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Rusmidler spiller
en rolle for nogle
unge, der sugardater.
De efterspørger
fordomsfri hjælp
Der mangler viden om unge, der sugardater, og om, hvilken rolle rusmidler
spiller i deres tilværelse med sugardating. Derfor undersøger Center for
Rusmiddelforskning sammenhængen mellem rusmidler, afhængighed og
sugardating med fokus på, hvilken hjælp der bedst egner sig til de unge,
der fx sugardater i bytte for rusmidler.
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Når vi fortæller, at vi har et projekt om sugardating på Center for Rusmiddelforskning, er reaktionen ofte: ’Hvad har sugardating med rusmiddelforskning at gøre?’ Men at undersøge sammenhænge mellem sugardating og brug af rusmidler
er meget relevant, som vi vil fortælle i artiklen
her, og p.t. findes der faktisk ikke andre undersøgelser af denne sammenhæng i Skandinavien.
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Sugardating er det fænomen, at en person
går på dates samt evt. har sex med en anden
person (de såkaldte ’sugardaddies’) i bytte for
materielle ydelser, fx tøj, middage, kontanter,
hotelophold, og også immaterielle ydelser som
fx spænding og bekræftelse. Andre ydelser kan
være rusmidler, og rusmidler kan også indgå i
selve årsagen til, at den unge sugardater. Således er det vigtigt at skaffe forskningsbaseret
viden om, hvilke årsager til – og konsekvenser
af – sugardating der kan have med rusmidler at
gøre. Denne viden kan bl.a. anvendes af fagpersoner, fx rusmiddelbehandlere, til at skabe
bedre hjælpemuligheder og tilbud til unge, der
har rusmiddelproblemer og sugardater.
Unge, der sugardater, bruger rusmidler
for at have det sjovt eller dulme nerverne
En del af de unge, som blev interviewet i
forbindelse med vores forskningsprojekt (1)
fortæller, at de har et afslappet forhold til rusmidler,
og at de synes, det kan være hyggeligt og
sjovt at drikke lidt vin eller et par drinks på
deres sugardates.
Andre fortæller, at de drikker alkohol, ofte i form
af vin eller drinks, i løbet af deres sugardates,
og så kan det også hjælpe med at dulme nerverne lige at drikke lidt, inden de mødes med
sugardaddies. Anne på 24 år fortæller:
”Jeg tænker i de perioder, hvor jeg har mange
aftaler [sugardates), drikker jeg nok mere end
altså… nok mere end gennemsnittet af de studerende på Aarhus Universitet […] Det er vel
meget sådan, hvis man lige har lidt nerver, ik.”
Dette gælder også for Ane på 19 år, som synes, at
det at drikke vin, inden hun mødes med en sugardaddy, gør det hele lidt nemmere. Hun fortæller:
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”Jamen så fandt jeg en anden gut, og der fik jeg
så skrevet til ham sådan konkret, at jeg ville godt
have nogle penge ud af det her, og så aftalte vi
så, at jeg ville få 1000 kroner for det, tror jeg […]
og så tager jeg så hjem til min storebror [inden

