
Det er ikke kun bodybuildere, der er på  

steroider. Også helt almindelige unge mænd 

kombinerer styrketræning i fitnesscentret 

med brug af doping og sætter hårdt ind med 
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rede kostregimer. Den muskuløse krop er 

idealet, og anabole steroider genvejen.
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7

Forord

“Store-Søren har købt en hel palle tun i Bilka!”

Det var i begyndelsen af 1990’erne, at jeg blev opmærksom på, at nogle af dem, 
der løftede jern i styrketræningsmiljøerne, levede på en særlig måde. Jeg kendte 
udmærket Rocky, Rambo og Conan the Barbarian, men tænkte ikke på Sylvester 
Stallone og Arnold Schwarzenegger som andet end fjerne Hollywoodikoner. Først 
da en af mine studiekammerater fra idrætsuddannelsen i Odense fortalte om 
Store-Søren og de andre bodybuildere, han hang ud med, blev min undren vakt. 
Hvorfor købte Store-Søren tun på paller? Selvom dåsetun var på tilbud og kan 
holde sig længe, lød det vanvittigt. Hvad var det for en måde at træne og leve 
på, der motiverede folk til så vilde indkøb? Min kammerat styrketrænede selv, 
var veltrænet og kendte det odenseanske bodybuildermiljø indefra. Selvom han 
kendte til doping, er jeg sikker på, at det var sandt, når han fortalte, at han aldrig 
selv havde brugt det. Men han var ærlig nok til at sige, at han kendte fristelsen 
og udmærket forstod motivationen.

Da jeg små ti år senere begyndte at forske i doping, var det dog ikke med fokus 
på store muskler, men derimod på tynde cykelryttere. De brugte ikke doping for at 
vokse, men deres disciplinerede livsstil og ambitioner om at klare sig og præstere 
fik også dem til at indtage præstationsfremmende medicin. Indsigten i, hvordan 
der kunne ligge mål og en dedikeret livsstil bag brugen af doping, men sjældent 
en skrupelløs moral, kunne jeg tage med over i studiet af styrketræningsmiljøerne. 
Livsstilsvalgene kan se mærkelige ud, men ligesom det gælder for undersøgelser 
af elitesport, må man også ved studiet af fitness- og styrketræningsmiljøerne lade 
sig drive af sin undren og parkere sine fordomme. Ambitionen med denne bog er 
at forstå de mål, værdier og motiver, der får mennesker til at bruge muskelopbyg-
gende medicin, særligt anabole steroider. Bogen skulle også gerne give indsigt 
i de psykologiske baggrunde, det sociale pres og de kulturelle påvirkninger, der 
har gjort, at dopingbrug i styrketræningsmiljøerne har langt større udbredelse 
end den ret beset marginale dopingbrug, der findes i eliteidræt. Med den viden 
kan vi også bedre forstå de udfordringer, lovgivningen og oplysningsarbejdet på 
området står over for.

Bogen har været undervejs siden 2009. Nogle af de interview, jeg præsenterer, 
og emner, jeg diskuterer, har jeg derfor også berørt i artikler og bogkapitler, der 
er udkommet i mellemtiden. Men med denne udgivelse præsenteres det for første 
gang samlet og i så omfattende form.
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På vejen har jeg fået gode og konstruktive kommentarer til bogens kapitler fra 
mine kolleger i forskningsenheden Sport og Kropskultur på Sektion for Idræt, In-
stitut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Dem skylder jeg tak. En særlig tak til 
Verner Møller og Rasmus Bysted Møller for grundig læsning og præcis udpegning 
af slør i argumentationen. Jeg skylder også stor tak til Jens Peter Christiansen og 
Anders Schmidt Vinther, som har gennemlæst manuskriptet i sin helhed, rettet 
fejl, gjort mig opmærksom på litteratur og givet forslag til justeringer. Dertil har 
Anders Nedergaard givet værdifulde kommentarer til kapitel 3 om virkninger og 
bivirkninger, og det samme har Anna Lund Christiansen til kapitel 4 om identitet. 
Alle fejl og mangler ved den færdige tekst er naturligvis mit ansvar alene.

