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En interdisciplinær forskningsgruppe, 
der består af forskere skolet i 
forskellige humanistisk-
samfundsvidenskabelige fagområder. 

Forskningen trækker på et bredt 
teoretisk og metodisk register, der 
spænder fra antropologi over filosofi, 
historie og pædagogik, til psykologi og 
sociologi.

Sport og kropskultur – faglig forankring
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Sport og kropskultur
Internationalt orienteret:

- Gæsteforskere

- internationale postdocs

Hjemsted for og leder af 

• The International Network of Doping Research 
(INDR)

• The International Network for Research In Sports 
and Migration Issues (spomi-net).
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- Overordnet Ramme: Life in Competition

- Fokus: konkurrencens konsekvenser i sport og 
samfund

- Forskningsstrategi: at tage ved lære af sporten

- Målsætning: at oparbejde viden om 

konkurrencesportens vilkår og virkemåde 
kulturanalytiske perspektiver

- Ambition: at undersøge de menneskelige og 

samfundsmæssige konsekvenser af bevægelsen 

fra velfærdsstat til konkurrencestat  Hvad er 
mulighederne og konsekvenserne ved det 
konkurrenceorienterede liv?

Sport og Kropskultur



Oversigt

1) Forskningsenheden Sport og Kropskultur [SpoK]

2) To aktuelle forskningsprojekter

a) En typologi for brugen af steroider

b) Social inklusion i skoleidræt



Fitnessdoping –
hvem er brugerne?
– Mellem eksperter 
og YOLO-typer

Ask Vest Christiansen
Sektion for Idræt

9

Institut for Folkesundhed
Vingsted

December 2016



10

Brugen af anabole 
androgene steroider 
(AAS) i fitnessmiljøerne
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Bivirkninger:
Øget blodtryk

Forhøjet cholesterol (  HDL)

Skaldethed

Flere bumser

Risiko for leverskader

Øget risiko for hjertekar 
sygdomme

Sexuel dysfunktion

Humørsvingninger

Øget kropsbehåring

Depression

Virkninger:

Øget muskelvækst

Øget styrke

Øget fedtfri masse

Hurtigere restitution

Øget hæmatokrit, større 
glykogenlagring

Øget smertetærskel, 

Øget vitalitet – livsglæde

Øget sex-drive

Øget fedtforbrænding

Sociale gevinster

Hvorfor gør de det – det er jo usundt?
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Hvem bruger AAS? – tidligere typologier

Sportsbrugere
- Bodybuildere
- Professionelle atleter
- Fitness atleter
- Stærkmands atleter

Erhvers brugere
- Dørmænd
- Politi
- Brandmænd
- Strippere
- Modeler
- Soldater
- Anti-ageing brugere
- …
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Hvad nu, hvis man begyndte at 
kigger efter forskellige tilgange 
til brugen af steroider, frem for 
hvilken sport folk dyrker eller 

hvilket erhverv de har?



Jeg er gået fra at lytte til brugerne og så til selv 
at sætte mig ind i det. Hvordan virker det? 
Hvorfor virker det? Hvad bør man tage højde 
for osv? Og det har været en proces jeg har 
bygget op gennem syv-otte år. Og jeg tror snart 
jeg kunne tage mindre eksamen i kroppens 
hormonelle system.

En kakofoni af livsstile…

Hvad vil du helst vinde GP2 eller Formel 1?
Jeg springer det trin der hedder GP2 over, for 
jeg ved, jeg er god nok til at stå der. Jeg kan se, 
at konkurrencemæssigt vil jeg op i den store 
klasse, for det kan jeg komme. Jeg har 
talentet, genetikken og mentaliteten.

Det er ikke et spørgsmål om at blive kæmpe 
stor og enormt muskuløs, nu vil man bare godt 
have en følelse at have det godt

Ja, altså i hverdagene var det steroiderne der 
kørte løbet. Lørdag gik vi i byen. Og så samledes 
man så efter at man havde været oppe at træne. 
[…] Så begyndte man at drikke og så kom der 
noget amfetamin på bordet. Inden vi gik i byen 
var der måske en der lige skulle have en gang 
winstrol, for lige at være lidt mere cuttet. 



