tyder på 

feromoners eksistens mellem mennesker, og hvordan disse kan påvirke den seksuelle tiltrækning 

mellem kønnene. Jeg forventer derfor, at der vil være en forskel i antallet af kvindelige og mandlige 

læsere, da jeg oplever, at der er en tendens i samfundet til, at kvinder ofte er mere opmærksomme 

på at finde den rette og nysgerrige på at vide noget om, hvorfor man finder nogen tiltrækkende 

fremfor andre.  

Gennem artiklen mødes fagene dansk og biologi, idet den biologiske og 

videnskabelige viden formidles til den nysgerrige befolkning via diverse danskfaglige virkemidler 

samt illustrationer. Da der i artiklen formidles et komplekst og højt biologifagligt emne, der 

indeholder en del fagtermer, er der risiko for, at sproget bliver uforståeligt for læseren. For selvom 

målgruppen er videbegærlig, forstår læserne ikke nødvendigvis alle biologiske fagtermer. Derfor 

benyttes danskfaget til at forklare de anvendte biologiske begreber i et letforståeligt samt læseligt 

sprog. Da jeg er gymnasieelev, kan jeg som afsender ikke give artiklen den nødvendige 

troværdighed. Jeg inddrager derfor i stedet forskellige studier på området, som er med til at give 

artiklen den ønskede troværdighed. Dermed foregår kommunikationen mellem en afsender og læser 

på forskellige fag- og kompetenceniveauer. Da jeg som afsender har større viden inden for emnet 

end modtageren og ønsker at bibringe modtageren en del af denne viden, er der tale om en 

asymmetrisk kommunikation.37 Helt grundlæggende medfører den asymmetriske kommunikation, 

at det er nødvendigt, at det faglige sprog og begreber formidles ned i et levende sprog i øjenhøjde 

med læserens niveau.  

6.1.2 Opbygning og layout 

Min artikel er skrevet til Illustreret Videnskabs fysiske blad, hvorfor det i højere grad er layoutet, 

der skal fange læseren. Når læserne bladrer gennem bladet, er det min overbevisning, at der er 

større tilbøjelighed til at læse en artikel med et spændende layout. Af den grund har jeg øverst i 

artiklen placeret en illustration af en mand og kvinde, hvorimellem der et højerestående hjerte, som 

binder menneskerne sammen af små partikler. Partiklerne skal forestille at være feromoner, der 

medfører af kvinden og manden forelsker sig, hvormed alt indholdet i artiklen sammenfattes i denne 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Fenger-Grøndahl, M. (februar 2015). Kommunikation. Under Hvilke andre modeller for komunnikation findes der?!
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simple illustration. Den meget fremstående røde farve på illustrationen symboliserer begær, 

kærlighed og intensitet.38 Som en funktion af symbolikken, og at det meget kraftige røde hjerte 

medfører en rød refleksion på hver af individerne, forstærkes opfattelsen af, at der her tale om 

forelskelse og begær mellem to individer. Idet artiklen omhandler feromoners indblanding i 

tiltrækning mellem mennesker, er rød den oplagte farve. Af selv samme årsag er også artiklens titel 

rød. Efter læserens interesse er fanget af layoutet, er det titlens job at skabe en yderligere lyst til at 

læse videre. Jeg har derfor valgt, at artiklen være aktuel for på den måde at være fængende, deraf 

titlen “NY FORSKNING: kemi mellem mennesker er en realitet”. Ved at understrege at der er tale 

om ny forskning, næres nysgerrigheden hos læsere. Idet den omtalte forskning blev udgivet i maj 

2014, er min artikel lavet til at skulle være udgivet i 6. nummer af Illustreret Videnskab i 2014, der 

blev udgivet i juni måned 2014. Dette gøres tydeligt i nederste højre hjørne på hver side af artiklen. 

Allerede i manchetten introduceres det omhandlende kinesiske studie, hvormed læseren allerede her 

bliver introduceret for, at artiklen er opbygget omkring netop dette studie samt hvilken vinkel, der 

ligges på emnet. Dermed har læseren allerede fra start en klar ide om, hvad artiklen kommer til at 

omhandle. 

