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Anabolske steroider 
Gør rede for en muskels opbygning og for hormonsystemet med fokus på steroidhormonerne. 
Gør rede for, hvilke virkninger og bivirkninger brugen af anabolske steroider kan have. Inddrag 
empirisk viden.  

Undersøg, hvordan det senmoderne samfund og dets kropsidealer har indvirkning på brugen af 
steroider. Inddrag selvvalgt materiale og hensigtsmæssige dele af vedhæftede artikel (Kaspersen, 
Lars Bo: “Anthony Giddens”, 2007).  

Diskuter, med afsæt i ovenstående, hvilke fordele og ulemper der ville være i at legalisere 
steroider.  

Forventet omfang: 15-20 normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum). 
Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller, bilag og lignende indgår ikke i 
omfanget.  

Bilag: Lars Bo Kaspersen: “Anthony Giddens” (s. 425-440). I Andersen og Kaspersen (red.): 
Klassisk og moderne samfundsteori, 4.udg, 3. oplag. Hans Reitzels Forlag, 2007.  

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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Resumé 

Formålet med opgaven er først at redegøre for musklers opbygning, hormonsystemet samt hvilke 

virkninger og bivirkninger brugen af anabolske steroider kan have. Derefter at undersøge, hvordan 

det senmoderne samfund og dets kropsidealer har indvirkning på brugen af anabolske steroider, og 

afslutningsvis at diskutere, hvilke fordele og ulemper, der vil være ved en legalisering af anabolske 

steroider. Opgaven er udarbejdet på baggrund af selvvalgt materiale som videnskabelige artikler og 

fagbøger samt dele af den vedhæftede artikel ”Anthony Giddens” af Lars Bo Kaspersen. Der indgår 

forsøg i opgaven, som er udarbejdet af andre, hvor man har testet effekterne af anabolske steroider 

ved at iagttage både dyr og menneskers adfærdsændringer samt fysiske bivirkninger efter brug af 

anabolske steroider. På baggrund af materialet kan det konkluderes, at antallet af brugere af 

anabolske steroider har været stigende de sidste 20 til 30 år, og at man forventer, at der er mere end 

44.000 brugere i dag. I opgaven konkluderes det også, at stigningen især skyldes, at flere 

motionister er begyndt at bruge det med et mål om at ændre sit udseende. Denne udvikling hænger i 

høj grad sammen med, at især mænd er blevet mere forfængelige i det senmoderne samfund, og at 

kroppen spiller en central rolle for måden, vi repræsenterer os selv på. Den store betydning kroppen 

har fået i det senmoderne samfund gør også, at mange er villige til at gå langt i jagten på den 

perfekte krop, og enkelte dermed tyer til præstationsfremmende midler som anabolske steroider, 

hvilket konkluderes at have store samfundsmæssige og helbredsmæssige konsekvenser. 
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Indledning 

De sidst 40 år har interessen for veltrænede kroppe været større end nogensinde før. En veltrænet 

krop med store muskler har flere aspekter end bare det udseendemæssige. Den er en del af ens 

identitet og med til at give status og andre sociale fordele. Det er især fitnessbranchen, der har 

mærket godt af denne udvikling. Det anslås, at der i dag er omkring en million, som træner i et 

fitnesscenter i Danmark.1 Udviklingen har dog også haft en effekt på brugen af anabolske steroider, 

som i perioden fra år 2000 til 2010 er blevet femdoblet.2 I dag mener man, at mellem 3 og 6 procent 

af alle danske mænd som træner i fitnesscenter, har erfaringer med anabolske steroider. 3 Anabolske 

steroider er en fællesbetegnelse for steroidhormoner, der efterligner effekten af det mandlige 

kønshormon. Det virker dermed muskelopbyggende, men brugen fører også en lang række 

bivirkninger med sig. Den værste bivirkning er åreforkalkning, som i yderste konsekvens kan føre 

til død.4 

I min opgave vil jeg gøre rede for hormonsystemet med fokus på steroidhormonerne, musklers 

opbygning, samt hvilke virkninger og bivirkninger brugen af anabolske steroider kan have med 

inddragelse af empirisk viden. Jeg vil derefter undersøge, hvordan det senmoderne samfund og dets 

kropsidealer har indvirkning på brugen af anabolske steroider. Med afsæt i det førnævnte, vil jeg 

afslutningsvis diskutere, hvilke fordele og ulemper, der vil være ved at legalisere anabolske 

steroider.  

1 http://marinaaagaardblog.com/2018/03/04/fitness-i-danmark-2018-1000-centre-1-000-000-medlemmer/, sidst 
besøgt den 11/3 - 2020 
2 https://www.berlingske.dk/samfund/ulovlige-steroider-saelges-helt-aabenlyst-i-netbutikker, sidst besøgt den 11/3 - 
2020 
3 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 10 
4 Nielsen, Lars H & Wolf, Troels: “Idræt – teori og træning” (2006), side 148 
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Hormonsystemet 

Hormonsystemet er et system af kemiske stoffer, som sørger for intercellulær kommunikation. 

Kommunikationen sker via hormoner, som er en form for kemiske budbringere, der produceres i 

væv eller kirtler, og som via blodet transporters til en målcelle med en receptor, der passer til det 

pågældende hormon. Hormoner er enten vandopløselige eller fedtopløselige. Vandopløselige 

hormoner kan transporteres opløst i blodet til målcellen, hvor den bindes til en receptor, der sidder i 

målcellens cellemembran. Fedtopløselige hormoner er hydrofobe, og kan derfor ikke opløses i 

blodbanen, da der er et hydrofilt miljø i blodet. De er derfor nødt til at binde sig til et 

transportprotein, der kan transportere hormonet til målcellen. Ved målcellen trænger det 

fedtopløselige hormon uhindret gennem cellemembranen.5 Hormonproduktionen styres af nogle 

reguleringsmekanismer, som hele tiden prøver at opretholde homeostase i kroppen, hvilket er 

hormonsystemets overordnede opgave. 

Steroidhormoner 

Steroidhormoner er fedtopløselige hormoner, som er dannet ud fra kolesterol. Det mandelige 

kønshormon testosteron hører under denne gruppe af hormoner, og steroidhormonerne er derfor 

mest relevante i forhold til anabolske steroider, da anabolske steroider betegner hormoner, som 

efterligner det mandelige kønshormon testosteron.6 Når et steroidhormon er diffunderet ind gennem 

cellemembranen, bindes det til en steroidreceptor, hvilket er et specifikt glykoprotein, som er 

placeret i cellens cytoplasma eller cellekerne. Receptoren skal derfor passe præcist til det 

pågældende hormon, for at det kan bindes og have en funktion. Når steroidhormonet har bundet sig 

til receptoren, kan dette hormonreceptorkompleks binde sig til promoterområdet i cellekernen og 

aktivere et bestemt gen. Dette medfører, at der dannes et protein ud fra det gen som påvirkes.7 Alt 

efter hvilket steroidhormon, man har med at gøre, dannes det pågældende specifikke protein. Er det 

testosteron, vil det medføre dannelsen af muskelprotein, hvilket fører til muskelvækst. 