Den største tak skylder jeg imidlertid informanterne, der var villige til at give 
deres tid og dele deres overvejelser, oplevelser og erfaringer fra fitness- og styr-
ketræningsmiljøerne med mig. Uden dem, ingen bog.

Aarhus, september 2018

Ask Vest Christiansen
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1 Indledning

Det er i grunden mærkværdigt. Efter at vi de sidste 40 år har været vidne til en 
medieeksplosion af veltrænede kroppe, set opfindelsen af nye, videnskabelige 
træningsprincipper, højteknologiske træningsmaskiner samt avancerede kost-
tilskud, står Arnold Schwarzenegger anno 1975 stadig som det kropslige ideal 
for mange, der træner i fitness- og styrketræningsmiljøerne. Undertøjsreklamer 
med fodboldspillere som David Beckham og Christiano Ronaldo og fitnessikoner 
som Rich Froning og Jacob Sumana har betydet variation i billedet af den ideelle 
mandekrop, men Schwarzeneggers billede hænger stadig i mange centre, han er 
stadig ofte forsidemodel for træningsbladene, og han blev nævnt som et ideal af 
mange af dem, jeg har interviewet til denne bog. En velproportioneret krop med 
stærke muskler er ikke bare fascinerende at se på; kan man selv få den, giver den 
status og andre sociale fordele.

Det har fitnessindustrien forstået. Der er nu store, velindrettede fitnesscentre 
i de fleste byer – mange af dem med flere tusinde medlemmer. Branchen har 
oplevet et enormt boom de sidste 20 år, og fitness og styrketræning har for 
længst overhalet fodbold og håndbold som de suverænt mest populære orga-
niserede trænings- og motionsformer i Danmark. Opgørelser viser, at op imod 
en million danskere har et medlemskab til et fitnesscenter, og styrketræning 
er nu danskernes foretrukne motionsaktivitet – større end løb og vandreture 
(Asserhøj, 2017; Storm, Toft & Bang, 2015). Selvom ikke alle er lige flittige til 
at få medlemskabet brugt, viser udviklingen i antallet af centre, hvor popu-
lær træningsformen er. I 2006 var der 306 registrerede kommercielle fitness-
centre, og ca. ti år senere var tallet i 2015 steget til 632 (Storm et al., 2015). Alle 
aldersgrupper er repræsenteret i centrene, og både unge og ældre har taget den 
fleksible træningsform til sig. Generelt er styrketræning populært, uanset om 
den dyrkes i eller uden for de kommercielle centre, idet mere end halvdelen af 
de 16-29-årige og 30 procent af voksne danskere dyrker denne træningsform 
(Idrættens Analyseinstitut, 2016; Pilgaard & Rask, 2016). På europæisk plan er 
fitness nu suverænt den idræt med flest aktive, idet 56,4 millioner europæere 
er medlem af et fitnesscenter eller en kæde.1

Det gør naturligvis ikke disse mennesker til bodybuildere i samme forstand 
som Schwarzenegger eller dem, der meldte sig ind i de første danske træningscen-
tre i 1970’erne. Nogle har en ambition om at blive større og stærkere, mens andre 
træner for at tabe sig, blive flottere, markerede, sundere, få øget velvære, vennernes 
anerkendelse, opmærksomhed eller for at være del af et socialt fællesskab. Men 
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selvom meget få ønsker at komme til at se ud som monstrøse bodybuildere, har 
en række af bodybuildersportens idealer sat sig som værdier i fitnesskulturen, 
ligesom dens metoder og teknikker har vundet indpas. Det gælder fx idealet om 
den hårde krop, avancerede trænings- og vægttabsteknikker og betydningen af 
protein i kosten (Klein, 2007; Liokaftos, 2017). For 10-15 år siden var det primært 
mændene, der havde taget disse værdier og teknikker til sig, men de seneste år 
har kvinderne fulgt trop. “Strong is the new skinny”, skriver pigerne, når de poster 
billeder og videoer fra træningen på Instagram. Og til de danske mesterskaber 
har bikinifitness-kategorien i et traditionelt mandsdomineret idrætsforbund som 
Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund (DBFF) de seneste år været den klasse 
med suverænt flest deltagere.