Dernæst indledes min artikel med en kort og fængende indledning. Jeg anvender mig 

af den almindelige følelse at være forelsket, hvorfor artiklen henvender sig til det almene menneske, 

idet de fleste kan relatere til netop den følelse. Derudover henvender jeg mig direkte til den enkelte 

læser, hvilket ses i følgende eksempel ”Du har helt sikker prøvet det, eller kommer højst 

sandsynligt til det. At være forelsket”. Ved at henvende mig direkte til det enkelte individ samt 

spille på en relaterbar følelse, skaber jeg muligheden for, at læseren kan identificere sig med emnet. 

Ydermere introducerer jeg kort i indledningen, hvilke resultater studiet har fundet frem til for på 

den måde at nære nysgerrigheden hos den videbegærlige læser endnu mere. I det efterfølgende 

afsnit ’Immunforsvaret er afgørende’ beskrives det, hvilke andre parametre der afgør henholdsvis 

mænd og kvinders tiltrækningsevne. På den måde stiger niveauet i artiklen gradvist. Således bliver 

læseren først introduceret for den letforståelige biologifaglige viden inden for emnet, inden niveauet 

bliver mere komplekst. Illustreret Videnskab siger selv om deres ide ”At selv det sværeste emne 

kan formidles, så det bliver spændende og vedkommende for den nysgerrige menigmand. […] Men 

det kræver en helt særlig type af formidling. For når ordene ikke slår til, må det visuelle tage 

over”.39 Så for at samle op på afsnittet samt imødekomme meningen med Illustreret Videnskab, har 

jeg her indført endnu en illustration med attraktive faktorer ved menneskets partnervalg. Her er 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Olesen, J. (u.d.). Rød symbolik 
39 Vejle, A. (29. oktober 2018). Om Illustreret Videnskab 
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kvindernes faktorer omgivet af en lyserød farve, mens mændenes faktorer er omgivet af en lyseblå. 

Det skyldes, at jeg oplever, at der er en tendens i samfundet til, at lyserød anses som værende en 

’pigefarve’, mens lyseblå anses som værende en ’drengefarve’, dermed tydeliggøres forskellene 

mellem kønnene for læseren. Ved at placere en illustration her brydes det meget teksttunge indtryk, 

artiklen ellers kunne risikere at have. De to efterfølgende afsnit er noget mere komplekse og 

abstrakte, idet de beskriver, hvordan feromoner rent teoretisk kan have en rolle, hvis de findes hos 

mennesker. For at tage hånd om det abstrakte niveau, er der på sidste side en noget større 

illustration, der viser, hvordan feromoner kan frigives hos et individ og optages hos et andet. 

Illustrationen viser og beskriver gennem røde tekstbokse, hvordan det formodede, mandlige 

seksualferomon androstadienone frigives fra mandens armhule og optages hos kvindens vomero-

nasale organ gennem næsehulen. På illustrationen fremgår den kemiske opbygning af feromonet, 

der selv er optegnet med blå farve samt er omgivet af blå partikler, hvilket skyldes at 

androstadienone er det mandlige seksualferomon, og blå opleves som en ’drengefarve’. Ydermere 

er der på illustrationen også indtegnet tre spørgsmålstegn omkring enden på det vomero-nasale 

organ, idet forskere endnu ikke har påvist nervebaner fra organet til hjernen. De to noget abstrakte 

afsnit er dog nødvendige, idet de beskrive, hvilken teori det kinesiske studie bygger på. I artiklens 

sidste afsnit tages der endeligt fat på det kinesiske studie, hvilke resultater der er noget frem til, og 

hvilken betydning disse har for forskningsfeltet.  

Min artikels brødtekst har et omfang på omtrent 2,5 side og er derfor en relativt kort 

formidlingsartikel, men længden er produceret efter de typiske artikler i mediet Illustreret 

Videnskab. Illustreret Videnskab har ofte artikler med lidt mindre brødtekst, men hvor der i stedet 

er lagt fokus på at formidle emnet gennem en stor og beskrivende illustration. Derudover har jeg 

bag alt brødteksten samt den sidste illustration en støvet lyseblå baggrundsfarve. Farven blå 

symboliserer troværdighed samt pålidelighed. Ydermere er blå farven for kommunikation.40 Farven 

forstærker derfor pålideligheden af artiklens indhold samt udtrykker, at artiklen ønsker at 

kommunikere troværdig viden. Sådan påvirker de æstetiske virkemidler formidlingen af artiklens 

indhold. 