Proteindannelsen ud fra et hormon kan ses på figuren i bilag A. Steroidhormoner er altså eksempler 

på transskriptionsfaktorer, der sammen med de rette receptorer, aktiverer gener til at danne 

proteiner.8  

5 Yubio A (2017), side 284-285 
6 Yubio A (2017), side 578-579. 
7 Yubio A (2017), side 832-833. 
8 Yubio A (2017), side 295-297. 
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Hormonlignende stoffer  

Hormonlignende stoffer findes overalt i vores miljø, hvor de enten forekommer syntetisk eller 

naturligt. I kroppen kan hormonlignende stoffer virke hormonforstyrrende, da de kan binde sig til 

hormonernes receptorer, hvor de enten kan virke som agonister eller antagoniter. De kan på den 

måde forstyrre hormonbalancen.9  

Det kan bl.a. være stoffer, der minder om det mandelige kønshormon testosteron, hvilket er et 

steroidhormon, som kan gå ind og have en effekt på testosteronreceptorerne. Har disse stoffer en 

agonistisk virkning, vil det betyde, at bestemte gener i cellekernen aktiveres, hvilket fører til 

dannelse af muskelprotein, og musklerne vil dermed vokse.10 Det vil ligeledes føre til udvikling i 

mandlig retning, da det har den samme effekt som det mandlige kønshormon, hvis primære 

funktion er mandlig kønsudvikling. Dannelsen af et protein kan ses på figuren i bilag A. 

Muskler 
Alle bevægelser i kroppen skabes af vores muskler. Musklerne opdeles i to muskeltyper, som 

afhænger af vores evne til at kontrollere musklen og deres placering. De to muskeltyper er glat 

muskulatur og tværstribet muskulatur - også kaldet skeletmuskulatur. De glatte muskler er de 

muskler, vi ikke selv kan styre med viljens kræft. Vi tænker altså ikke over, at de arbejder, da 

arbejdet sker vha. det autonome nervesystem og hormoner. Der sidder bl.a. glat muskulatur i 

blodkarvæggene, fordøjelseskanalen, luftvejene, urinrør, urinblæren, livmoderen og huden.11 De 

sørger for indre transport og bevægelse i kroppen ved varierende sammentrækninger (peristaltiske 

bevægelser).12  

Den anden muskeltype er de tværstribede muskler, som er de muskler, der sidder overfladisk 

placeret på kroppen, og som vi selv kan kontrollere. De tværstribede muskler kaldes også for 

skeletmuskler, da de hæfter på skelettet over et led, og de kan derfor via en sammentræning af 

musklen skabe bevægelse i ledet.  

9http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Samfundsmedicin/hormonforstyrrende_st
offer, sidst besøgt den 4/3 - 2020 
10 Yubio A (2017), side 296 
11 Yubio A (2017, side 489 
12 Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: ”Fysiologibogen – den levende krop” (2006), side 76 
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Musklers opbygning 

Alle tværstribede muskler er omgrænset af en kraftig bindevævshinde kaldet muskelfascien. Den 

sørger for, at musklen er isoleret fra andre muskler, og at der er så lav gnidningsmodstand som 

muligt mellem musklen og andet væv. Bindevævshinden bliver for enden af musklen til den sene, 

som fæster musklen til knoglen og som gør, at vi kan skabe bevægelse, når musklen trækker sig 

sammen. Musklen består at en masse små muskelfibre, som ligger på langs inde i muskelfascien. 

Muskelfibrene er aflange og løber i hele musklens længde. De vil typisk være 1-3 centimeter lange, 

men i de store muskler som f.eks. i lårbenet, kan de være op til 30 centimeter.13 Der findes 

forskellige muskelfibertyper, som normalt inddeles i type I, type IIa og type IIx. Type I-fibrene 

kaldes også for de røde muskelfibre, og er kendetegnet ved at være udholdende, med en langsom 

ATP-ase i myosinhovederne, hvilket vil sige, at de kontraherer musklen langsomt. Type II-fibrene 

kaldes for de hvide muskelfibre, og er modsat type I-fibrene ikke specielt udholdende, men de har 

en hurtig ATP-ase.14 Inde i de enkelte muskelfibre er der nogle mindre bestanddele, som er de 

kontraktile myofibriller, der ligesom muskelfibrene er tynde, aflange strukturer. Det er 

myofibrillerne, der skaber kontraktionen af en muskel, da hver enkelte myofibril kan trække sig 

sammen, hvilket får muskelfibrene til at trække sig sammen. Det gør, at der sker en kontraktion af 

musklen. Opbygningen af en muskel kan ses på figuren i bilag B.  

Myofibrillen er opbygget af en række endnu mindre enheder kaldet sarkomerer, som har en længde 

på ca. 2 µm.15 En sarkomer indeholder 12 forskellige byggesten, hvor de vigtigste er aktin, myosin, 

tropomyosin, titin og troponin. Samlet set kaldes de for myofilamenter, og er alle muskelproteiner. 

Det er dem, som via såkaldte nikkebevægelser, kan få hele musklen til at lave en kontraktion. 

Muskelproteinerne, som er i sarkomerne, udgør ca. 20% af musklens masse, hvoraf proteinet titin 

udgør omkring halvdelen. Ca. 75% af den samlede muskelmasse er vand og de resterende 5% 

udgøres af forskellige stoffer som mineraler, ATP, enzymer m.m.16  

13 Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: ”Fysiologibogen – den levende krop” (2006), side 79 
14 Yubio A (2017), side 459-460 
15 Nielsen, Lars H & Wolf, Troels: “Idræt – teori og træning” (2006), side 51 
16 Yubio idræt C + B (2019), side 242-251 
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Muskelvækst  

Når musklerne vokser, skyldes det ikke, at vi får flere muskelfibre, men at de enkelte muskelfibre 

bliver større. Muskelfibrene får et større tværsnit, hvilket skyldes, at der kommer flere og tykkere 

myofibriller inde i hver enkelte muskelfiber med den effekt, at hele musklen bliver større og 

stærkere, da der kan dannes flere tværbroer. Når der kommer flere og tykkere myofibriller, skyldes 

det, at satellitcellerne omkring muskelfibrene deler sig, hvorved der kommer flere cellekerner i 

muskelfibrene, hvilket øger proteinsyntesen. Der dannes dermed mere muskelprotein som aktin og 

myosin via proteinsyntesen.17  

Anabolske steroider 
At den typiske mandekrop er mere muskuløs end kvindekroppen, skyldes det mandelige 

kønshormon testosteron. Mænd udskiller store mængder testosteron, primært fra testiklerne og 

mindre mængder fra binyrebarken. Kvinder udskiller også en smule testosteron, hvilket sker i 

binyrebarken og æggestokkene.18 Efterligninger af testosteron kaldes under et for anabolske 