Jeg er gået fra at lytte til brugerne og så til selv at sætte 
mig ind i det. Hvordan virker det? Hvorfor virker det? Hvad 
bør man tage højde for osv? Og det har været en proces jeg 
har bygget op gennem syv-otte år. Og jeg tror snart jeg 
kunne tage mindre eksamen i kroppens hormonelle system.

Typologi over brugen af anabole steroider

Ekspert-typen

Atlet-typen

Velvære-typen

YOLO-typen

Hvad vil du helst vinde GP2 eller Formel 1?
Jeg springer det trin der hedder GP2 over, for jeg ved, jeg 
er god nok til at stå der. Jeg kan se, at 
konkurrencemæssigt vil jeg op i den store klasse, for det 
kan jeg komme. Jeg har talentet, genetikken og 
mentaliteten.

Det er ikke et spørgsmål om at blive kæmpe stor og enormt 
muskuløs, nu vil man bare godt have en følelse at have det 
godt

Ja, altså i hverdagene var det steroiderne der kørte løbet. 
Lørdag gik vi i byen. Og så samledes man så efter at man 
havde været oppe at træne. […] Så begyndte man at drikke 
og så kom der noget amfetamin på bordet. Inden vi gik i byen 
var der måske en der lige skulle have en gang winstrol, for 
lige at være lidt mere cuttet. 

Risici

Effektivitet
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Ekspert-typen 

”Jeg gik fra at være hovedløs 
dopingbruger, som jeg var første 
gang, og så til at studere det en 
lille smule. Jeg ville gerne vide 
ting som: Er det her den normale 
måde at reagere på? Er det sådan 
man gør det her, og kommer man 
til skade ved det?”

”De fleste ved, at man ikke bare 
skal tage et steroid og så vokser 
du. Det gør faktisk noget ved din 
krop. Det er negativt. Lige meget 
hvad folk siger; steroider er 
negative for din krop. Det prøver 
jeg ikke at skjule. Men der findes 
måder at beskytte sig på, måder 
at komme ud over de bivirkninger 
som medierne promoverer.”



17

Ekspert-typen 

” I find the medical science 
behind it fascinating, and I can 
come up with many excuses 
for how I justified using gear 
[AAS], but I like the idea of 
putting theory into practice 
and see if you have learned 
enough by reading online… if 
you can put that into practice. 
And I could. So, I think it’s nice 
that you can learn such things 
by yourself. ”

“I measure my blood pressure 
at home every other day, and 
then I make a note simply to 
see if it’s going up or down. 
Everyone should do that. At 
least if you’re on a cycle [of 
steroids]. And you should also 
be doing it when you reach a 
certain age in life. Because 
you cannot really feel elevated 
blood pressure.”
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Ekspert-typen – opsummerenede

1) Motiveret af (videnskabelig) nysgerrighed og fascineret af 
farmakologisk optimering

2) Fokus på muskularitet, viden og videndeling

3) Meget optaget af bivirkninger – vil gøre det så sikkert som 
muligt

4) Søger at optimere fordele via et oplevet fornuftigt brug

5) Højt niveau af viden – baseret på forsk. kilder inkl. vsk tidsskrift

6) Værdsætter sundhed og monitorerer sin krop – evt. i samarbejde 
med egen læge

7) Tilbyder andre sin assistance og hjælp og vil gerne anerkendes 
for sin viden



1) Motiveret af (videnskabelig) nysgerrighed og fascineret af 
farmakologisk optimering

2) Fokus på muskularitet, viden og videndeling
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Typologi over brugen af anabole steroider

Ekspert-typen

Risici

Effektivitet
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Velvære-typen
”Det er ikke et spørgsmål om at 
blive kæmpe stor og enormt 
muskuløs, nu vil man bare godt have 
en følelse at have det godt”. 