6.1.3 Sproget og virkemidler 

For at overtale læseren om emnets relevans, benytter jeg mig i særlig grad af patos, hvorfor jeg 

appellerer til læserens følelser.41 Særligt i indledningen samt i diverse underrubrikker kommer det 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Olesen, J. (u.d.). Farvesymbolik - Lær om farver og farvernes betydning. Under blå 
41 Petersen, J. A. (05. december 2018). Appelformer. Under patos 
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til udtryk. Jeg taler til den enkelte læser ved at spille på den almindelige kendte følelse, som i 

brødteksten understøttes ved brug af biologien. Netop dette sammenspil af følelser og biologi kan 

ses i følgende eksempel: ”Resultaterne fra et nyt kinesisk studie antyder, at feromoner spiller en 

væsentlig rolle i opfattelsen af, hvem du finder tiltrækkende.”. Ved at koble fagtermer og den 

abstrakte viden op på en kendt følelse, kan det være nemmere at forstå og forholde sig til. Desto 

længere læseren kommer i artiklen, desto mere begynder niveauet at skifte. Derfor har jeg hele tiden 

fokus på at tage læseren i hånden ved at koble den biologifaglige viden op på kærlighedsfølelsen i 

mellemrubrikkerne. Her anvender jeg ord som ’partner’ og ’tiltrækkende’, hvilket er ord, der i et 

semantisk felt42 kan placeres i samme kategori: kærlighed. Dermed har jeg et gennemgående fokus 

på at sammenkoble biologien med den relaterbare følelse. Gennem vendinger, der drejer sig om ord 

som ’du’ og ’din, henvender indledningen og mellemrubrikkerne sig derudover også særligt direkte 

til læseren. Det skaber intimitet, troværdighed og fanger læseren, hvorfor mellemrubrikkerne er et 

led i at fastholde læserens interesse til at læse videre. Udover at jeg i særlig grad anvender patos, er 

artiklen også overvejende præget af logos. Det skyldes hovedsageligt, at der er tale om en 

videnskabelig artikel. Det ses blandt andet i artiklen, da det forklares, hvorfor enkelte faktorer gør 

én mere attraktiv, samt hvordan feromoner virker mellem individer. Særligt logos appellen er med 

til at give artiklen yderligere troværdighed.  

Sproget i artiklen er tilpasset bladets nysgerrige og videbegærlige målgruppe. Helt 

generelt har jeg forsøgt at skrive artiklen i et lavt niveau gennem et lavt lixtal med et levende sprog 

i øjenhøjde med læseren. For at teksten bliver mere letlæselig, er sætningerne hovedsageligt korte 

og parataktiske. Idet læserne af Illustreret Videnskab er nysgerrige og videbegærlige, vurderer jeg, 

at da de er vant til at læse lidt sværere tekster, hvorfor der er enkelte lidt længere sætninger. 

Derudover sørger jeg for at holde sproget på et lavt niveau ved kun at inddrage få 

passivkonstruktioner, og de få steder, hvor de findes, er det formuleret på en forståelig måde. 

Derudover har jeg dog forsøgt at undgå et for højt fagligt niveau ved blandt andet at erstatte 

fagtermer med mere almen kendte begreber. Jeg har for eksempel udskiftet ord ’fertilitet’ med 

’frugtbarhed’. Af samme årsag som tidligere beskrevet, vurderer jeg også, at læserne af Illustreret 

Videnskab har en god forståelse for naturvidenskaben og dens begreber. Derfor anvender jeg nogle 

steder i teksten fagtermer. Dog har jeg haft fokus på at få forklaret disse i en efterfølgende sætning. 