Som det er velkendt fra bodybuilding, bliver der brugt anabole steroider2 og 
andre præstationsfremmende stoffer i danske fitnesscentre. Ikke af mange, men 
ganske givet af flere, end de officielle tal fortæller. Det viser en række interview-
undersøgelser og beslaglæggelser og konfiskeringer fra politiet og Told & Skat, 
og det gør Anti Doping Danmarks test i styrketræningsmiljøerne også. De fleste 
undersøgelser peger på, at 3-6 procent af mænd, der træner i fitnesscentre, har 
erfaringer med anabole steroider (Barland & Tangen, 2009; Sagoe et al., 2014; 
Singhammer & Ibsen, 2010).3 Men i modsætning til i 1970’erne, da bodybuilding 
kom til landet, og de første centre blev åbnet, så udgør konkurrencebodybuildere, 
vægt- eller styrkeløftere kun en lille del af dem, der i dag bruger præstationsfrem-
mende stoffer. Frem for at stræbe efter at ligne de traditionelle bodybuildere har 
de fleste brugere af anabole steroider i dag et mere atletisk ideal for deres udse-
ende. De vil være muskuløse, men bevare et trimmet og æstetisk look. Uanset de 
præcise mål ønsker de fleste en stærkere og flottere krop og de sociale fordele, 
der følger med at have sådan en krop.

Brugen af anabole steroider og andre præstationsfremmere i fitnesscentrene har 
de seneste år fået flere politikere, sportsorganisationer, antidopingmyndigheder 
og andre interessegrupper til at råbe vagt i gevær. I Danmark førte bekymringen 
over udviklingen i 2005 til, at Folketinget pålagde Anti Doping Danmark at udføre 
dopingkontroller i danske fitnesscentre med udgangspunkt i præcis samme reg-
ler, som gjaldt for professionelle cykelryttere og olympiske atleter (Christiansen, 
2011; Steele et al., 2010). Det tiltag – at man dopingtester almindelige borgere, 
der træner i kommercielle fitnesscentre, var dengang enestående i verden. Flere 
lande har siden fulgt Danmarks eksempel, og i dag testes der også i fx belgiske, 
svenske og norske centre. Bekymringen for udviklingen er således ikke begrænset 
til Danmark, og flere europæiske lande har søgt at finde strategier mod brugen af 
doping i motionsidræt. Men de har gjort det på meget forskellig vis. Det kunne 
man se af en undersøgelse fra 2014, der kortlagde den gældende lovgivning i de 
28 EU-medlemslande for at komme med anbefalinger til de ansvarlige ministre 
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om eventuelle fælles retningslinjer for håndtering og bekæmpelse af brugen af 
doping uden for eliteidrætten (Backhouse et al., 2014).

Problemet kan imidlertid næppe borttrylles alene med kontroller, love og 
reguleringer. Herhjemme har den erkendelse betydet, at Anti Doping Danmark 
siden 2012 har suppleret deres oplysnings- og dopingkontrolindsats med et mere 
opsøgende, dialogbåret arbejde i fitnesscentrene. At love ikke gør store forskelle, 
kan også ses af de relativt ensartede tal for antallet af brugere på tværs af lande 
med forskellige lovgivninger på området (Hibell et al., 1997; Sagoe et al., 2014) 
samt de ganske små udsving i antallet af brugere over de seneste 20 år inden for 
de enkelte lande (fx Pope, Wood et al., 2014 og kap. 2). Dette skyldes sandsyn-
ligvis et samspil af en mængde faktorer, blandt andet at styrke og muskler har en 
grundlæggende fascinationskraft, og at der de seneste 40 år har været et større 
kulturelt og markedsmæssigt fokus på krop og udseende end nogensinde før.

