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”Bringer I ud?” 
Når unge køber 

illegale rusmidler 
fra bude  

Salg af illegale rusmidler er i stigende grad karakteriseret af en logik, som 
man også kender fra legitime brancher, bl.a. detail- og fastfoodsektoren. 

Denne artikel giver et indblik i denne logik og i brugernes motiver for at købe 
rusmidler som cannabis og kokain fra bude.

AF THOMAS FRIIS SØGAARD OG MARIE HØJLUND BRÆMER



9

STO
F N

R. 36 / SO
M

M
ER 2020  

Illegale stofmarkeder er under konstant foran-
dring. Inden for de seneste årtier har fremkom-
sten og væksten i nye måder, hvorpå unge kan 
erhverve sig stoffer, været en af de væsentligste 
forandringer på det illegale markeds detailniveau 
(dvs. det nederste niveau, hvor sælgerne møder 
brugerne). I Danmark har brugerne traditionelt 
erhvervet sig stoffer på primært to måder: Enten 
gennem deres sociale netværk (venner, klas-
sekammerater, kollegaer, familie eller partnere) 
eller ved at tage kontakt til en kommerciel sæl-
ger, der sælger stoffer på gaden (et gadehjørne, 
park, parkeringsplads o.l.) (1), fra en lejlighed/
bolig, fra en ’hashklub’ (2) eller på en natklub. 
I de senere år er det imidlertid også blevet mu-
ligt at købe stoffer på internettets mørke net (3) 
og på de sociale medier (4). I tillæg hertil er der  
siden årtusindeskiftet sket en markant vækst i 
køb af illegale rusmidler fra sælgere, der sælger 
via telefoner, og som tilbyder bududlevering til 
kunderne (5). Fremkomsten af nye salgsmåder 
og -kanaler har ikke betydet, at de traditionelle 
måder at erhverve stoffer på er forsvundet. Ven-
ner, gade-, lejligheds- og natklubsælgere spiller 
stadig en væsentlig rolle, når danske unge vil 
have fat på stoffer. Men samtidig er der sket en 
diversificering af detailmarkedet for illegale rus-
midler. Sagt på en anden måde har stofbrugere 
i dag mulighed for at erhverve sig stoffer fra en 
større mangfoldighed af kanaler. Vi zoomer ind 
på det såkaldte budservicemarked for illegale 
rusmidler og undersøger, hvorfor nogle stofbru-
gere vælger netop budservicesælgere som alter-
nativ eller supplement til andre måder at komme 
i besiddelse af stoffer på.  

Stofhandel som budservice
Center for Rusmiddelforskning har udført en  
undersøgelse, som bestod af interviews med 28 
stofbrugere i alderen 17 til 37 (16 mænd og 12 
kvinder), og som alle har førstehåndserfaring 
med at købe illegale rusmidler fra budservice-
sælgere. Via disse interviews fandt vi ud af, at 
stofsalg organiseret som budservice er kende-
tegnet ved, at køberen kontakter en sælger,  
eksempelvis pr. telefon eller via en app (fx Wickr), 

og aftaler et tidspunkt og et mødested, hvor stof-
fet leveres af sælgeren. Leveringsstedet varierer 
og kan være køberens hjem, en parkeringsplads, 
en kontorbygning, uden for en natklub eller et 
andet sted. For at undgå at tiltrække unødig  
opmærksomhed foregår den konkrete udveks-
ling af penge for stoffer ofte inde i sælgers bil.  