Det er eksempelvis fagtermerne feromoner, det vomero-nasale organ og subkutant fedt. Derudover 

beskrives enkelte begreber visuelt. Det visuelle kommer blandt andet til udtryk i citatet “kemi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Petersen, J. A. (01. August 2017). Semantiske felter. 
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mellem mennesker”. Alle kender til frasen ‘kemi mellem mennesker’ om for eksempel et forelsket 

par. Ved at sammenholde frasen og den viden, der gives om feromoner straks efter, kan læseren 

nemt visualisere, hvordan små kemiske stoffer fra et individ påvirker et andet. Med andre ord 

anskueliggøres den biologifaglige viden. Derudover holder dette også læserens opmærksomhed, da 

det medvirker til, at stoffet bliver lettere forståeligt, og læseren ikke mister interessen i et forsøg på 

at forstå artiklens indhold. Faktisk er det at fange samt holde læserens interesse et stort fokus i min 

anvendelse af sproget og virkemidler. Det forklarer, hvorfor jeg starter artiklen ud med spørgsmålet 

”Men har du tænkt over, hvorfor det lige netop er den person, du er tiltrukket af?”. At jeg har 

placeret et retorisk spørgsmål i starten af artiklen skyldes netop, at det skaber eftertanke, hvilket 

resulterer i, at læseren er interesseret i at læse videre for at få spørgsmålet besvaret. 

6.2. Emnets formidlingsrelevans 
Det kan være svært at diskutere, hvorvidt det er relevant at formidle emnet, feromoner mellem 

mennesker, i en populærvidenskabelig artikel. Hvorvidt emnet er relevant at formidle, afhænger af, 

om det er relevant for den individuelle læser at kende til den viden, der formidles. Derfor afhænger 

formidlingsrelevansen af modtagergruppens interesse. For eksempel synes jeg ikke, at det er 

synderligt relevant at læse om den nyest opfundne robot, mens andre teknologi-interesserede ville 

finde et sådan emne særdeles relevant at læse om. Jeg mener af den grund, at det kan være svært at 

diskutere, hvorvidt emnet feromoner hos menneskets forplantning har formidlingsrelevans i en 

populærvidenskabelig artikel. Jeg tænker et led i diskussion kan være at undersøge, om emnet 

opfylder journalisternes nyhedskriterier, der dækker over aktualitet, væsentlighed, identifikation, 

sensation og konflikt.43 Det er dog relevant at overveje, at nyhedskriterierne vurderer et emnes 

relevans i en nyhedsartikel og ikke en formidlingsartikel, hvorfor enkelte af kriterierne kan være 

irrelevante. Emnets aktualitet kan stige i forbindelse med en udgivelse af ny forskning, hvilket er 

tilfældet i min artikel. Derudover er feromoner mellem mennesker særdeles relevant at formidle ved 

valentinsdag, hvilket også vil få emnets aktualitet til at stige. Således er der mulighed for, at en 

artikel med et sådan emne kan have en vis aktualitet. Den viden emnet indeholder er ikke synderligt 

væsentligt, hvorfor en populærvidenskabelig artikel, der formidler netop det emne, kun henvender 

sig til den nysgerrige læser, der er interesseret i kende til den naturvidenskab, der danner grundlag 

for vores hverdag. At emnet ikke har en væsentlighed, medvirker, at emnets formidlingsrelevans 

falder en anelse. Derimod kan læseren særdeles let identificere sig med emnet, hvorfor 

identifikationskriteriet er opfyldt. Kriterierne sensation og konflikt henvender sig nærmere til en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Berlingske Media A/S (u.d.). Nyhedskriterier. 
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nyhedsartikel fremfor en formidlingsartikel, idet der her er tale om kriterier for, hvornår en 

nyhedshistorie er god. Der vil dog være mulighed for, at emnet kan skabe en sensation, hvis for 

eksempel forskere endeligt kan konkludere, at feromoner findes mellem mennesker. Som 

situationen er nu, vil det ikke være tilfældet. Der findes altså både argumenter for og imod, at emnet 

er relevant at formidle i en populærvidenskabelig artikel. 

7. Konklusion
Der kan opstilles nogle generelle retningslinjer for udseendet, der gør henholdsvis kvinder og mænd 

mere tiltrækkende. Fælles er dog, at de enten udstråler fertilitet eller godt immunforsvar. Om 

feromoner også spiller en rolle i valg af partner er stadig uvist, men idet at mennesket blandt andet 

har det vomero-nasale organ og duftkirtler til at udskille feromoner, tyder noget på, at der er en 

mulighed herfor. Feromoner er en særlig gruppe af signalstoffer, der bruges til intraspecifik 

kemosensorisk kommunikation. De har forskellige funktioner, alt efter hvilken type feromon, der er 

