
En typologi over 
mænds brug af 

anabole steroider
EffektivitetEffektivitetLOW HØJ

R
is

ic
i

R
isici

LO
W

H
Ø

J

YOLO TYPEN ATLET TYPEN

EKSPERT TYPENVELVÆRE TYPEN

Design: Human Enhancement Drugs Network, Birmingham City University, 
Public Health Institute (LJMU) and Aalborg Antidoping (Aalborg Kommune, DK)

Find mere information på
www.humanenhancementdrugs.com

Reference: Christiansen, Vinther & Liokaftos. 2017. 
Drugs: Education, Prevention and Policy, 24, 295-305.

En typologi over 
mænds brug af 

anabole steroider
EffektivitetEffektivitetLAV HØJ

R
is

ic
i

R
isici

L
A

V
H

Ø
J

Design: Human Enhancement Drugs Network, Birmingham City University, 
Public Health Institute (LJMU) and Aalborg Antidoping (Aalborg Kommune, DK)

Find mere information på
www.humanenhancementdrugs.com

Kilde: Christiansen, Vinther & Liokaftos. 2017. 
Drugs: Education, Prevention and Policy, 24, 295-305.

Effektivitet



YOLO TYPEN ATLET TYPEN

VELVÆRE TYPEN EKSPERT TYPEN

Motiveret af utålmodighed, nysgerrighed,
kammerater og de ”store fyre” i centeret

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

Få eller ingen bekymringer om
bivirkninger eller sundhed generelt

Søger hurtige resultater
Lavt vidensniveau – baseret på andres
erfaringer og råd fra de ”store fyre” i centeret

Risikofyldt livsstil – bruger oftere
narkotika og er mere tilbøjelig til at ende i
slagsmål end de andre typer

Begrænset fokus på kost og restitution

Motiveret af forfængelighed og/eller
ønsker om at forebygge skader eller
bevare ungdommelighed

Fokus på velvære, moderat muskelmasse
og anerkendelse (fx i sommersæsonen)||

Overvejer bivirkninger og vil gerne gøre
det sikkert

Søger moderate resultater

Jævnt vidensniveau – baseret på egne
erfaringer, online fora og andre brugere

Ønsker at øge sin livskvalitet og har et
afslappet forhold til kost

Lægger vægt på at leve sundt og er typisk
ældre end de andre typer

Motiveret af konkurrence og af at være bedst

Fokus på præstation (fx evner, størrelse 
og muskeldefinition)

Overvejer bivirkninger men er villig til at
løbe helbredsrisici for at nå sine mål

Søger at maksimere resultaterne ved at kombinere 
forskellige steroider (stacking) med andre præsta-
tionsfremmende stoffer (polyfarmaci)

Moderat til højt vidensniveau baseret på
faglig bistand og erfaringer fra miljøet

Tilrettelægger sin træning, præparater og
diæt efter konkurrencesæsonen undgår
narkotika

Dedikeret til en livsstil som atlet

Motiveret af (videnskabelig) nysgerrighed
og en fascination af farmakologisk
optimering

Fokus på muskeldefinition, læring og
videndeling

Søger at optimere resultaterne og
minimere risici gennem selvvurderet
fornuftigt brug af steroider

Højt vidensniveau – baseret på forskellige
kilder (fx videnskabelige artikler)

Vægter sundhed og monitorerer sin krop
(fx med eget udstyr eller i samarbejde med
sin læge)

Giver andre brugere råd om
skadesreduktion og søger anerkendelse
som en ekspert på området
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