I Danmark er det første offentligt kendte eksem-
pel på stofhandel organiseret som budservice 
fra København i de tidlige 00’ere. I medierne 
blev gruppen, der stod bag denne budservice, 
døbt ’de brune bude’, da de primært leverede 
cannabis. Sidenhen har budservicemodellen 
spredt sig; både til andre danske byer og til de 
såkaldte feststoffer som kokain, ecstasy, MDMA 
og amfetamin. I medierne er budservicesælge-
re af sidstnævnte blevet døbt ’de hvide bude’. 
Selvom stofsalg via budservice ikke er et nyt 
fænomen, så peger studier på, at dette er en 
distributionsmodel, der er i vækst både inter
nationalt og i Danmark. I 2018 offentliggjorde 
Det Europæiske Overvågningscenter for Narko-
tika og Narkotikamisbrug en rapport, der peger 
på, at det europæiske kokainmarked synes at  
undergå en proces, hvor sælgere i stigende grad 
tilbyder ekstra servicer såsom hurtig levering (8). 
Dette indtryk bekræftes af data fra The Global 
Drug Survey, som i 2018 spurgte 15.000 stof
brugere på verdensplan, hvad der var hurtigst at 
få leveret: et gram kokain eller en pizza? Mens de 
hurtigste leveringstider på stoffer blev registreret 
i Brasilien og Holland, så viste undersøgelsen, 
at Danmark lå i top på by/regionsniveau med de 
tre regioner, som udgør det vestlige Danmark:  
Region Nordjylland, Region Midtjylland og Regi-
on Syddanmark. Her rapporterede ca. 46 procent 
af de adspurgte, at de kunne få kokain leveret på 
mindre end 30 minutter (9). Som dette antyder, 
er budservice i dag en central distributionsmodel 
på det danske detailmarked for illegale rusmidler.
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Et kvalificeret bud: 
Hvorfor brugere vælger bude.

Ok kvalitet og pris 
Interviewene viser, at deltagerne i vores under-
søgelse har erfaring med at erhverve sig stoffer 
fra mange forskellige steder. På næste side viser 
skema 1, hvilke forskellige kanaler deltagerne 
nogensinde har prøvet at erhverve stoffer fra.

Det er værd at bemærke, at selvom køb og salg 
fra online kryptomarkeder og de sociale medier 
har fået meget opmærksomhed fra forskere og 
medier i de senere år, så spiller disse markeder 
kun en lille rolle, når deltagerne i vores under-
søgelse erhverver sig stoffer. Deltagerne fortæl-
ler i stedet, at de primært erhverver sig stoffer via 
en kombination af sociale netværk (venner) og fra 
kommercielle sælgere, der sælger på mere tradi-
tionel vis (gadehandlere, sælgere fra lejligheder, 
bude). At alle deltagerne har prøvet at købe stof-
fer fra et bud, er naturligvis ikke over raskende, 
da dette var et kriterie for at kunne deltage i 
under søgelsen. Det interessante er imidler tid, at 
alle, med undtagelse af to, beretter, at køb fra 
bude udgør deres primære kommercielle kanal til 
erhvervelse af kokain og/eller cannabis. 

Når stofbrugere beslutter sig for, hvorfra de 
skal skaffe stoffer, er pris og kvalitet ofte vig-
tige faktorer. Flere af deltagerne placerer 
budservice markedet mellem gademarkedet og 
kryptomarkedet, når snakken falder på produk-
ternes kvalitet. Med undtagelse af gademarke-
det på Christiania, så er deltagerne enige om, at  
gadesælgere generelt sælger stoffer af dårligere 
kvalitet end budservicesælgerne. Omvendt er 
de også enige om, at man kan få den bedste 
kvalitet og langt det største udvalg af stoffer på 
kryptomarkederne. Når de fleste deltagere alli-
gevel fravælger kryptomarkeder, så skyldes det 
bekvemmelighed. Kryptomarkeder anses gan-
ske enkelt som besværlige. Kendetegnende for 
deltagerne i vores studie er, at de ikke karakteri-
serer sig selv som feinschmeckere, og da de 
primært er interesserede i mainstream-stoffer 
som cannabis og kokain, er det nemmere at 
bruge budene, som ifølge flere leverer ’ok kva-
litet’. De fleste deltagere er desuden enige om, 
at budene generelt tilbyder en fair pris på deres 
produkter. Nogle fremhævede dog, at prisen 
kan være lidt højere end hos sælgere, der sæl-
ger fra lejligheder, da nogle bude også tager sig 
betalt for leveringen.