steroider (AS), eller mere præcist for anabolske androgene steroider (AAS) da det både har en 

anabolsk (stofopbyggende) og androgen (mandlig) effekt på kroppen. Det er syntetisk fremstillet, 

og virker ved at stimulere virkningen af testosteron. At det har den anabolske effekt skyldes, at det 

fremmer proteinsyntesen og dermed muskelvæksten, hvilket er det, de fleste som bruger anabolske 

steroider, prøver at opnå. Der er dog også en masse sideeffekter og konsekvenser forbundet med 

brugen af anabolske steroider, da det påvirker en række fysiologiske, psykologiske og 

adfærdsmæssige processer.19  

Virkninger ved brug af anabolske steroider  
Den primære grund til, at folk bruger anabolske steroider er, at det har en anabolsk effekt. I den 

sammenhæng er det dog vigtigt at skelne mellem de forskellige typer af brugere. Typisk inddeles de 

i motionister og eliteudøvere. Motionisterne har typisk fokus på de udseendemæssige og 

identitetsskabende effekter, der er ved brugen af anabolske steroider og eliteudøverne bruger det, 

fordi det har en præstationsfremmende effekt.20 Man kender ikke det præcise antal brugere af 

17 Yubio A (2017), side 532-533 
18 Nielsen, Lars H & Wolf, Troels: “Idræt – teori og træning” (2006), side 147 
19 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 41 
20 https://netdoktor.dk/doping/anabole-steroider.htm, sidst besøgt den 6/3 - 2020 
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anabolske steroider, men i en større undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet i år 2010, 

bestemte man antallet til 44.000 brugere i Danmark. Man forventer dog, at tallet er steget siden 

2010.21 

Effekten af anabolske steroider kan ses på figur 1 nedenfor. Forsøget som er udarbejdet af ”the 

NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE”22, er et kvantitativt forsøg, som gik ud på, at man 

inddelte 40 personer, som alle havde erfaring med styrketræning i 4 grupper. Gruppe 1 fik placebo 

og skulle være inaktive. Gruppe 2 fik testosteron, som virker tilsvarende til anabolske steroider, og 

skulle også være inaktive. Gruppe 3 fik placebo og skulle træne, mens gruppe 4 ligeledes skulle 

træne, men fik testosteron. Forsøget forløb over 10 uger, hvor forsøgspersonerne enten fik 600 mg 

testosteron eller placebo ugentligt. Grupperne med træning fik et normalt træningsprogram med 3 

ugentlige træninger. Ved at kigge på ”Squatting strength” og ”Bench-Press strength” på figur 1 ses 

den styrkemæssige fremgang. Der er ikke sket nogen fremgang for gruppe 1, som har fået placebo 

og skulle være inaktive, hvilket også er forventeligt. De 3 andre grupper har dog oplevet en 

styrkemæssig fremgang. Gruppe 2 som har fået testosteron uden at træne, har endda haft en 

styrkemæssig fremgang i næsten lige så høj grad som gruppe 3, der har trænet og fået placebo. Den 

største styrkemæssige fremgang ses i gruppe 4. På baggrund af resultaterne, kan man godt blive 

stærkere ved brug af anabolske steroider uden at træne. Bruger man anabolske steroider sammen 

med træning, kan man dog ifølge resultaterne forvente den største styrkemæssige fremgang.  

Ser man på ændringen af tværsnitsarealet af den firhovede knæstrækker (Quadriceps femoris) og 

tricepsmusklen (Triceps brachii), er det tydeligt, at testosteron har haft en positiv effekt på 

muskelvæksten. Gruppen, som har fået testosteron uden at træne, har endda oplevet en større 

øgning i tværsnitsareal af de 2 muskelgrupper end forsøgspersonerne, der har fået placebo, men 

som har trænet. Igen ses den største øgning dog, når man kombinerer testosteron og træning. Med 

dette i mente giver det også god mening, at de 2 grupper, som har fået testosteron, har oplevet en 

forholdsvis stor vægtøgning i den fedtfrie masse.  

21 https://findresearcher.sdu.dk:8443/ws/portalfiles/portal/118684027/Motionsdoping_i_Danmark_inkl_s.pdf, sidst 
besøgt den 6/3 - 2020 
22 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199607043350101, sidst besøgt den 6/3 - 2020 
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Figur 1: Effekt af anabolske steroider (testosteron), sidst besøgt den 7/3 - 2020, link: 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199607043350101 

Forsøget har en høj validitet, da man har sørget for, at mange udefrakommende faktorer, som kunne 

have en indvirkning på resultaterne, er ens for alle forsøgspersonerne. Kropsmæssigt minder 

forsøgspersonerne om hinanden, og de ligger alle tæt op af deres ideelle kropsvægt. De har alle 

erfaring med styrketræning, uden at nogen af dem har været i konkurrence inden for et år op til 

forsøget. Ingen af forsøgspersonerne skiller sig ud fra de andre, hvilket kunne have gjort, at de 

grundet deres forudsætning op til forsøget havde sværere eller nemmere ved at opleve forandringer. 

De skulle også følge en fælles kostplan, som de startede på 2 uger før forsøget startede, så kosten 

ikke blev en betydelig faktor i forhold til målingerne, både i starten og i slutningen af forsøget. En 

ting som dog ville højne pålideligheden af forsøgt, er antallet af forsøgspersoner. I de 4 grupper var 

der mellem 9 og 11 personer i hver. Havde man haft flere forsøgspersoner, ville man få flere 

resultater og dermed et mere fortroligt billede af anabolske steroiders virkning. Trods antallet af 
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forsøgspersoner fremgår det dog tydeligt af resultaterne, at anabolske steroider har en 

vævsopbyggende og styrkemæssig effekt.  

På baggrund af en række andre studier, har man fundet frem til, at virkningerne af anabolske 

steroider er øget muskelstyrke, øget muskelmasse, øgning af kroppens fedtfrie masse, øget knogle- 

og proteinmetabolisme og øget kollagensyntese.23  

Fysiske bivirkninger ved brug af anabolske steroider  

Der er dog også konsekvenser forbundet med brugen af anabolske steroider. En af de største 

bivirkninger ved brugen af anabolske steroider er åreforkalkning, som i værste fald kan føre til død i 

en ung alder pga. hjertekarsygdomme.24 Andre typiske bivirkninger, som er forbundet med brugen 

af anabolske steroider, er bumser/akne, leverskader, hurtig vægtforøgelse, stigning i 

kolesterolindhold, fald i egenproduktionen af testosteron m.m.25 

I et spørgeskemastudie foretaget på brugere med et stort forbrug af anabolske steroider, har man 

prøvet at klargøre de fysiske bivirkninger ved anabolske steroider. I studiet, som er et af de største 

studier på området hidtil, skulle 500 brugere af anabolske steroider udfylde et omfattende 

spørgeskema om de fysiske konsekvenser, de oplever, som er forbundet med deres brug af 

anabolske steroider. Resultaterne af studiet kan ses i figur 1 nedenfor, hvor bivirkningstypen kan 

ses i kolonnen til vestre og procentsatsen, som oplevede disse bivirkninger ses i kolonnen til højre. 