tale om. Dog er seksualferomoners formål at få kønnene til at mødes for således at sikre artens 

forplantning. Det vides, at feromoner er af stor betydning ved diverse dyregrupper, herunder 

pattedyr, insekter samt krybdyr. Det er en af årsagerne til den store interesse i at opklare, om 

feromoner også eksisterer mellem mennesker. Dog bliver forskere ved med at støde på et 

gennemgående problem i opklaringen, da der ikke kan findes nogle nervebaner fra det vomero-

nasale organ til hjernen. De kan derfor ikke sige noget om, hvordan signalet når til bearbejdelse i 

hjernen. Dog tyder resultaterne fra to forskningsprojekter fra 2001 og 2014 på, at de humane 

steroider androstadienon og estratetraenol opfylder væsentlige kriterier for, at de kan fungerer som 

seksualferomoner. På grund af seksualferomoners funktion, tyder resultaterne altså på, at feromoner 

har en vis betydning for menneskets forplantning. På trods af dette kan det ikke ud fra denne 

opgave konkluderes endeligt, om feromoner eksisterer mellem mennesker, og dermed om de spiller 

en rolle for menneskets forplantning.  

Ved formidling af en viden som præsenteret i indeværende opgave, er det vigtigt at overveje, 

hvordan modtageren påvirker kommunikationsmulighederne. Der skal være fokus på at sproget og 

de æstetiske virkemidler tiltaler den ønskede modtager. Emnets formidlingsrelevans afhænger dog 

af målgruppens interesse. En artikel omhandlende et sådan emne er ikke nødvendig læsning, den er 

udelukkende fremstillet med det formål at mætte nysgerrigheden hos den interesserede læser. 

Konklusionen på formidlingsrelevansen må være, at det afhænger af flere faktorer, herunder 

målgruppens interesse og hvordan emnet opfylder de fem nyhedskriterier.  
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9. Bilag
Bilag 1 

Fremgangsmåde 

→ Den cerebrale aktivitet (hjerneaktivitet) undersøges med en PET-scanner (positron emission

tomography), der laver målinger af mængden af blodstrømning i en specifik region af

hjernen (regional cerebral blood flow, rCBF)

→ Der anvendtes 24 sunde, ikke-rygende, heteroseksuelle forsøgspersoner (12 kvinder (20-28

år) og 12 mænd (23-28 år))

→ Forsøgspersonernes hjerneaktivitet måltes, idet det blev udsat for lugten af AND, EST og

som kontrol også en måling uden nogen lugtestimuli.

o Lugten blev frigivet 10 mm væk fra næsen, hvor hjerneaktiviteten per lugtestimuli

blev skannet tre gange hver.44

Bilag 2 

Resultaterne af PET målingerne for henholdsvis androstadienon (AND) og estratetraenol (EST)45 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Berglund, H. et al (30. august 2001). Smelling of Odorous Sex Hormone-lke Compounds Causes Sex-Differentiated Hypothalamic Activations in 
Humas. Sidste afsnit under introduction 
45 Berglund, H. et al (30. august 2001). Smelling of Odorous Sex Hormone-lke Compounds Causes Sex-Differentiated Hypothalamic Activations in 
Humas. Figure 2.!
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Bilag 3 

Fremgangsmåde: 

Forud for eksperimentet blev forsøgspersonernes placering på Kinsey skalaen bestemt, en skala der 

anvendes til vurdere individers seksuelle orientering.46 

→ Der anvendes point-light walkers (PLW) (15 bevægende prikker, der afbilleder banen for

større kropsdele under gåture)

→ Kønnene på PLWerne kvantificeredes i syv trin, fra feminin (-0.45 SD) til maskulin (0.45

SD), hvor 0 markerer det omtrentlige kønsneutrale punkt.

→ Fire grupper af sunde, ikke-rygerer (24 heteroseksuelle mænd, 24 heteroseksuelle kvinder,

24 homoseksuelle mænd, 24 bi- eller homoseksuelle kvinder) skulle udføre opgaven samme

tid på dagen, tre dage i streg.

