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KØN OG
RUSMIDLER
 BRUG, BEHANDLING OG KONTROL

Køn er ikke kun biologi. Køn er også en social kategori,  
vi hele tiden konstruerer og forhandler. Det gælder ikke 
mindst, når vi bruger rusmidler. 

I Køn og rusmidler. Brug, behandling og kontrol under søger 
forskere, hvordan individer iscenesætter køn og tilhørs
forhold gennem rusmidler. I bogens første del viser forfat
terne, hvad stofbrug betyder for etniske minoritets   pigers 
møde med dansk fest og alkoholkultur og for ”vilde” 
unge pigers hverdag. De belyser marginaliserede kvinders 
salg af seksuelle ydelser og diskuterer, hvordan kønsnor
mer former mænds og kvinders fortællinger om deres 
cannabis brug. I bogens anden del undersøger forfatterne, 
hvordan køn og depression kædes sammen i psykia
trien, og hvordan køn spiller ind, når fængslede kvinder 
behand les for misbrug, mandlige kriminelle stofbrugere 
mødes af det sociale system, og dørmænd kontrollerer 
unge i storbyens natteliv.

BOGSERIE
Samfund 
og rusmidler

I bogserien udforskes relationerne mellem  
samfund og rusmidler. Hvert bind stiller 
skarpt på et aktuelt og relevant tema, som 
belyses af forskere med baggrund i sam
fundsvidenskabelige fag som antropologi, 
kriminologi, politologi, jura, psykologi,  
sociologi og økonomi. Bidrag til serien 
bygger overvejende på empirisk forskning, 
og ud fra den præsenteres konklusioner og 
analyser, og der udvikles nye begreber og 
teoretiske implikationer. 

Bogserien bæres af en tværvidenskabelig 
tilgang til rusmidler, og målet er at øge  
vores viden, så vi som borgere og samfund 
har mulighed for at tage kvalificerede og 
informerede beslutninger om de altid  
aktuelle rusmiddelproblematikker. 
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Forord

Køn og rusmidler – brug, behandling og kontrol er det femte bind i bog-
serien Samfund og rusmidler. Serien stiller skarpt på samfundsrelevante 
problematikker relateret til både legale og illegale rusmidler. Om-
drejningspunktet i dette bind er køn, og hvordan et fokus på køn og 
køns teoretiske perspektiver kan bidrage til en ny og bedre forståelse af 
rusmiddelbrug, forskellige behandlingsindsatser samt af rusrelaterede re-
guleringstiltag og praksisser. Ligesom de øvrige bind i serien er denne an-
tologi baseret på empirisk forskning på Center for Rusmiddelforskning. 

Mange mennesker har bidraget til antologien. Vi vil først og frem-
mest takke bogens forfattere for deres bidrag og samarbejde gennem hele 
tilblivelsesprocessen. Derudover vil vi gerne takke Aarhus Universitets 
Forskningsfond, som økonomisk har gjort det muligt at udgive denne 
antologi. Ligeledes tak til forlagsredaktør Karina Bell Ottosen og til alle 
de anonyme fagfællebedømmere, der har læst og givet konstruktiv kritik 
på bidragene. Desuden en stor tak til alle dem, der har været med til at 
indsamle, organisere og udskrive data.

Endelig rettes den største tak naturligvis til alle de personer, der 
har deltaget i de forskellige undersøgelser. Deres interesse og vilje til at 
fortælle om deres erfaringer, holdninger, følelser og praksisser er bogens 
forudsætning.