Om at få en kæreste der ville forbyde 
det: 
”Det ville jeg ikke acceptere. Så er 
hun ikke min kæreste længere. Det 
er en del af mig, og jeg ville være en 
anden person uden de ting. På den 
anden side ville jeg aldrig forelske 
mig i en pige som ikke havde den 
tolerance til at sige, at det er i 
orden.”

“I think it helps you to stay young, 
right? You feel a little better, and 
you feel more rested in the 
morning. Your skin becomes more 
youthful to look at, and your energy 
level is generally higher. I see it as a 
supplement for well-being, so I’m 
not using it [hGH] to gain size but 
mostly to improve my own well-
being.”
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Velvære-typen

“Well, I was born with an injury-
prone body, and I’ve had all kinds of 
injuries throughout my life. But 
since I started training and taking 
steroids, I’ve had nothing. My 
general well-being has improved a 
lot, so the training and the steroids 
really made a difference. I feel much 
better than I did before. The pain in 
my back is completely gone. I had 
chronic back-pain before, that’s just 
gone now because I spend so much 
time in the gym.”

“I’ll most likely be using it [AAS and 
hGH] for the rest of my life. At least 
as long as I’m able to take care of 
myself and to continue training. But 
I think now I’m more reflexive about 
the substances and dosages that I 
use. And as I’ve grown older it is 
now also more a question of well-
being and of maintaining my level of 
fitness rather than setting 
unrealistic goals that can only be 
achieved by taking massive doses of 
something really toxic.”
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Velvære-typen – opsummerende 

1) Motiveret af forfængelighed og/eller ønsket om at bevare 
ungdommelighed

2) Fokus på velvære, moderat muskelmasse og social 
anerkendelse (sommer-krop)

3) Optaget af bivirkninger – vil gerne gøre det sikkert

4) Søger mindre forbedringer – atletkroppen 

5) Moderat niveau af viden – baseret på egne erfaringer, online 
fora og andre der træner

6) Ønsker at forbedre sin livskvalitet – afslappet omkring ernæring

7) Fokus på sundt, godt liv – typisk ældre end de andre typer



1) Motiveret af (videnskabelig) nysgerrighed og fascineret af 
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2) Fokus på muskularitet, viden og videndeling
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Typologi over brugen af anabole steroider

Ekspert-typen

Risici

Effektivitet

1) Motiveret af forfængelighed og/eller ønsket om at bevare 
ungdommelighed

2) Fokus på velvære, moderat muskelmasse og social anerkendelse 
(sommer-krop)

3) Optaget af bivirkninger – vil gerne gøre det sikkert
4) Søger mindre forbedringer – atletkroppen 
5) Moderat niveau af viden – baseret på egne erfaringer, online fora og 

andre der træner
6) Ønsker at forbedre sin livskvalitet – afslappet omkring ernæring
7) Fokus på sundt, godt liv – typisk ældre end de andre typer

Velvære-typen
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YOLO-typen

”Men min makker kørte på og blev så 
introduceret til en lidt ældre kammerat, 
en bekendt, som var meget større. Han 
var jo nærmest en verdensmand, synes 
vi. En der havde set lidt. Og han tog så 
steroider og det fandt min kammerat ud 
af. Og så ville min kammerat også starte 
med det her mirakelmiddel.