Af respondenterne reporterede 70% af dem, at de oplevede 3 eller flere bivirkninger. Som det 

fremgår af tabellen, er de hyppigste bivirkninger formindskede testikler (64%) med den 

konsekvens, at de har problemer med at producere sædceller og bumser/akne (63%).26 

23 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 42 
24 Nielsen, Lars H & Wolf, Troels: “Idræt – teori og træning” (2006), side 148 
25 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 42 
26 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 43 
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Figur 2: Fysiske bivirkninger ved brug af anabolske steroider – Taget fra Christensen, Ask Vest: ”Motionsdoping” 
(2018), side 43 

Da studiet er lavet ud fra selvrapporterede bivirkninger, og der dermed ikke er videnskabelige 

beviser for, at konklusionen fra spørgeskemastudiet er sandt, bør man tage sine forbehold for 

sådanne undersøgelser, da brugerne kan svare uærligt. Brugerne kan heller ikke være sikre på, at det 

de har reporteret som bivirkninger skyldes de anabolske steroider. Der kan også være mindre 

bivirkninger, som de bare ikke har lagt mærke til, og som de dermed ikke har reporteret. Man kan 

dog ikke komme udenom, at de bivirkninger, som er blevet reporteret i studiet, er typiske fysiske 

bivirkninger for brugere af anabolske steroider.  

I et australsk studie foretaget af forskere på Southern Cross University, har man ligeledes testet de 

sundhedsmæssige konsekvenser, der er ved brugen af anabolske steroider. Resultaterne viste, at 

effektiviteten af visse hvide blodlegemer blev forringet med omkring 20% efter brugen af anabolske 

steroider, hvilket svækker kroppens immunforsvar.   

Psykiske bivirkninger ved brug af anabolske steroider  

Det er ikke kun på det fysiske plan, at man kan opleve bivirkninger ved brugen af anabolske 

steroider. Også psykisk kan man opleve bivirkninger som ukontrolleret temperament, aggressiv 

adfærd, psykotiske træk, depression, paranoia, kropsdysmorfi m.m.27 Disse bivirkninger stammer 

dog fra case-orienterede indberetninger, da der ikke er udført videnskabelige forsøg, som har påvist 

disse bivirkninger på mennesker. Man har prøvet at eftervise sammenhæng mellem anabolske 

steroider og øget aggressiv adfærd i forskellige laboratorieforsøg med mus og rotter. Resultaterne 

27 https://maxer.dk/staerk-smertefri/steroider-doping, sidst besøgt den 6/3 - 2020 
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har dog ikke været entydige i de forskellige forsøg. Nogle forsøg med mus og rotter har vist, at 

omgivelserne har en lige så stor indflydelse på deres adfærd, mens andre forsøg viste at deres 

aggressionsniveau afhang af, hvilket type anabolske steroider, de blev givet. Overordnet tyder de 

forskellige forsøg dog på, at anabolske steroider fremprovokerer en hurtigere og mere 

voldelig/aggressiv adfærd end normalt. Inden man generaliserer resultaterne fra mus og rotter til 

mennesker, bør man dog tage forbehold for, at mus og rotters hjerner er meget små, og de dermed 

ikke kan tænke rationelt på samme måde som os mennesker.28  

Det senmoderne samfund og anabolske steroider 
Antallet af dopingtilfælde indenfor fitnessområdet i Danmark har været stigende de senere år. Det 

menes, at mellem 3-6 procent af alle mænd, der træner i fitnesscenter i dag, har erfaringer med 

anabolske steroider.29 I 1999 kom der ellers en lov om doping der ulovliggjorde at fremstille, 

indføre, udføre, forhandle, udlevere, fordele eller besidde dopingmidler.30 Det er især blandt 

motionister, at anabolske steroider er blevet populært, hvor formålet med brugen er at opnå et 

æstetiske udseende, og i den forbindelse er betegnelsen ”forfængelighedsdoping” blevet et centralt 

begreb i nutidens dopingdebat. Ved forfængelighedsdoping forstås doping, som bruges i jagten på 

at forandre og opnå en mere muskuløs krop. For denne gruppe mennesker, som udgør størstedelen 

af brugerne af anabolske steroider, bunder brugen altså i en interesse for ens krop og udseende. 

Hvor det førhen var skamfuldt at være forfængelig og gå meget op i sit udseende som mand, er det i 

dag noget vi nærmest forventer af hinanden og af os selv. For at forstå denne tendens er det 

nødvendigt til at kigge på samfundets udvikling.31  

Anthony Giddens  

Siden 1970’erne har samfundsforskere været overbeviste om, at vi som samfund bevægede os væk 

fra det moderne samfund og ind i en ny samfundstype. I den forbindelse opfandt den engelske 

sociolog Anthony Giddens begrebet ”Det senmoderne samfund”. Giddens opstillede 4 centrale 

tendenser, som karakteriserer det senmoderne samfund. Det er adskillelse af tid og rum, udlejring af 

sociale funktioner, afhængighed af abstrakte systemer og øget refleksivitet. For at forstå 

28 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 47-52 
29 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 10 
30 Bach, A. R.: “Mænd og muskler” (2005), side 22 
31 Bach, A. R.: “Mænd og muskler” (2005), side 12-15 
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udviklingen i brugen af anabolske steroider, er det især adskillelsen af tid og rum samt den øgede 

refleksivitet, som er relevant at kigge på.32  

Det, som især er karakteriseret ved individet i det senmoderne samfund, ifølge Giddens, er, at 

individet ikke længere handler på baggrund af traditioner. Det er ikke længere ydre forhold og 

traditionen, der afgør ens identitet, hvilket har muliggjort en øget refleksivitet over vores egen 

identitet. Selvidentiteten ses altså som et refleksivt projekt, som den enkelte selv er ansvarlig for. 

Individet handler altså ud fra, hvordan man gerne vil opfattes udadtil på baggrund af sine særlige 

kendetegn og egenskaber. Dette var i de tidligere samfund fastlagt på baggrund af traditionen. 