Nem og relativ sikker adgang til sælgerne
Alt imens pris og kvalitet synes at spille en  
sekundær rolle i stofkøberes beslutning om at 
benytte sig af bude, så er nem adgang til sælg
erne en anderledes vigtig faktor. I modsætning 
til kryptomarkeder, hvor et relativt højt niveau af 
digital kompetence er nødvendigt for at gennem-
føre et køb, så kræver det begrænset teknologisk 
knowhow at komme i kontakt med budservice-
sælgere. Dette gælder for de budservicesæl-
gere, der bruger krypteringsapps som Wickr og 
Signal, og især for dem, der bruger traditionelle 
mobiltelefoner. Selvom flere stofsælgere de  
senere år er begyndt at bruge krypteringsapps 
(4), kommunikerer mange budservicesælgere 
fortsat med kunderne ved hjælp af traditionelle 
mobiltelefoner og taletidskort, der kan købes og 
bruges anonymt (5). Denne tendens illustreres 
i  skema 2 på næste side, som viser, at stof-
køberne i dette studie i langt overvejende grad 
anvender telefonopkald og SMS’er i kontakten 
med sælgerne. 

Ifølge deltagerne er noget af det, der også gør 
budservicesælgerne lettilgængelige, at de kun 
udøver sparsom kontrol over, hvem deres kon-
taktoplysninger gives videre til. Konsekvensen 
er, at sælgernes telefonnumre og Wickr-bruger-
navne relativ frit flyder mellem brugerne.

”Hvis du er en jævnlig bruger [af stoffer], så får du 
hurtigt 5-10 [sælger]numre på din telefon, som du 
får igennem venner eller folk, du kender. Jeg har 
sågar prøvet, at nogle små drenge kom hen til 
mig på gaden og spurgte: Har du brug for noget 
hash, har du brug for et nummer?” (Tom, 25 år).
    
For køberne er fordelen ved at være i besiddelse 
af mange sælgernumre/Wickr-navne, at dette 
letter deres adgang til stoffer. Hvis én sælger 
viser sig utilgængelig, kontakter de bare den 
næste på deres liste. 

Af og til lykkes det politiet at konfiskere eller 
aflytte budservicesælgeres salgstelefoner, inde
holdende opkaldsinformation og kundelister. 
Ad denne vej kan politiet blandt andet opspore 
købere af stoffer. Til trods for dette mente de fleste 
deltagere i vores undersøgelse, at der er lav risiko 
ved at benytte budservicesælgere. En forklaring 
kan være, at stofkøberes risikovurderinger ofte 
er relative. Når deltagerne eksempelvis taler 
om risikoen ved at bruge budservicesælgere, 
fremhæver de ofte, at køb fra bude, der bruger 
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Skema 1 

Stof
kanaler

Venner Gade 
handler

Sælger  
med base i 
lejlighed

Natklub- 
sælger

Bude Kryptomarked 
(illegale online 
markeder, fx  
Silk Road)

Facebook, 
Instagram, 
Snapchat

Antal  
deltagere 
(total 28)

27 19 17 8 28 2 5

Skema 2

Anvendt 
teknologi

Bruger kun alm. 
telefonopkald og 

SMS’er

Bruger primært 
alm. telefonopkald
el. SMS, men sjæl-

dent også apps

Bruger skiftevis 
apps og telefonop-

kald/SMS

Bruger kun apps  
(fx Wickr, Signal, 

WhatsApp)

Antal  
deltagere 
(total 28)

14 6 7 1
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mobiltelefoner, er mindre risikofyldte end køb fra 
sælgere på de sociale medier. Dette grunder i 
den overbevisning, at politiet primært prioriterer 
at gå efter sælgere og købere på sociale medier 
som Facebook. Deltagerne mente derfor, at der 
var større sandsynlighed for, at de selv ville gå 
under politiets radar.