”Så han fortalte mig om hvordan man 
skulle gøre, og jeg troede jo nærmest 
han var professor i det her. […] Jeg 
skulle bare købe for 4.000 kroner, så var 
det rigeligt, så kunne jeg også vokse. 
Jeg overvejede det kun kort før jeg 
sagde: ”Det skal jeg da prøve. Det er da 
det her, jeg skal. Det er da det her, jeg 
vil med mit liv!” Så trods en alder af 19 
år var jeg igen blændet af det med 
filmstjernerne. […] Så jeg skaffede så 
4.000 kroner, som jeg gav til ham, og 
efterfølgende fik jeg en pose med 
noget.”
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YOLO-typen

”Men så begyndte vi at gå i byen 
og folk siger "hold kæft, er du 
begyndt at træne!?" Yes, mand, 
pludselig kunne folk se at du 
trænede. Altså, det var jo 
fantastisk. Pludselig kunne folk se 
det. Og vi troede jo, det var noget 
alle kvinder faldt for. Så nu skulle 
der en stramt t-shirt eller en 
stram skjorte på. Det gik meget 
ud på hvad andre tænkte.”

”Ja, altså i hverdagene var det steroiderne der 
kørte løbet. Det var lørdag vi gik i byen. Og så 
samledes man så efter at man havde været 
oppe at træne. Og man havde måske også 
været nede at købe en stram T-shirt. Så 
begyndte man at drikke lidt og så kom der 
noget amfetamin på bordet. Og så var der 
nogle gange nogle der også havde noget 
kokain med. Og vi drak jo selvfølgelig helt 
vildt. Så det blev måske til en hel flaske sprut 
hver, inden vi gik i byen. Og så var der måske 
en der lige skulle have en gang winstrol inden 
vi gik, for lige at være lidt mere cuttet.”
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YOLO-typen – Opsummerende 

1) Motiveret af nysgerrighed, utålmodighed, kammerater og autoritative 
rollemodeller

2) Fokus på at vise sin maskulinitet, imponere piger, og rykke opad i 
hierarkiet

3) Lille eller ingen bekymring om bivirkninger

4) Søger hurtige gevinster

5) Lavt niveau af viden – baseret på myter og ‘gym rats’

6) Hedonistisk, hovedet-under-armen tilgang. Kombinerer AAS med andre 
stoffer og ender oftere i slagsmål end de andre typer

7) Lavt fokus på et sundt liv – eksperimenterende livsstil med mange typer 
af risici



1) Motiveret af (videnskabelig) nysgerrighed og fascineret af 
farmakologisk optimering

2) Fokus på muskularitet, viden og videndeling
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Typologi over brugen af anabole steroider

Ekspert-typen

Risici

Effektivitet

1) Motiveret af forfængelighed og/eller ønsket om at bevare 
ungdommelighed

2) Fokus på velvære, moderat muskelmasse og social anerkendelse 
(sommer-krop)

3) Optaget af bivirkninger – vil gerne gøre det sikkert
4) Søger mindre forbedringer – atletkroppen 
5) Moderat niveau af viden – baseret på egne erfaringer, online fora og 

andre der træner
6) Ønsker at forbedre sin livskvalitet – afslappet omkring ernæring
7) Fokus på sundt, godt liv – typisk ældre end de andre typer

Velvære-typen

1) Motiveret af nysgerrighed, utålmodighed, kammerater og 
autoritative rollemodeller

2) Fokus på at vise sin maskulinitet, imponere piger, og rykke opad i 
hierarkiet

3) Lille eller ingen bekymring om bivirkninger
4) Søger hurtige gevinster
5) Lavt niveau af viden – baseret på myter og ‘gym rats’
6) Hedonistisk, hovedet-under-armen tilgang. Kombinerer AAS med 

andre stoffer og ender oftere i slagsmål end de andre typer
7) Lavt fokus på et sundt liv – eksperimenterende livsstil med mange 

typer af risici

YOLO-typen
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Atlet-typen

”Jeg bliver fascineret af den her 
muskelting… Det er æstetikken i det, 
der fanger mig. Det at man kan 
kontrollere kroppen i detaljen og at 
man kan styre sit liv minutiøst. Det er 
nødvendigt at gøre det, hvis det skal 
blive til noget, men det er det 
æstetiske i det, jeg fascineres af. Det 
formgivningsmæssige, det vækker 
noget i mig.”