daten] og drikker noget vin med ham for lige at
løsne op, inden jeg skal ud og mødes med ham
her den anden gut…”
For Rosa på 26 år fungerer alkohol ligeledes
som noget, der lige fjerner noget af følelsen af
ubehag og nervøsitet. Hun fortæller, at når hun
er på vej til at gøre noget, hun ikke har lyst til,
tager hun et glas vin mere:
”Ja altså, hvis jeg ved, at jeg mangler penge
nu her, og der kommer én med 2500 om lidt, og
han er måske ikke lige så sød, som han kunne
være, så bider jeg lige i det sure æble og tager
et glas vin mere og får det overstået. Der er selvfølgelig grænser for, hvor meget jeg vil finde mig
i, men der har været gange, hvor jeg har været
med til at overskride grænserne lidt, fordi jeg skal
have de penge, fordi jeg skal købe lidt mad, eller
jeg har en regning.”
For Rosa, såvel som for flere af de andre unge
i vores materiale, tjener alkohol således en
væsentlig funktion i deres liv med sugardating:
for nogle som en art katalysator for løssluppen
stemning og for andre til at dæmpe nervøsitet.
Nogle sugardatere bruger rusmidler
for at kunne gennemføre deres dates
En relativt stor gruppe af de unge, vi talte med,
føler, at det at mødes med sugardaddies kan
være så belastende, at de drikker eller tager stoffer for overhovedet at kunne gennemføre. Sandra på 21 år fortæller, hvordan hun indtog både
medicin og rusmidler for at nedtone de negative
følelser, der opstod hos hende som følge af nogle
sugardates:
”Jeg blev mere og mere afhængig af alkohol, fordi
alle de her mænd, jeg var sammen med, de ville
på fine restauranter og hotelbesøg, og de ville
drikke rødvin og gode øl og champagne. Så jeg
blev afhængig af at drikke det, fordi så kunne jeg
bedre holde det ud.”
Sandra fortæller videre, at efter hun er holdt op
med at bruge rusmidler på den måde, har hun
fået det meget sværere:
”Jeg kunne mærke, da jeg kom på krisecenter
sidste år, at den der følelse af ikke at kunne mærke noget, den savnede jeg. Jeg havde det meget,
meget hårdt i starten, fordi lige pludselig kunne
jeg mærke det hele, fordi jeg hverken var på
sertralin eller alkohol.”

satte os selv i meget farlige situationer for at få
noget hash […] altså vi har både set folk få tæsk,
til de blødte over det hele, og […] vi har engang
flygtet fra en lejlighed med syv mænd, som nærmest havde en intention om noget ’gang rape’, og
vi var 13 og 14 år gamle …”

”Jeg har bare drukket. Og jeg er bare blevet ved.
Og jeg er bare til sidst været ved at besvime. Ja,
altså, det har været meget slemt. Det har været
meget uansvarligt, kan man sige. Jeg tror også,
at jeg forbinder det meget med det der sugardating. Så det skal jeg helst ikke igen.”

For Miriam gør rusmiddelbruget, at hun ikke
mærker sine grænser og derfor bliver udnyttet.
Samme erindring har Liv, der følte, at hun efter
at have sugardatet i noget tid i stigende grad
blev presset til at gøre ting, hun ikke ønskede, på
grund af sit stofbrug:

Således bliver rusmidler en brugbar strategi for
de unge, der oplever ubehag i forbindelse med
sugardating. Både som middel til at dæmpe og bekæmpe disse følelser under daten, men også som
en metode til at undgå for megen eftertanke eller
ubehagelig refleksion efter eller imellem dates.

”Ej, men så skulle man måske lige have noget
at sove på, lidt alkohol eller et eller andet, når
man kom hjem [fra date]. Eller så var man træt
og skulle først mødes med ham sent om aftenen.
Ej, men så lidt kokain, det er jo fint nok, og så
bruger du lige 1000 kr. på det: ’Ej, men det kan
jeg jo sagtens, fordi jeg får det jo tjent ind senere’.
Men så hvis du tjener 3000 på en aften … Du har
allerede, du er 1000 kr. nede pga. det kokain, og
så … Du bliver dyr i drift også med taxa … det
er sådan lidt det, man kalder ’luderfælden’, ikke?
Hvor man kommer til at bruge flere penge, end
man har. Lige pludselig var det ikke … mit eget.
Jeg følte mig mere nødsaget til det, eller sådan.
Og jeg kom i lidt dårligere forhandlingsposition,
fordi jeg manglede penge hver dag, ikke?”