Hurtighed og bekvemmelighed
Vores interviews viser, at kort leveringstid og 
bekvemmelighed er de to mest centrale år-
sager til, at købere vælger at benytte sig af 
budservicesælgere. I modsætning til køb af stoffer 
på kryptomarkeder, hvor kunderne sommetider 
skal vente dage og uger på, at stofferne an-
kommer, så forklarer deltagerne i dette studie, at 
mange bude ofte leverer stofferne relativt hurtigt. 
Budenes leveringstid kan naturligvis variere.  

”Jeg tror, det længste, jeg har ventet, er 20  
minutter. Men det kommer an på, hvornår du 
ringer. I weekenden ringer jeg aldrig efter klok-
ken 23, fordi det er der, de begynder at få travlt.”  
(Sofie, 26 år).

Deltagerne betoner desuden fleksibilitet, når 
de skal beskrive, hvad der gør køb fra bude  
attraktivt. Udover at levere til købernes hjem  
lader mange bude også kunden bestemme alter-
native mødesteder.

”Ofte, når du vil købe stoffer, så kan det være 
rigtig besværligt. Enten skal man kende de rigtige 
mennesker, eller også skal du ud og lede efter 
nogen [dealere] … Men systemet her. Første 
gang jeg hørte om det, var jeg meget, meget 
imponeret. Det er ekstremt fleksibelt…, at det er 
dealeren, der kommer til dig, selv hvis du er til 
en fest, og du siger: “Jeg er ved det her sted”. Så 
siger de bare: “Okay, vi mødes der”. Du ringer, de 
bringer. Fantastisk!” (Sara, 28 år).

En serviceoplevelse 
Som ovenstående indikerer, er mange bud-
servicer skræddersyede til at imødekomme den 
enkelte kundes behov ved at tilbyde hurtig og 
fleksibel levering af stoffer. For køberne har dette 
den fordel, at de ikke behøver at planlægge på 
forhånd, om de vil bruge stoffer en specifik aften. 
Letheden, med hvilken de kan få stoffer leveret, 
betyder, at de bedre kan reagere på spontan lyst 
og pludselig opstået stemning. 

Når en del stofbrugere finder køb fra bude 
attraktivt, handler det dog ikke blot om hurtig 

og fleksibel leveringservice. For køberne er 
det også essentielt, at interaktionen med 
budene er en god oplevelse. Flere fokuserer på 
vigtigheden af et venligt og imødekommende 
bud, der gør sig umage.

”Det er jo på samme måde, som jeg har det, når 
jeg går ind til min kebabmand, og han siger: ”Hej 
min ven”. Det er sådan en service-ting, hvor jeg 
føler mig godt taget imod. Man kan i virkeligheden 
sige, det er ligesom mange andre butikker. 
Hvordan føles det, når man går derind? Hvilken 
kundebetjening får man? Hvilket produkt får du? 
Og til hvilken pris? Og jeg får kanon service.”  
(Jacob, 33 år). 

I tillæg til en behagelig attitude så involverer nogle 
sælgeres kundeorienterede servicestrategi også, 
at de tilbyder kompensation i form af ekstra stof 
ved for sen levering. For køberne er det at blive 
mødt som en værdsat kunde både en rar oplevelse 
og noget af det, der gør køb af stoffer fra bude 
tillokkende. Ovenstående er interessant, ikke blot 
fordi det giver et indblik i stofbrugeres motivation 
for at vælge lige netop budservicesælgere, når 
de skal erhverve stoffer, men også fordi det giver 
et indblik i, hvordan stofsælgere i de senere år 
er blevet mere innovative i deres forsøg på at 
tiltrække og fastholde kunder. Et eksempel på 
dette er budservicesælgernes ovenfor beskrevne 
forsøg på at implementere kundeorienterede 
servicetilgange, som traditionelt er blevet forbundet 
med den legitime detail- og fastfoodsektor. 

For en yderligere uddybning af artiklens fund: se 
reference 6 og 7. 
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