”Jeg har talent for at bygge muskler 
lynhurtigt. Og det bliver flot. Jeg har et 
en ultralav naturlig fedtprocent og jeg 
skal ikke gøre noget som helst for at 
holde vægten nede. Intet. Altså 
musklerne de bygger sig bare 
lynhurtigt. Og uden overhovedet at 
bruge nogen som helst former for 
dopingpræparater tager jeg 14 kg ren 
muskelmasse på det første år jeg 
træner rigtig hårdt.”
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Atlet-typen

”Jeg har haft et par episoder hvor jeg har 
været ved at gå i sukkerchok. Men jeg har 
selv kunnet mærke at; ”nu er jeg ved at 
gå i stå!” Og så har jeg bare taget en 
masse og proppet i kæften. Hurtige 
kulhydrater som fx honning på en riskage 
eller sukkervand eller sådan noget. Og så 
går der to minutter, så er du stabil igen. 
Og det er bare en ting man skal være 
indforstået med inden man begynder at 
lege med det [insulin kombineret med 
AAS]. Man bliver nødt til at have noget 
[sukkerholdigt] ved hånden hvis det 
skulle gå galt.”

“Actually, I don’t think about it [health 
risks]. Because, if I began worrying too 
much about risks I would probably realize 
that I couldn’t fulfil my dream [on 
competing]. Then I would have to be 
realistic and say ‘this has to stop’. Indeed, 
there are risks that may materialize in the 
future. It can have consequences. You just 
have to keep your fingers crossed.”
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Atlet-typen – opsummerende 

1) Motiveret af konkurrence

2) Fokus på præstation (fx størrelse, evner muskularitet)

3) Overvejer bivirkninger, men villig til at løbe helbredsrisici for at nå mål

4) Søger at optimere sine resultater ved at kombinere forskellige steroider 
(stacking) med andre præstations- og udseende forbedrede stoffer – PIED 
(polyfarmaci)

5) Moderat til højt vidensniveau – baseret på (læge)faglig bistand og 
erfaringer fra miljøet

6) Tilrettelægger træning, præparater og diæt efter konkurrencesæsonen –
undgår rekreative stoffer

7) Dedikeret til livsstil som atlet



1) Motiveret af (videnskabelig) nysgerrighed og fascineret af 
farmakologisk optimering

2) Fokus på muskularitet, viden og videndeling
3) Meget optaget af bivirkninger – vil gøre det så sikkert som muligt
4) Søger at optimere fordele via et oplevet fornuftigt brug
5) Højt niveau af viden – baseret på forsk. kilder inkl. vsk tidsskrift
6) Værdsætter sundhed og monitorerer sin krop – evt. i samarbejde 

med egen læge
7) Tilbyder andre sin assistance og hjælp og vil gerne anerkendes for sin 

viden

Typologi over brugen af anabole steroider

Ekspert-typen

Risici

Effektivitet

1) Motiveret af forfængelighed og/eller ønsket om at bevare 
ungdommelighed

2) Fokus på velvære, moderat muskelmasse og social anerkendelse 
(sommer-krop)

3) Optaget af bivirkninger – vil gerne gøre det sikkert
4) Søger mindre forbedringer – atletkroppen 
5) Moderat niveau af viden – baseret på egne erfaringer, online fora og 

andre der træner
6) Ønsker at forbedre sin livskvalitet – afslappet omkring ernæring
7) Fokus på sundt, godt liv – typisk ældre end de andre typer

Velvære-typen

1) Motiveret af nysgerrighed, utålmodighed, kammerater og 
autoritative rollemodeller

2) Fokus på at vise sin maskulinitet, imponere piger, og rykke opad i 
hierarkiet