Selvidentiteten skal dermed forstås som den fortælling, vi prøver at skabe om os selv, og som vi 

hele tiden prøver at forbedre.33  

At vi er blevet et refleksivt projekt, som ikke er bundet til traditioner, har gjort det muligt for det 

enkelte individ at stræbe efter det bedre. Man kan ikke komme udenom, at det har skabt en større 

narcissisme i det generelle samfund, da fokus er på den enkeltes succes og status. I den 

sammenhæng er kroppen blevet et symbol på sundhed, og det er her nogen personer netop finder sin 

identitet og status.34 Sundhed er et centralt begreb for det senmoderne menneske. Vi forbinder 

sundhed med en masse positive værdier, som også går udenfor den kropslige sfære som sunde 

parforhold, sunde venskaber m.m. Den sunde krop har stor betydning for måden, vi opfatter os selv 

og andre på. Den sunde krop er kendetegnet ved at være muskuløs og uden for meget fedt. Ifølge 

Hans Bonde, som er forsker i idrætshistorie, symboliserer fedtet nemlig manglende selvkontrol, da 

for meget fedt kan føre til sygdom og mistrivsel. Han gør også opmærksom på, at dyrkelsen af den 

sunde krop ikke er et nyt fænomen, men at det har fået overdrevet betydning for ens identitet i 

dag.35 Den sunde krop er taget ud fra et visuelt perspektiv, da en muskuløs krop bygget på 

anabolske steroider, som tidligere skrevet ikke er særlig sund i den forstand.36 Den kulturelle 

frisættelse i det senmoderne samfund stiller altså store krav til den enkelte, som prøver at opnå den 

sunde krop. Den sunde krop har dog bl.a. gennem det som Giddens kalder for adskillelsen af tid og 

rum ført til et mere ekstremt og specifikt kropsideal.  

32 https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10605, sidst besøgt den 7/3 - 2020 
33 Kaspersen, Lars Bo: “Anthony Giddens” (2007), side 435-438 
34 Lichtenstein, Mia Beck: ”Besat af træning” (2013), side 82-83 
35 Lichtenstein, Mia Beck: ”Besat af træning” (2013), side 113-114 
36 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 30 
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Centralt for adskillelsen af tid og rum er moderne teknologi. Hvor størstedelen af vores 

interaktioner førhen foregik på samme tid og sted, er vi med udviklingen af moderne teknologi 

blevet gjort uafhængig af tiden og det fysiske rum. Vi kan via telefoner og internet have psykisk 

kontakt til hele verden inden for få sekunder og fysisk indenfor få timer.37 Omverdenen kan på 

samme måde også få kontakt til det enkelte individ, og derved påvirke det til at agere på bestemte 

måder. 

Dette gælder bl.a. eksponering af den sunde krop, som man via moderne teknologi kan vise frem for 

andre mennesker, ligesom man kan sammenligne sig selv med flere end tidligere. Hvor det tidligere 

var den sunde krop, som blev hyldet, har påvirkningen fra moderne teknologi samt den øgede 

refleksivitet indskrumpet den sunde krop til specifikke kropsidealer. Kropsidealerne er i dag 

kendetegnede ved meget lav fedtprocent og for mandens vedkommende en V-formet overkrop og 

store markerede muskler.38 Disse kropsidealer kommer oprindeligt fra modeindustrien, men er 

blevet en fast del af hele samfundet. Det er især de sociale medier som Instagram og Facebook, 

hvor eksponeringen af kropsidealerne finder sted, hvilket man ikke kan undgå præger ens 

selvbillede og selvidentitet.39 Da vi, ifølge Giddens, i det senmoderne samfund er, hvad vi gør os 

selv til, og vi konstant bliver udsat for kropslige idealer på sociale medier, kan man ikke undgå, at 

der skabes en konkurrence i samfundet for at opnå noget så basalt som anerkendelse for sin krop.  

Anerkendelse 

I det senmoderne samfund er anerkendelse en afgørende faktor for os mennesker. Ifølge den tyske 

sociolog Alex Honneth, er anerkendelse nødvendigt for, at vi kan realisere os selv, og få en følelse 

af at høre til. For at kunne forme vores identitet kræver det, at vi får anerkendelse, hvilket han 

mener, kan komme fra den private sfære, den retslige sfære og den solidariske sfære.40 Koblingen 

mellem identitet og anerkendelse leder tilbage til Giddens og hans tanker om, at vores identitet ikke 

længere er defineret ud fra traditioner og den sociale arv, men bliver skabt ud fra vores handlinger. 

Anerkendelse havde dermed ingen betydning i de tidligere samfund, da de ikke skulle forme deres 

37 Kaspersen, Lars Bo: “Anthony Giddens” (2007), side 433-434 
38 Lichtenstein, Mia Beck: ”Besat af træning” (2013), side 82 
39 https://muskelsvindfonden.dk/muskelkraft/temaer/tema-kropsidealer/perfekte-krop-blevet-normen/, sidst besøgt 
den 7/3 - 2020 
40 https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=677, sidst besøgt den 7/3 – 2020 
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identitet, som vi skal i dag. For at opnå anerkendelse kræver det, at man gør sig fortjent til det, 

hvilket kan gøres på mange måder, så længe man lægger en indsats i det.41  

Når folk poster billeder af deres krop, som passer perfekt ind i nutidens kropsidealer, er det ofte for 

at opnå en form for anerkendelse. At få anerkendelse for noget har nemlig en positiv effekt på ens 

selvidentitet, især hvis anerkendelsen kommer fra nogen, man selv anerkender. Får man ikke denne 

anerkendelse, har det derimod en negativ effekt på ens selvidentitet, hvilket kan føre til, at man 

føler sig usynlig. I denne sammenhæng vil det for det meste være den solidariske sfære, som man 

vil prøve at opnå anderkende fra, på baggrund af ens præstationer med sin krop. Den private og 

retslige sfære vil nemlig oftest give en ubetinget anerkendelse, da staten og den nærmeste familie 

sjældent vil ændre sin anerkendelse af en på baggrund af sådan handlinger.42 For at opnå 

anerkendelse af sin krop fra den solidariske sfære kræver det tit, at man kan leve op til 

kropsidealerne.  

Fitnesskultur og kropsidealer  

At fitnessbranchen har været under rivende udvikling de sidste årtier, kan man ikke komme 

udenom. Der er i dag over en million medlemmer i de danske fitnesscentre, og antallet af 

fitnesscentre er siden 2007 blevet fordoblet, så der i dag er over 1000 centre.43 Kigger man længere 

tilbage i tiden, kan man se, at interessen for fitness og styrketræning er noget vi danskere tog til os i 

starten af 70’erne, da blandt andre Arnold Schwarzenegger blev et kendt navn i fitnessbranchen og 

senere i filmbranchen. I starten var det et meget smalt segment, man ramte, men i dag er det noget, 

alle kan være en del af, hvilket også er medvirkende til, at næste 20 procent af Danmarks 

befolkning træner i et fitnesscenter. Fitness og styrketræning er ikke idrætter på linje med de 

klassiske boldspil som håndbold og fodbold. Er træningen i et fitnesscenter ikke et middel til at 

forbedre en anden sportsgren, og det dermed er ens primære idræt, er målet med træningen som 

udgangspunkt at forandre, forbedre eller vedligeholde kroppen. Man vil altså udføre træningen med 

et mål om at gøre noget ved sin krops udseende, styrke eller sundhed. Dyrker man håndbold eller 

fodbold, vil ens fokus ikke på samme måde være på ens selvbillede.44  

41 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 57 
42 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 58-59 
43 http://marinaaagaardblog.com/2018/03/04/fitness-i-danmark-2018-1000-centre-1-000-000-medlemmer/, sidst 
besøgt den 11/3 - 2020 
44 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 60  