→ De fire gruppe så ved hver forsøgsdel en PLW i 500 ms (0,5 gangcyklus), hvorefter de blev

bedt om at træffe en beslutning om, det var en kvindelig eller mandelig ganger

o De blev udsat for enten 4 ml 500 µM androstadinone, 4 ml 500 µM estratetraenol

eller 4 ml kontrolopløsning bestående af nellike olie i propylenglykol. Fælles for de

tre var en fælles lugt af nellike.47

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Kinsey Institute. (u.d.). The Kinsey Scale. Hentede 11. marts 2020 fra Kinsey Institute - Indiana University 
47 Cai, P. et al.(01. maj 2014). Chemosensory Communication of Gender through Two Human Steroids in a Sexually Dimorphic Manner. Andet afsnit 
under results!
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Bilag 4 

Resultater af visuel kønsopfattelse på baggrund af androstadienon og estratetraenol48 

Bilag 5 

Det retoriske octagram49 

Bilag 6 – næste side 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Cai, P. et al. (2014), Chemosensory Communication of Gender through Two Human Steroids in a Sexually Dimorphic Manner. Figure 2. 
49 Matjeka,  Louise P. (2010). The capacity to act online. S. 9. 
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Illustreret Videnskab nr. 6/2014

Nyt kinesisk studie antyder, at sensuel tiltrækning ikke kun skyldes ud-
seende og personlighed, men at der findes en skjult afgørende faktor, 
som giver frasen ‘kemi mellem mennesker’ en helt ny betydning.

Tekst: Sofia Wilhelmsen

Du har helt sikkert prøvet det, eller kommer 
højst sandsynligt til det. At være forelsket. 
En følelse af at være helt uimodståelig til-
trukket af et andet menneske. Men har du 
tænkt over, hvorfor det lige netop er den 
person, du er tiltrukket af?  

Resultaterne fra et nyt kinesisk studie anty-
der, at feromoner spiller en væsentlig rolle  i 
opfattelsen af, hvem du finder tiltrækkende. 
Forskningsprojektet viser, at en hetero-
seksuel mand kan genkende lugten af en 
kvinde, mens kvinderne kan genkende lug-
ten af mænd. Et resultat der menes, at skyl-
des netop feromoner. Feromoner er en sær-

Illustration: Matilde Wilhelmsen 

det særligt en talje-hofte forhold (ratio) på 
omkring 0,7, der gør en kvinde mere attrak-
tiv. Hvis ratioen er under et, er hofterne 
bredere end taljen. Det er særdeles attrak-
tivt hos kvinder, da brede hofter udtrykker 
frugtbarhed. På samme måde er også sub-
kutant fedt, fedt der ligger lige under huden, 
omkring bryster og baller en indikation på 
frugtbarhed. En høj frugtbarhed hos kvin-
den er lig med gode chancer for at blive 
gravid. På den måde bliver både kvinden og 
mandens gener videreført. Rent evolutio-
nært gælder det for det enkelte individ om 
at sikre overlevelsen af sine afkom og der-
med videreførelsen af sine gener, og frugt-

NY FORSKNING: kemi    
mellem mennesker er en 
realitet

lig gruppe af signalstoffer, der bruges til in-
traspecifik, kemosensorisk kommunikation. 
Med andre ord, er det et kemisk stof, som 
sendes mellem individer inden for samme 
art. Helt grundlæggende udløser feromoner 
en ønsket adfærdsmæssig respons hos mod-
tageren.  

Immunforsvaret er afgørende 
På trods af det nye banebrydende fund er 
der ingen tvivl om, at udseendet stadig er 
gældende, når det kommer til valg af part-
ner. Der kan opstilles nogle faktorer, der gør 
henholdsvis mænd og kvinder mere attrak-
tive hos det modsatte køn. Hos kvinder er 



barhed har derfor en afgørende rolle. Deru-
dover er også ansigts- og kropssymmetri en 
attraktiv faktor, som går igen hos både 
mænd og kvinder. Det skyldes, at symmetri i 
både ansigtet samt kroppen er et tegn på et 
stærkt immunforsvar. Det vil for eksempel 
ikke være muligt at være symmetrisk, hvis 
du har lidt af en del sygdomme i barndom-
men. Derfor indikerer symmetri et godt 
immunforsvar. Et godt immunforsvar hos 
begge forældre er en vigtig faktor for overle-
velsen af afkommene. 