Aarhus, juni 2017

Vibeke Asmussen Frank, Thomas Friis Søgaard og Jeanett Bjønness





Introduktion

Thomas Friis Søgaard, Jeanett Bjønness, Mie Birk Jensen  
og Vibeke Asmussen Frank

Det er veldokumenteret, at flere mænd end kvinder på verdensplan drik-
ker alkohol og bruger illegale rusmidler, og at mænd forbruger større 
mængder rusmidler end kvinder (Bloomfield et al. 2006; Wilsnack et al. 
2005). Nyere forskning peger dog på, at kvinders forbrug af alkohol og 
illegale rusmidler i tiltagende grad nærmer sig mænds (f.eks. Measham 
& Østergaard 2009), samt at både mænds og kvinders måde at bruge 
rusmidler på antager nye og mere komplekse former. Som et eksempel 
på dette har Demant & Törrönen (2011) beskrevet, hvordan dansk “drik-
kekultur” bliver stadig mere fragmenteret, hvilket har medført en større 
variation i de måder, hvorpå unge bruger rusmidler til at skabe kønnede 
identiteter. Et andet eksempel er, at unge danske kvinder i stigende grad 
mødes af modsatrettede diskurser, som på den ene side opfordrer dem til 
at slå sig løs og forfølge deres (seksuelle) lyst i festen – eksemplificeret ved 
den alkoholiske energidrik Cult Shakers kontroversielle slogan “PARTY 
NOW – APPOLOGIZE LATER”1 – og på den anden side mere tradi-
tionelle diskurser, som problematiserer den berusede og promiskuøse 
kvinde (jf. Bailey et al. 2015; Griffin et al. 2013). Ovennævnte rejser en 
række interessante spørgsmål, såsom: Hvordan kan vi forstå forskelle, 
ligheder og ændringer i mænds og kvinders forbrugsmønstre? Hvilke 
sociale og kulturelle dynamikker spejles i disse forskelle og ligheder? 
Hvilke betydninger tillægges disse praksisser af dem, som bruger rus-
midler? Og hvilke kønnede identiteter muliggøres gennem individers 
rusmiddelbrug og diskurserne herom? Det er nogle af disse spørgsmål, 
som kapitlerne i denne antologi vil forsøge at belyse. Alle kapitler er 
baseret på kvalitativ samfundsvidenskabelig forskning og bygger især 
på interviews og deltagerobservationer.

Bogen er inddelt i to sektioner. Del 1 omhandler, hvordan rusmidler 
indgår i individers skabelse af kønnede identiteter og gruppetilhørsfor-
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hold i forskellige sociale kontekster og sammenhænge. Del 2 fokuserer 
på, hvordan rusmiddelbrug og køn konstrueres og reguleres i forskellige 
velfærdsinstitutioner og behandlingstilbud samt i reguleringen af nat-
telivets festrum.

Der er flere årsager til, at et fokus på køn er vigtigt i kvalitativ 
rusmiddelforskning. For det første giver et fokus på køn mulighed for 
at udforske nye og understuderede perspektiver indenfor rusmiddel-
forskningen. Hunt et al. (2015) understreger for eksempel, at den inter-
nationale rusmiddelforskning traditionelt i overvejende grad har taget 
udgangspunkt i og afdækket mænds perspektiver og oplevelser. Ydermere 
er analyser af særligt hvide heteroseksuelle mænds erfaringer med rus-
midler ofte blevet anset for generelle og kønsneutrale almenmenneskelige 
erfaringer, og ikke som specifikke erfaringer for (særlige grupper af) 
mænd. Herved er kvinders (men også eksempelvis seksuelle eller etniske 
minoriteters) perspektiver, praksisser og erfaringer med rusmidler ikke 
blevet tilstrækkeligt belyst. I de senere år er rusmiddelforskere derfor i 
stigende grad blev optaget af at belyse, hvordan kategorierne kvinde og 
køn er socialt konstruerede, men også af at kortlægge diversiteten i den 
måde, som grupper og individer oplever og bruger rusmidler i skabelsen 
af kønnede identiteter (Campbell 2000; Ettorre 2007; Miller 2001).