 Middelfart Gymnasium & HF, STX 16/3 – 2020   
Anabolske steroider  

17 

Man kan naturligvis ikke med sikkerhed slå ned på en faktor i samfundet som årsag til denne 

udvikling, men det er svært at komme udenom, at den øgede refleksivitet samt udvikling i moderne 

teknologi, som er to af de centrale dele i det senmoderne samfund, har en afgørende betydning. Med 

den øgede refleksivitet samt den kulturelle frisættelse, har man som tidligere nævnt fået muligheden 

for at forme sin egen identitet ved at påvirke og stille krav til livet. Dette har gjort os langt mere 

kritiske overfor samfundet og os selv, som vi stiller store krav til.45 Det gælder også vores krop, 

som er en stor del af vores selvidentitet. Lever vores krop ikke op til samfundets krav, stemples man 

som usund, og man vil dermed ikke få anerkendelse46 som, ifølge Honneth, er nødvendt for, at vi 

kan realisere os selv. Samtidig med den øgede refleksivitet, har udviklingen af moderne teknologi 

også gjort, at vi har fået muligheden for at spejle os i hinanden, hvilket har været med til at forme 

de meget specifikke kropsidealer og sætte et stort fokus på, hvordan ens krop bør se ud.  

At kroppen har fået en øget betydning i det senmoderne samfund, og at vi er blevet mere kritiske 

omkring udseendet, bakkes imidlertid også op af undersøgelser af amerikanske mænd foretaget af 

Psychology Today. Her var antallet af mænd, som var utilfredse med deres kroppe vokset fra 15% i 

1972 til 43% i 1997. For kvinderne var der ligeledes sket en stigning fra 25% i 1972 til 56% i 1997. 

Da den seneste undersøgelse ligger 23 år tilbage, er det svært at sige, hvordan forholdet til kroppen 

er i dag. Hvis resultaterne er troværdige, kan man dog ikke komme udenom, at de amerikanske 

mænd og kvinder er blevet langt mere utilfredse med deres krop fra det senmoderne samfunds 

begyndelse og indtil slutningen af 90’erne. Resultaterne har været meget omdiskuterede, da man 

bl.a. mener, at respondenterne ikke har været repræsentative nok. Norske studier peger i retning af, 

at man ikke kan overføre resultaterne på amerikanere til vores samfund i Skandinavien. Der er dog 

en tydelig tendens i USA og Vesteuropa til, at mænd gerne vil være mere muskuløse, end hvad de i 

forvejen er.47 

Man kan ikke komme udenom, at udviklingen også har sat sit præg på den del af befolkningen, som 

er villige til at tage skridtet videre ved at benytte sig af anabolske steroider. Som tidligere nævnt 

forventer man, at 3-6 procent af alle mænd, der træner i fitnesscentre benytter sig af det. Det er et 

45 Kaspersen, Lars Bo: “Anthony Giddens” (2007), side 438 
46 Lichtenstein, Mia Beck: ”Besat af træning” (2013), side 82 
47 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 66-69 
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meget begrænset antal piger, der tager det, og dem der gør, gør det oftest med henblik på 

fitnesskonkurrencer. Udviklingen i motiverne for at bruge anabolske steroider hos mændene har 

klare paralleller til den udvikling, man ser i motiverne til at træne i fitnesscenter. Størstedelen af 

dem, som tager anabolske steroider, gør det for at få en mere muskuløs krop og har altså stort fokus 

på det visuelle i det.48 Selve idealkroppen for denne subkultur er også blevet mere ekstrem og for 

mange uopnåelig, da man gennem moderne teknologi kan blive påvirket af de mest hardcore 

bodybuildere. Der er tilmed skabt et samfund, hvor vi hele tiden måler og vejer os selv op imod 

andre, hvilket primært foregår på de sociale medier. Ved at bruge anabolske steroider får man altså 

en konkurrencefordel og muligheden for at komme tættere på ens kropsideal, hvilket i det 

senmoderne samfund har fået en utrolig betydning for vores selvopfattelse.  

Præstationskultur  

Det er ikke kun, når det kommer til kropsidealer, at man hele tiden skal kunne præstere i nutidens 

samfund. Det er både på arbejdspladsen, i uddannelsessystemet, blandt vennerne og på de sociale 

medier, at vi skal kunne repræsentere os selv på den bedste måde. Dette lægger dog et stor pres på 

den enkelte, og især blandt unge mennesker er det et stort pres. Vi har opbygget en 

præstationskulturen, der kræver, at man kan præstere på alle parametre. Man skal se godt ud, være 

god til sport, have den rigtige livstil og kunne vise det hele frem på de sociale medier, så man kan 

opnå anerkendelse for sit hårde arbejde. Ved, at vi bliver bedømt på stort set alle parametre, har vi 

ligeledes fået en nulfejlskultur, hvor folk er bange for at begå selv de mindste fejl. Dette gælder 

også, når det kommer til kropsidealerne. Har man lidt for meget fedt på siddebenene, eller er ens 

muskler ikke store nok, vil dette for nogen opfattes som en fejl, som vedkommende vil prøve at 

rette op på.  

En måde hvorpå man kan nå disse kropsidealer, er ved brug af anabolske steroider eller andre 

præstationsfremmende produkter. For nogen er det ikke nok bare at opnå kropsidealerne. De vil 

være de bedste med de mest muskuløse kroppe. På de sociale medier kan man nemlig sammenligne 

sig med sine forbilleder. Dette er stærkt medvirkende til den konkurrencekultur, vi ser i dag, hvor 

folk spejler sin egen krop i andres, hvilket medfører, at man hele tiden vil opnå personlige sejre og 

nederlag. For nogen er dette pres for stort til, at de kan håndtere det.49 

48 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 9-12 
49 Hassmén, Peter m.fl.: ”Idrætspsykologi” (2005), side 105-106 
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Når sundhed bliver usundt  

Det store pres for konstant at skulle præstere det bedste i forhold til ens krop, kan føre til psykiske 

problemer. Som den danske psykolog Bo Møhl skriver, så er overgangen mellem sygt og sundt 

glidende, når det handler om psyken.50 Motion er som udgangspunkt sundt. For de fleste har det kun 

en positiv effekt på det psykiske såvel som det fysiske at dyrke motion en gang i mellem. Bliver 

man for selvkritisk, og bliver forventningerne til ens krop for store til, at man kan håndtere presset, 

kan motionen hurtigt gå fra sundt til sygt. Overtræning og anoreksi er to eksempler på lidelser, som 

kan opstå i forlængelse af høje krav til, hvordan ens krop bør se ud, både fra omverdenen og fra en 

selv. Det kan være svært at sætte en grænse for, hvornår man lever ekstremt sundt, og det bliver til 

en lidelse, men når træningen får en større betydning end alt andet i livet, bør man begynde at være 

opmærksom på det.51 

Det store fokus på, hvordan mandkroppen bør se ud, har ligeledes ført til en lidelse blandt mænd 