Bogens anledning, spørgsmål og antagelser
Det er på den baggrund bogens ambition at komme til en forståelse af den mo-
derne optagethed af den ideelle krop – og særligt den, der knytter sig til brugen 
af præstationsfremmende stoffer i fitness-, bodybuilding- og styrketræningsmil-
jøerne.4 Jeg vil i bogens kapitler undersøge, hvad det er, der får nogle mænd i 
styrketræningsmiljøerne til at bruge præstationsfremmende midler. Frem for blot 
at se på fænomenet fra ét perspektiv er min strategi at inddrage et bredt spektrum 
af psykologiske, sociale, kulturelle og biologiske forklaringer. Jeg vil også diskutere 
lovgivningen og indsatsen på området for at vurdere, i hvilket omfang den passer 
til de forhold, den har som ambition at forandre.

For at få en mere dækkende forståelse af den moderne optagethed af kroppen 
og brugen af steroider i styrketræningsmiljøerne er en af bogens antagelser, at 
det er nødvendigt at inkludere en psykologisk og sociologisk forståelsesramme, 
der fokuserer på det identitetsarbejde, der er et vilkår for moderne mennesker, 
og som er særligt centralt i de unge år, fra pubertet til tidlig voksenalder, dvs. i 
15-30-årsalderen. Det er det samme aldersspænd, hvor vi finder de fleste brugere 
af anabole steroider, og hvor fristelsen til at supplere træningen med muskel-
opbyggende stoffer således ser ud til at være størst. Jeg redegør for min brug af 
identitetsbegrebet i kapitel 4.

En anden antagelse er, at det øgede fokus på konkurrence i samfundet ikke 
alene sætter sit præg på arbejdslivet, uddannelsesområdet og de offentlige in-
stitutioner, men også påvirker de sociale relationer, vi indgår i. I det lys bliver 
kroppen et parameter for, hvor succesfulde vi er i livet. Oplevelsen af en skærpet 
konkurrence virker som incitament for at forbedre sit udseende gennem en for-
bedret fysik og en mere attraktiv krop.
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En tredje antagelse er, at muskler og maskulin identitet er tæt forbundne, og 
at mænd har et særligt behov for at bevise deres mandighed – et behov, der ikke i 
lige så udtalt grad gælder for kvinder med hensyn til kvindelighed. I forlængelse af 
denne antagelse vil jeg foreslå, at menneskets biologi og den psyke, vi har udviklet 
gennem evolutionen, spiller en større rolle for den stræben efter at få en attraktiv 
krop, man i dag kan observere i og omkring fitness- og styrketræningsmiljøerne, 
end man hidtil har været opmærksom på. Sammenhængen mellem muskler og 
maskulin identitet er ifølge denne antagelse ikke et nyt fænomen, idet den siger, 
at de to altid har været forbundne på tværs af epoker og kulturer. Jeg vil derfor 
inddrage et evolutionspsykologisk perspektiv som supplement til den kulturelle 
og sociologiske forståelsesramme. Hvor de to første antagelser har et særligt fokus 
på en vestlig kulturkreds, gælder den sidste universelt.

Jeg vil særligt fokusere på situationen i Danmark, Skandinavien og Europa. Der 
er målinger, der viser en heftig brug af anabole steroider i nogle fitness- og styrke-
træningsmiljøer i ikke-vestlige kulturer (Sagoe et al., 2014). Selvom jeg mener, at 
der til forståelsen af brugen af steroider er visse fællestræk, der går igen på tværs 
af kulturer, er det klart, at hvis man vil forstå brugen af steroider i Afghanistan, 
Brasilien eller Kenya, må man de steder inddrage andre kulturspecifikke forhold 
end dem, der gælder i Danmark. Men for situationen i vesten gælder det, at de 
tre overordnede antagelser er knyttet sammen, idet den del af vores identitets-
dannelse, der har med vore præstationer, evner og egenskaber at gøre, er blevet 
stadig vigtigere i takt med den såkaldte aftraditionalisering af samfundet og den 
øgede konkurrence, hvorved kroppen har fået en særlig betydning i forbindelse 
med identitetsdannelsen.