3) Lille eller ingen bekymring om bivirkninger
4) Søger hurtige gevinster
5) Lavt niveau af viden – baseret på myter og ‘gym rats’
6) Hedonistisk hovedet-under-armen tilgang til. Kombinerer AAS med 

andre stoffer og ender oftere i slagsmål end de andre typer
7) Lavt fokus på et sundt liv – eksperimenterende livsstil med mange 

typer af risici

YOLO-typen Atlet-typen

1. Motiveret af konkurrence
2. Fokus på præstation (fx størrelse, evner muskularitet)
3. Overvejer bivirkninger, men villig til at løbe helbredsrisici for at nå 

mål
4. Søger at optimere sine resultater ved at kombinere forskellige 

steroider (stacking) med andre præstations- og udseende forbedrede 
stoffer – PIED (polyfarmaci)

5. Moderat til højt vidensniveau – baseret på (læge)faglig bistand og 
erfaringer fra miljøet

6. Tilrettelægger træning, præparater og diæt efter 
konkurrencesæsonen – undgår rekreative stoffer

7. Dedikeret til livsstil som atlet



Misbrug/ 
Afhængighed
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YOLO-typen, Atlet-typen, Velvære-typen, Ekspert-typen

Perioder uden steroider bliver kortere end perioder på steroider, dosis 
øges, bange for at miste masse og blive mindre mand, en lang kur

Tab af kontrol!  Behandlingskrævende situation
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The Well-being type The Expert type



Oversigt

1) Forskningsenheden Sport og Kropskultur [SpoK]

2) To aktuelle forskningsprojekter

a) En typologi for brugen af steroider

b) Social inklusion i skoleidræt. Et single case 

studie til identifikation og udvikling af 

inkluderende idrætsundervisning

a) Ph.d.-studerende Mette Munk Jensen og lektor Sine 

Agergaard i samarbejde med Center for Holdspil og 

Sundhed, Københavns Universitet



State of the art

Studier der er rettet mod at fremme social inklusion i idræt har ofte fokus på 
bestemte grupper, der bliver fremstillet som ensartet problematiske: 

 piger (Evans, 1989; Evans, Lopez, Duncan, & Evans, 1985; Griffin, 1984; Scraton, 
1993; Oliver, Hamzeh, & McCaughtry, 2009),

 etniske minoriteter (Dagkas & Benn, 2006; Dagkas, Benn, & Jawad, 2011; McGee
& Hardman, 2012)

 de såkaldte idrætssvage (Corbin, 2002; van der Mars, 2006, von Seelen 2012). 

Inklusion er blevet defineret som processer der er sammenhængende med 
eksklusion og eksklusion anses som noget der gøres mod eleverne (MacDonald, 
Pang, Knez, Nelson, & McCuaig, 2012). 



Formål og fokus

Our aim is to contribute to a social-relational
perspective on inclusion and exclusion processes 
in PE. 

We define inclusion as those processes which
promote students’ participation in the learning
processes of PE and exclusion as those processes 
that promote students’ non-participation. 

The relational perspective leads us to pursue the 
question of how students’ experiences of 
participation and non-participation in PE are
influenced by the complex interactions within the 
group of students and within the values and 
practices of PE. 



Teori: positioner i praksisfællesskaber



Mestringsorienteret intervention: TARGET-modellen

 Variety
 Novelty
 Challenging
 Meaningfulness

TASK

AUTHORITY

REWARD

GROUPING

EVALUATION

TIME

• All students are able to participate in the activities
• Students are enabled to engage in own decision making 

(e.g. creation of own goals, designing activities)

Teacher reinforces 
 Individual Effort
 Persistence 
 Cooperation/ Teamwork 
 Learning from mistakes

• Flexible grouping arrangements 
during/between lessons

• Teacher takes time to give sound instructions for tasks to 
perform

• Teacher provides all students  with time for task 
completion 

• Students get time for reflection of own improvement

 Teacher provides explicit  and 
frequent information about 
individual progress



Er inklusion mulig uden eksklusion?
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Sammensat læringslandskab for skoleidræt

Skole

Sport

Frikvarter

Fritid

Idræts-

undervisning



Forskningsenheden 
Sport og Kropskultur 

[SpoK]

Ask Vest Christiansen
Sektion for Idræt
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