indenfor fitnessverdenen kaldet megareksi. Lider man af megareksi, vil man opleve sin krop som 

spinkel og ikke muskuløs nok. Ligesom med andre spiseforstyrrelser, vil megarektikere have et 

forringet billede af deres krop, og de vil hele tiden føle, at de bør være mere muskuløse. I jagten på 

den muskuløse krop, vil man ofte være meget fokusere på sin mad, træning og anabolske 

steroider.52 I afsnittet om Anabolske steroiders virkning kunne man se den store effekt, anabolske 

steroider har på opbygningen af muskelmasse. Da megarektikere aldrig vil opfatte sin krop som 

muskuløs nok, er anabolske steroider for de fleste en uundværlig ting. Ligesom med andre 

sygdomme, hvor man har et forvrænget billede af kost og træning, mener man, at megareksi er 

blevet et problem på grund af samfundets fokusering på kropsidealerne. I Danmark har megareksi 

ikke været et kendt problem før nutidens senmoderne samfund.53 

Legalisering af anabolske steroider 
På baggrund af de fysiske og psykiske bivirkninger, der er forbundet med brugen af anabolske 

steroider, og som er beskrevet tidligere i opgaven, kan det være svært at finde argumenter for en 

legalisering af anabolske steroider. Der kan alligevel være en række fordele ved delvist at legalisere 

50 Lichtenstein, Mia Beck: ”Besat af træning” (2013), side 34 
51 Lichtenstein, Mia Beck: ”Besat af træning” (2013), side 34-35 
52 Bach, A. R.: “Mænd og muskler” (2005), side 115-119 
53 Lichtenstein, Mia Beck: ”Besat af træning” (2013), side 89-90 
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det. I Danmark er det som tidligere skrevet ulovligt at fremstille, indføre, udføre, forhandle, 

udlevere, fordele eller besidde dopingmidler. Selvom reglerne forbyder brugen af det, mener man 

alligevel, at mellem 3 og 6 procent af alle mænd, som træner i fitnesscenter, har erfaring med det. 

Loven forhindrer altså ikke brugen af anabolske steroider. Man kan ikke komme udenom, at en 

legalisering af anabolske steroider muligvis vil få antallet af brugere til at stige i større eller mindre 

grad. En naturlig konsekvens af flere brugere af anabolske steroider vil være, at flere vil opleve 

bivirkningerne som f.eks. dårligt immunforsvar, øget aggression og i værste tilfælde tidlig død.54 I 

forhold til den store utilfredshed med kroppen som man ser i vores samfund, vil det højst 

sandsynligt have en blandet effekt at legalisere anabolske steroider. Dem, som er utilfredse med 

deres krop, og som grundet en legalisering vil benytte sig af anabolske steroider, vil det nok have en 

positiv effekt på, da de vil komme tættere på de kropsidealer, som de stræber efter. Helt generelt vil 

det nok føre til, at kropsidealerne bliver mere ekstreme, og man risikerer at rykke grænsen for, 

hvornår man er utilfreds med sin krop. Man vil altså højst sandsynligt ikke undgå problemet, men 

bare flytte det til nogen andre.  

I professionel cykelsport er det flere gange blevet nævnt, at hvis man legaliserer epo og bloddoping, 

som er de dopingpræparater, der bliver brugt hyppigst i cykelsport, vil der være lige forhold for alle. 

Der vil dermed ikke være nogen, som vil have en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre ved 

at snyde. I forhold til brugen af anabolske steroider, vil det ikke have samme effekt. Det skyldes 

først og fremmest, at det kun er en lille del af dem, som bruger det, der rent faktisk stiller op i 

fitnesskonkurrencer. Inden for fitnesskonkurrencer er der allerede konkurrencer for folk på 

anabolske steroider eller andre ulovlige præstationsfremmende midler og konkurrencer for dem, 

som er clean. I professionel cykelsport er der ligeledes altid en læge bag cykelrytteren, som hele 

tiden holder øje med atletens helbred, hvilket der meget sjældent er bag motionisten, som bruger 

anabolske steroider. Argumentet for, at det vil gøre vilkårene lige for alle, har altså ikke den store 

værdi i denne debat.  

For både mænd og kvinder har anabolske steroider også store konsekvenser for 

forplantningsevnen.55 For mandens vedkommende skyldes det, at den høje koncentration af 

testosteron, man tilfører kroppen, udøver negativ feedback på hypothalamus. Kroppen vil nemlig 

54 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 46 
55 Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: ”Fysiologibogen – den levende krop” (2006), side 143 
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prøve at opretholde en hormonbalance, hvilket der ikke er, når man tilfører store mængder 

testosteron. Dette påvirker hypofysen til at nedsætte produktionen af LH og FSH, hvilket påvirker 

både Leydigceller og Sertoliceller, og derved hæmmes produktionen af sædceller. For kvinders 

vedkommende skyldes fertilitetsproblemerne ligeledes at FH- og FSH-produktionen hæmmes. 

Dette betyder, at æggestokkene ikke påvirkes, og ægløsningen derved forhindres.56 Vi bliver i 

forvejen udsat for mange hormonforstyrrende stoffer, som gør, at mange oplever 

fertilitetsproblemer i dag. I EU kæmper man imod, at hormonforstyrrende stoffer skal have en 

skadelig effekt på os mennesker,57 hvilket man går imod, ved at legalisere anabolske steroider.  

Delvis legalisering  
En mulighed kan være at gå en mellemvej ved en delvis legalisering af anabolske steroider, hvor det 

bliver ordineret af f.eks. egen læge eller andre fagfolk på området. Det skal altså ikke ses som en 

åbning for, at man kan gå ned på nærmeste gadehjørne eller på internettet og købe det lovligt. Som 

tidligere nævnt forventer man, at der er mere end 44.000 brugere af anabolske steroider i Danmark, 

selvom det er imod loven. Ved delvist at legalisere det, vil det tal måske stige en lille smule, men 

hvis det bliver ordineret af fagfolk, vil man løbende kunne holde øje med at bivirkningerne ikke 

bliver for alvorlige. Studier har vist, at hvis man tager mindre doser af anabolske steroider, end 

hvad den gennemsnitlige bruger normalt tager, vil man stadig opleve en markant anabolsk effekt, 

men med mindre reversible bivirkninger. I flere af studierne oplevede brugerne slet igen 

bivirkninger ved mindre doser.58 Ved at ordinere mindre doser af anabolske steroider lovligt 

gennem en fagperson, vil man altså kunne mindske bivirkningerne hos dem, som allerede bruger 

det i dag, og de vil stadig få den ønskede anabolske effekt.  