Bogen vil kun i mindre grad fokusere på piger og kvinder, der bruger steroi-
der. Selv når man ser specifikt på dem, der træner i fitnesscentre, viser de fleste 
studier, at kvinder kun i meget begrænset omfang gør brug af anabole steroider. 
Der har rigtignok de seneste år været en markant stigning i antallet af piger og 
kvinder, der engagerer sig i fx bikinifitnesskonkurrencer, og selvom nogle af dem 
måske bruger steroider, er der ikke mange undersøgelser på det område. Vi ved, 
at piger og kvinder bruger andre stoffer, fx stimulanser – både for at blive mere 
markerede og for at smide, hvad de opfatter som overflødige kilo – men i forhold 
til de mest omdiskuterede stoffer i styrketræningsmiljøerne, de muskelopbyggende 
anabole steroider, er kvindelige brugere en sjældenhed (Kanayama & Pope, 2012; 
Parkinson & Evans, 2006).

Drømmekroppen på muskelstranden
Den store opmærksomhed på krop og styrketræning er ikke mere end godt 40 år 
gammel. Maler man med den brede pensel, begyndte det hele på Muscle Beach i 
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Venice, Los Angeles, Californien. Her lå det legendariske Gold’s Gym, hvor Arnold 
Schwarzenegger og en række andre berømte bodybuildere kom for at træne fra 
slutningen af 1960’erne og frem. Kropsdyrkelsen havde eksisteret på strandene 
ved Venice og Santa Barbara siden slutningen af 1940’erne, men den fysik, den nye 
generation af atleter fremviste, var større og mere massiv end tidligere. Træningen 
var blevet intensiveret, og det økonomiske opsving havde gjort det muligt at øge 
mængden af protein i form af kød i kosten. Men det egentligt nye var, at Schwar-
zenegger og de andre ikoniske bodybuildere supplerede den intensive træning 
og stramme diæt med potente anabole steroider for at opnå deres imponerende 
fysik (Liokaftos, 2017). Det fik omverdenen til at fatte interesse for medlemmerne 
af den lidt nørdede subkultur. En interesse, der ikke blev mindre af, at Schwar-
zenegger i 1976 lod sig udstille live på The Whitney Museum of American Art 
og af hans charmerende optræden i filmen Pumping Iron fra 1977. Filmen blev 
hurtigt en kultklassiker og var utvivlsomt med til at løfte bodybuilding ud af 
anonymitetens skygge og ind som en del af mainstreamkulturen. Populariteten 
udnyttede Schwarzenegger i de følgende år gennem roller som actionhelt i en 
række blockbusters såsom Conan the Barbarian, The Terminator og Commando. 
Sværd- og sandalfilmenes moderne afløser var fundet, og drenge og unge mænd 
verden over havde fået et nyt maskulint ideal.

Schwarzeneggers popularitet faldt sammen med, at fitnessindustrien så det 
kommercielle potentiale i at flytte noget af folks opmærksomhed væk fra sportens 
konkurrencer og gymnastikkens serier til træning og sundhed som mål i sig selv. 
Det gav et boom i branchen, fitnesscentre skød op i de fleste byer, og videobånd 
med Jane Fonda og Charlotte Bircow solgte solidt. Overalt i den vestlige verden så 
mænd og kvinder ud til at acceptere metaforen om, at det at have kontrol over sin 
krop, var ensbetydende med at have kontrol over sit liv (Kirkegaard, 2012; Klein, 
1993; Luciano, 2007). Ikke kun afklædte, slanke kvinder, men også stærke mænd 
med bare overkroppe blev brugt i reklamer for alskens varer. Den muskuløse krop 
som symbol på maskulinitet fik fornyet popularitet, og brugen af muskelopbyg-
gende stoffer i fitnesscentrene spredtes fra konkurrencebodybuildere og vægt-
løftere til større grupper af fitnesscentrenes styrketrænende medlemmer. Det var 
en ny situation, som også medierne de senere år er begyndt at interessere sig for.

Ekstreme muskelhoveder på dope
Med artiklen “Jagten på mr. Jacob og de gyldne ampuller” lancerede dagbladet 
Politiken i november 2012 den første af en hel serie artikler med fokus på doping 
i fitnesscentrene. De to journalister bag serien, Jeppe Laursen Brock og Christian 
Heide-Jørgensen, fik senere flere priser for deres velresearchede serie. I artiklerne 
satte de blandt andet fokus på, hvordan danske bagmænd, skjult i Mumbai, pro-
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