Heraf følger den anden begrundelse, som er, at køn skal forstås som 
noget, der kontinuerligt gøres, forandres og opretholdes i sociale prak-
sisser og relationer. Inspireret af kønsforskeres kritik af tidligere tiders 
tendens til at se både køn, kønsroller og kønsrelationer som naturlige og 
endda biologisk determinerede (Beauvoir 1973; Butler 1990) har en række 
rusmiddelforskere således argumenteret for vigtigheden af at belyse, 
hvordan mænd og kvinder skaber forskellige former for maskulinitet, 
femininitet og andre kønnede identiteter (eksempelvis gender queer eller 
transkønnet) gennem deres måde at bruge og forholde sig til rusmidler 
på (Ettorre 1997; Maher 1997; Measham 2002; Rosario et al. 2008; Rosen-
baum 1981). Et sådant perspektiv skaber mere nuancerede forståelser af 
rusmiddelbrugens sociale og kulturelle aspekter. I tråd med dette er flere 
forskere også begyndt at interessere sig for mænd som kønnede individer, 
og for hvordan forskellige rusmiddelrelaterede praksisser (u)muliggør 
forskellige former for kønnet identitetsdannelse (Grazian 2007; Griffin 
et al. 2013; Harder & Demant 2015; Miller & Carbone-Lopez 2015). For 
disse studier er det en central pointe, at køn bedst forstås som en social 
konstruktion, der skabes i spændingsfeltet mellem a) kønsnormer, dvs. 
dominerende ideer om, hvad der er passende for eksempelvis mænd og 
kvinder; b) kønshierarkier, dvs. bestemte magtrelationer og dominans-
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forhold mellem forskellige kønnede individer og grupper; og c) indivi-
ders agens, dvs. hvordan individer eksempelvis agerer og (om)skaber 
betydning i forskellige situationer. Et sådant perspektiv åbner mulighed 
for empiriske analyser af, hvordan brugen og forståelsen af rusmidler 
former og formes af individers, gruppers og institutioners forskelligartede 
konstruktioner af kønnede identiteter, positioner og normer.

En sidste bevæggrund for en antologi med fokus på køn og rus-
midler er, at der i Danmark kun findes sparsom kvalitativ forskning, der 
tematiserer køn som et centralt aspekt i analysen af rusmiddelrelaterede 
fænomener.2

Ambitionen med denne antologi er således at bidrage til en bedre 
forståelse af samspillet mellem rusmidler og køn i en dansk kontekst. 
Teoretiske begreber og indsigter fra den samfundsvidenskabelige køns-
forskning bruges af forfatterne til at analysere samspillet mellem køn og 
rusmidler. Vi håber, at antologien vil formidle analytiske perspektiver 
og nye empiriske indsigter, som vil være anvendelige for forskere, stu-
derende, praktikere, politiske beslutningstagere og andre interesserede.

I det følgende beskriver vi først nogle af de centrale analytiske be-
greber og forståelser, som benyttes af antologiens forfattere. Herefter giver 
vi en oversigt over de statistiske forskelle i mænds og kvinders brug af 
rusmidler i Danmark. Vi gennemgår derefter, hvordan forholdet mellem 
køn og rusmidler er blevet behandlet i den internationale kvalitative 
rusmiddelforskning med et særligt fokus på de nyeste analytiske perspek-
tiver. Introduktionen afsluttes med en præsentation af bogens kapitler.

Køn og analytiske perspektiver
Køn tages ofte for givet, som det enkelte menneskes natur, som noget 
man er (Søndergaard 2006). I hverdagssproget fremstilles køn tit som et 
modsætningsforhold mellem to poler, dvs. som en binær eller dualistisk 
kategori: Man er enten mand eller kvinde. Når man forsker i køn, er det 
derfor væsentligt at være refleksiv omkring de måder, hvorpå køn ofte ta-
ges for givet. Indenfor den samfundsvidenskabelige forskning har særligt 
feministisk inspirerede forskere bidraget til at sætte spot på og problema-
tisere kønnets selvfølgelighed (Lykke 2008). Kort fortalt er feminismen 
både en politisk bevægelse og en akademisk strømning, som har fokus 
på at afsløre og kritisere de ulighedsforhold og videnskonstruktioner, 
der bidrager til at reproducere “patriarkatet”, dvs. mandsdominerede 
samfundsstrukturer og repræsentationer, som underordner kvinder og 
femininitet – eksempelvis ved at portrættere disse som afvigende og 