Næsen kan finde din næste partner 
Selvom udseendet er af betydning for at vir-
ke tiltrækkende, tyder meget på, at feromo-
ner eksisterer mellem mennesker. Menne-

sket besidder duftkirtler til udskillelse af 
stofferne. Derudover har øre-næse-hals læ-
ger fundet det såkaldte vomero-nasale organ 
i den nederste del af menneskets næseskil-
levæg, som hos andre pattedyr virker som 
receptor for feromoner. Et eksempel herfor 
er grisen, der opfanger det andet køns 
seksualferomoner gennem netop det vo-
mero-nasale organ. Når søerne er i brunst, 
signalerer de deres tilstand til ornerne via 
feromoner, der anmoder om deres gunst. 
Ikke nok med at søer kan udskille seksual-
feromoner ved brunst, er der også i orner-
nes spyt feromonet androstenon. Signalstof-
fet får soen til at stille sig i parringspositur, 
og derfor er androstenon et vigtigt led i gri-
sens reproduktion. Da der er talrige ligheder 
mellem mennesket og grisen, er det oplagt 
at tænke, at en lignende udveksling af fero-
moner er gældende for mennesket. 

Dit sved påvirker det modsatte køn  
Udover ovenstående teori bygger den kine-
siske forskning også på et tidligere studie fra 
2001. Studiets udgangspunkt var at under-
søge, om de to humane steroider androsta-
dienon og estratetraenol påvirker hjernen 
kønsspecifikt. Resultateterne viste, at and-
rostadienone påvirkede kvinders hjerneak-

tivitet mere, mens estratetraenol påvirkede 
hjerneaktiviteten mere hos mænd. Et resul-
tat der var forventeligt, idet androstadienon 
er at finde hos mænd, mens estratetraenol 
findes hos kvinder. Idet steroiderne aktive-
rer den menneskelige hjerne kønsspecifikt, 
har de opfyldt et vigtigt kriterium for, at de 
kan kvalificeres som værende formodede 
humane seksualferomoner. Altså tyder dette 
studie på, at der eksisterer humane seksual-
feromoner. 

Sex-dufte virker tiltrækkende 
Den kinesiske Wen Zhou, hovedforskeren 
ved den kinesiske forskning, ønskede at un-
dersøge yderligere, hvorvidt de to steroider 
egentlig fungerede som seksualferomoner. 
Derfor var grundprincippet at undersøge, 
om steroiderne påvirkede opfattelsen af ma-
skulinitet samt femininitet. Resultaterne fra 
undersøgelsen afslørede en tydelig seksuel 
dimorf virkning af de humane steroider an-
drostadienon og estratetraenol. Det vil sige, 
at de kommunikerer en tydelig kønsspecifi-
ceret information i form af, at androstadi-
enon kommunikerer maskuline træk, mens 
estratetraenol kommunikerer feminine 
træk. At forskningen viser, at de to under-
søgte steroider kommunikerer kønsspecifik 
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information, understøtter, at de har en virkning som seksualferomo-
ner. Dette fund antyder muligheden for eksistensen af feromoner mellem 
mennesker, samt giver anledning til videre forskning inden for kemosen-
soriske signaler ved mennesker. Med andre ord er der altså mulighed for, 
at du kan lugte dig frem til den eneste ene. Så næste gang du går på gaden, 
så tag lige et ekstra snif, det kunne jo være at din oplagte partner, befinder 
sig lige rundt om hjørnet. 

Feromoner 
udskilles fra 
kroppens 
duftkirtler, 
kropsvæsker 
samt sekre-
ter.

At der ikke er fundet nervebaner fra 
det vomero-nasale organ til hjernen, 
er det der får forskerne til at stille 
store spørgsmål ved eksistensen af 
feromoner mellem mennesker.

Forskerne regner med, at 
specifikke lugte-recepto-
rer i det vomero-nasale 
organn hos modtagere 
opfanger feromoner, som 
det er tilfældet hos de fle-
ste pattedyr.

Mænd udskiller det 
formodede seksual-
feromon androstadi-
enon i sæd samt gen-
nem duftkirtlerne i 
armhulen. Androsta-
dienone har den ke-
miske opbygning, som 
ses på illustrationen. 
Hos kvinder udskilles 
det formodede fero-
mon estratetraenol 
særligt i deres tis. 
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