Nogle unge sugardater for
at finansiere deres stofbrug
Unge, der har et hashforbrug, og ikke mindst unge,
der har brugt andre illegale stoffer, har i højere
grad end andre unge prøvet at sugardate (1).
Og vores undersøgelse viser da også, at der er
unge, der decideret sugardater for at finansiere
deres stofbrug. Mange mennesker vil nok ikke
forbinde denne form for bytte med sugardating,
men de unge selv betragter det ofte som en form
for intenderet byttehandel: noget for noget. Fx
siger Miriam på 22 år:
”Jamen det var faktisk også sådan lidt en form for
samme mønster, ikke, at vi tog til fester, hvis …
altså hvis de ikke havde stoffer, og hvis de ikke
havde hash, som de kunne tilbyde os, så kom vi
ikke. Så var det røvkedeligt. Vi kom, hvis de havde kokain, og vi var måske også villige til at lave
noget med dem, både min veninde og jeg, hvis
de gav os noget igen, ikke…”
Miriam fortæller dog, at udvekslingen ikke var
så bevidst i starten. Hun husker for eksempel,
at hun og hendes veninder, allerede i de tidlige
teenageår, fandt nogle ældre mænd på datingsider, som de var sammen med, og at de så fik
hash til gengæld:
”Det var måske ikke bevidst, men jeg tænkte helt
sikkert, at der er hash her, så det er lykken. Uanset om jeg så skal gøre noget, jeg ikke vil, så er
det bare her, jeg skal hen. [Min veninde og jeg]
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Det at bruge rusmidler for at kunne ”holde til”
at sugardate virker således tilsyneladende efter
hensigten for mange i situationen, men det kan
have uønskede konsekvenser på længere sigt.
Sandra fortæller også, at alkoholen har ændret
hendes dømmekraft:

Sugardating giver for nogle det samme
”kick” som stoffer
En del af de unge, som har prøvet at tage illegale
rusmidler, sammenligner den rus, man kan få
af stoffer, med det ”kick”, de får via sugardating.
Anne på 24 år fortæller:
”Det [at sugardate] er ligesom at have været
pissefuld en aften og bare haft det for grineren,
altså virkelig hygget sig, eller lige taget en bane
eller taget noget amfetamin eller lige taget noget
”Emma” [MDMA] eller et eller andet […] Ja, jeg
går derfra ja, og så får man sådan et adrenalinsus … eller hvis jeg bare, du ved, kommer ind til
nogen, og jeg kan se, der ligger nogle penge, som
han er sådan, det er til dig-agtig. Så ligger der
3000 i kontanter, og så er det, som om at så er
alt ligesom okay, ikk? – altså det flytter grænser.”
Malou på 29 sammenligner også sugardating
med at tage stoffer. Hun mærkede det ikke, mens
hun var i det, men oplevede en abstinenslignende
tilstand, da hun stoppede med at sugardate:
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Abstinenser og det der, det kommer først, når du
stopper. Det er der, det bliver svært. Det gør det
ikke, mens du er i det, fordi da er det bare sådan,
det skal være.”
På denne måde oplever de unge altså både en
ruslignende følelse, når de sugardater, såvel
som efterfølgende abstinenser.
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De unge ønsker sig fordomsfri
ører fra voksne og systemet
Som en del af vores undersøgelse har vi også
spurgt de unge, der sugardater, om de føler,
at der er noget, behandlere og rådgivere i det
sociale system bør være særligt opmærksomme
på. De unge har mange bud på dette. Fx tidlige
indsatser, større opmærksomhed på de unge,
som falder udenfor eller bliver mobbet i skolen,
og at andre voksne træder til, når de unges forældre har rusmiddelproblemer eller psykisk sygdom. Det allervigtigste behov, de unge giver
udtryk for, er dog, at voksne bør blive bedre
til at lytte til dem, særligt fagpersoner. Mange
erindrer episoder, hvor fagpersoner ikke har
taget dem alvorligt, eller at deres problemer
var for tabubelagte til at blive set og hørt godt
nok. Sofie på 24 fortæller:

På baggrund af resultaterne fra vores forskningsprojekt kan vi således som svar på det indledende spørgsmål om, hvad sugardating har med
rusmiddelforskning at gøre, svare: Der ER en
tydelig sammenhæng mellem rusmidler og sugardating, ofte med konsekvenser for de unge,
som kan være uoverskuelige og problematiske i
deres tilværelse. Disse unge efterspørger hjælp
fra voksne mennesker, gerne fordomsfri fagpersoner, og det er vores håb, at vores forskningsprojekt kan bidrage til bedre hjælpetilbud til disse
unge, som sugardater enten på grund af rusmiddelafhængighed, som bruger rusmidler til at kunne gennemføre sugardates, eller som oparbejder
et problematisk rusmiddelforbrug som konsekvens af deres liv med sugardating.

”Hvis du har nogle udfordringer, så bliver du bare
sådan, ej nej, det skal nok gå-agtig. Jeg kan huske, første gang jeg gik til min læge. Jeg syntes
faktisk, at livet var svært, og der sagde han til mig,
jamen Sofie, det bliver kun værre, når du bliver
ældre, der kommer flere udfordringer, så du skal
lære at håndtere dem nu.”
Sofie efterlyser i dette eksempel en kompetent
fagperson, der ville lytte til hendes fortælling og
vejlede hende i stedet for at negligere hendes
erfaringer. Sarah på 29, der kom fra en fortid som
anbragt og havde store problemer som barn og
ung, italesætter samme behov:
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Disse citater viser, hvordan de unge, der oplever
det som svært eller usundt at sugardate eller har
erfaring med, at det er svært at sætte grænser,
samt dem, der med tiden føler sig udnyttede,
selv synes, det kunne have været en fordel med
kompetent voksenkontakt, for eksempel i form af
en fordomsfri fagperson eller en person, der selv
har sugardatet.

”Jeg tror, at når et barn kommer hen til nogen og
stiller spørgsmålstegn ved så alvorlige ting som
’min mor og far elsker mig ikke’, så burde man
have en psykolog, som barnet kunne tale med,
uden at ens forældre eller ens plejeforældre blev
inddraget, fordi hvis man havde det, så ville der
være en chance for, at den her psykolog havde
set, hvad der var galt, og hjulpet mig til at få en
bedre start på livet, når jeg flyttede hjemmefra, og
så kunne det være, jeg aldrig var endt i det her.
Aldrig havde været sammen med de her voldelige mænd. Aldrig havde været i sugardating og
prostitution.”
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Unge, der sugardater, og som holder sig helt væk fra rusmidler
Nogle af de unge sugardatere, vi talte med, fortalte, at de holder sig væk
fra alle former for rusmidler, fordi de kommer fra hjem, hvor én eller begge
forældre har haft et rusmiddelproblem. For en del af disse unge var det vigtigt
at vise, at de gør ting anderledes end deres forældre og er i kontrol med deres
liv. Flere nævner også, at de ikke vil sugardate personer, som tager stoffer eller
er berusede af alkohol, fordi de har erfaret fra deres barndomshjem, at rus
skaber utryghed.

Udsatte unge sugardater oftere end andre unge
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Vores forskningsprojekt består af to spørgeskemaundersøgelser,
der er udført i samarbejde med VIVE (Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd) samt 60 interviews med unge sugardatere. Både i
spørgeskemaundersøgelse og interviews har vi spurgt ind til social baggrund,
motiver for og erfaringer med sugardating, samt hvordan rusmiddelbrug
spiller ind, når de unge udveksler sex for materielle ydelser. Udover at vise
sammenhænge mellem sugardating og rusmidler indikerer vore undersøgelser
en tydelig sammenhæng mellem sugardating og andre former for udsathed
(end alene problematisk stofbrug), som fx økonomiske bekymringer, flere
samtidige psykiske lidelser eller at have været udsat for seksuelle overgreb (2).
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