Et andet problem som en delvis legalisering kan have en positiv effekt på, er det, som kaldes for 

stacking. Da anabolske steroider ikke er et bestemt produkt, men en fællesbetegnelse for hormoner, 

der efterligner det mandlige kønshormon, er der flere forskellige typer af anabolske steroider. I 

jagten på så stor en anabolsk effekt som muligt, vælger mange at tage flere typer af anabolske 

steroider samtidigt, hvilket er det man kalder for stacking. Det er dog ikke videnskabeligt bevist, at 

det har en større anabolske effekt, men man ved, at stacking øger risikoen for alvorlige 

56 Yubio A (2017), side 326 & 346 
57 Yubio A (2017), side 314-315 
58 https://www.motion-online.dk/evidensbaseret-viden-anabole-steroider/, sidst besøgt den 10/3 - 2020 
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bivirkninger.59 Ved at lade en fagperson styre forbruget, vil man altså kunne undgå stacking, og 

man vil dermed også kunne mindske omfanget af bivirkninger.  

Det kan i sagens natur også have store konsekvenser, hvis man vælger at gøre anabolske steroider 

enten delvist eller fuldstændigt legitimt. Uanset mængder, kan man ikke komme udenom, at det kan 

have bivirkninger som øget aggressivitet og kortere lunte. Ifølge Tommy Moberg, som er forsker på 

Gøteborg universitet, rammer den øgede aggressivitet ofte pårørende, venner, bekendte eller helt 

udenforstående personer.60 For nogen kan de psykiske bivirkninger gå hen og blive til en depression 

og i værste tilfælde til selvmordstanker. Der foreligger cases på området fra forskere og politiet om 

almindelige ikke voldelige personer, som er gået hen og blevet voldlige som følge af en kur med 

anabolske steroider. Det er primært sager som vold imod kvinder, raseri i trafikken og enkelte sager 

involverer drab.61 Man vil altså potentielt kunne risikere at ophæve en lov, hvilket fører til, at nogen 

personer tager livstruende skade eller bliver til fare for deres medmennesker. Der vil derfor være 

noget etisk ukorrekt ved en legalisering. I forhold til de psykiske gener, skal man være opmærksom 

på, at man ikke kan vide, om deres ageren skyldes de anabolske steroider, eller om de havde handlet 

på samme måde uden.  

Nyere forskning tyder på, at den øgede aggressive adfærd afhænger af, hvad det er for nogle 

testosteronliggende stoffer, man tager. Testosteron har både den anabolske effekt, hvilket typisk er 

den effekt, man går efter, når man tager anabolske steroider, men det har også den androgene effekt, 

som fremmer ens mandlige karaktertræk. Det er netop den androgene effekt, som gør, at man bliver 

mere aggressiv. Det er dog muligt at få anabolske steroider med en stor anabolsk effekt, og en lille 

androgen effekt, som rent faktisk kan hæmme ens aggressive adfærd.62 Ved at legalisere denne type 

anabolske steroider med en lille androgen effekt, vil de tidligere nævnte problemer, kunne undgås. 

Når en type af anabolske steroider bliver legaliseret vil dem, som bruger andre typer, med stor 

sandsynlighed også skifte over til det lovlige præparat. Antallet af brugere af anabolske steroider vil 

nok stige lidt ved en legalisere, men til gengæld vil man muligvis se et fald i brugere med psykiske 

bivirkninger. De fysiske bivirkninger vil være de samme, hvilket gør, at man nok stadig ikke etisk 

vil kunne forsvare en legalisering. Det kræver yderligere forskning på området, da mange af de 

59 Bach, A. R.: “Mænd og muskler” (2005), side 26 
60 Bach, A. R.: “Mænd og muskler” (2005), side 35 
61 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 47-48 
62 Christensen, Ask Vest: “Motionsdoping” (2018), side 51 
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forsøg, man har lavet, kun gælder for bivirkningerne på den korte bane samt brug af anabolske 

steroider i kortere perioder. Mange af forsøgene er ligeledes udført på mus og rotter, hvilket man 

skal være påpasselig med at overføre til os mennesker.  
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Konklusion 

Brugen af anabolske steroider er de sidste 20-30 år steget markant i Danmark. I år 2010 fandt man 

frem til, at der var ca. 44.000 brugere i Danmark, og man forventer, at tallet er endnu højere i dag. 

Folk tager normalt anabolske steroider, da det har en muskelopbyggende effekt. Det skyldes, at 

anabolske steroider er en fællesbetegnelse for hormoner, der efterligner det mandlige kønshormon 

testosteron. Testosteron er en naturlig del af hormonsystemet, og dets primære funktion er mandlig 

kønsudvikling som f.eks. opbygningen af væv. Det sker ved, at testosteron diffunderer ind gennem 

cellemembranen på målcellen og binder sig til en receptor. Receptoren og steroidhormonet binder 

sig til promoterområdet i cellekernen og aktiverer et bestemt gen, hvilket medfører dannelsen af et 

muskelprotein. Herved øges musklernes volumen og styrke. Den enkelte muskel er opbygget af en 

masse muskelfibre, der er næsten helt fyldt op af myofibriller, som har en masse muskelproteiner 

kaldet myofilamenter, der sidder i nogle mindre strukturer kaldet sarkomerer. Når der dannes flere 

muskelproteiner som følge af anabolske steroider, vil den enkelte muskelfibers tværsnit altså øges, 

og hele musklen vil dermed vokse.  

Brugen af anabolske steroider medfører også en række bivirkningen. De typiske bivirkninger er 

bumser/akne, leverskader, stigning i kolesterolindhold samt åreforkalkning, som kan føre til død i 

en ung alder. Man kan også opleve psykiske bivirkninger som øget aggressivitet og depression.  

Anabolske steroider er især blevet populært blandt motionister, som bruger det i ønsket om at 

forandre deres udseende for at leve op til kropsidealerne. Denne udvikling hænger i høj grad 

sammen med tendenserne i det senmoderne samfund. I det senmoderne samfund er individet blevet 

et refleksivt projekt, og kroppen har fået en stor betydning, da den indikerer, om man er sund. 

Moderne teknologi er også en central del af det senmoderne samfund. Her har man mulighed for 

hele tiden at spejle sig i andre samt måle sig med de mest ekstreme fitnessidoler, hvilket har været 

med til at forme nogle ekstreme og meget specifikke kropsidealer.  

I forhold til de bivirkninger brugen af anabolske steroider kan have, er det svært at forestille sig, at 

det en dag bliver legaliseret. Det kan dog alligevel have nogle positive effekter, da man vil kunne 

mindske graden af bivirkninger hos nogle af dem, som allerede bruger det i dag, da det bl.a. vil løse 

problemerne med stacking. Samlet set vil ulemperne nok være større end fordelene, og det vil 

tilmed være etisk ukorrekt at legalisere så potentielt farlige stoffer.  
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Bilag 
Bilag A: 

Bilag A: Et hormon diffunderer gennem cellemembranen og bindes til en receptor. Hormonreceptorkomplekset bindes 
til DNA’et, hvilket aktiverer genet til at danne protein: Billede er taget fra Yubio A (2017) 
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Bilag B: 

Bilag B: Tværsnit gennem en muskel som viser musklens opbygning: Billede er taget fra Yubio A (2017)  




