
19-09-2019

1

Unges datingsadfærd 2018
- unge under 18 år ♥

Christina Wind
Koordinator for RedenUng

www.redenung.dk
www.graazoner.dk

Unges datingsadfærd 2018
- unge under 18 år ♥

Christina Wind
Koordinator for RedenUng

www.redenung.dk
www.graazoner.dk

RedenUngs arbejdeRedenUngs arbejde

ForebyggelseForebyggelse

 Dialogbaseret undervisning

 Fagundervisning

 Skoletjeneste

 Dialogbaseret undervisning

 Fagundervisning

 Skoletjeneste

StøtteStøtte

 Rådgivning

 Terapiforløb

 Rådgivende samtaler

 Rådgivning

 Terapiforløb

 Rådgivende samtaler

 ”Sugardating blandt 
marginaliserede unge” 
med Aarhus Universitet og 
RUC

 ”Unges Datingkultur 2018”

 ”Sugardating blandt 
marginaliserede unge” 
med Aarhus Universitet og 
RUC

 ”Unges Datingkultur 2018”

VidenViden

”Min datter på 18 år sugardater, hvilket jeg ikke 
synes om – på den anden side, så er hun jo myndig 
og kan gøre, hvad hun vil. Hvad skal jeg gøre?”
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Hvilken slags unge har vi på 
rådgivningen?
Hvilken slags unge har vi på 
rådgivningen?

Unge med risikoadfærdUnge med risikoadfærd

Almindelige drenge & piger i 
enkeltstående problemer 

 sugardating

 sender/sælger nøgenfotos

 grooming

Hvorfor gør de det? 

Spænding, afprøve grænser, 
flirt, almindelig seksualitet

Almindelige drenge & piger i 
enkeltstående problemer 

 sugardating

 sender/sælger nøgenfotos

 grooming

Hvorfor gør de det? 

Spænding, afprøve grænser, 
flirt, almindelig seksualitet

Udsatte drenge & piger i 
komplicerede livssituationer

 prostitution

 sælger nøgenfotos/trusser

 krænkelser & trusler

Hvorfor gør de det?

Nød, uden grænser, 
overlevelsesstrategi, ualmindelig 
seksualitet

Udsatte drenge & piger i 
komplicerede livssituationer

 prostitution

 sælger nøgenfotos/trusser

 krænkelser & trusler

Hvorfor gør de det?

Nød, uden grænser, 
overlevelsesstrategi, ualmindelig 
seksualitet

Unge - multiple problemerUnge - multiple problemer

Unges datingkultur - 1062 unge under 18Unges datingkultur - 1062 unge under 18

 14 under 15 år

 334 på 15 år

 347 på 16 år

 367 på 17 år

 701 piger: 524 hetero, 124 bi, 40 med 
anden orientering (pan) og 13 homo

 341 drenge: 275 hetero, 30 homo, 24 bi 
og 12 med anden orientering (hetero)

 20 unge med anden kønsidentifikation 
(flest nonbinær)

 14 under 15 år

 334 på 15 år

 347 på 16 år

 367 på 17 år

 701 piger: 524 hetero, 124 bi, 40 med 
anden orientering (pan) og 13 homo

 341 drenge: 275 hetero, 30 homo, 24 bi 
og 12 med anden orientering (hetero)

 20 unge med anden kønsidentifikation 
(flest nonbinær)
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Når de unge selv søger på nettetNår de unge selv søger på nettet

Piger (88 af 701)Piger (88 af 701)

 Primært Tinder (3 bruger Sugardaters.dk) 

 Grunde: ”Når jeg keder mig”, ”Møde en kæreste” 
og ”Møde andre som mig selv”

 Søger primært jævnaldrende drenge

 Adfærd: ”Jeg surfer”, ”Chatter med venner og 
bekendte” og ”Finder venner til fysiske møder”

 Mødes ”Sjældent” eller ”Aldrig”

 De mødes ”På cafe/restaurant” eller ”hos 
ham/hende”

 Størstedelen af dates var ”so so” – ingen 
grænseoverskridelser 

 20 NONBINÆRE - 7 er på datingsapps, herunder 3 
på Sugardaters, lægger sig op ad drengene

 Primært Tinder (3 bruger Sugardaters.dk) 

 Grunde: ”Når jeg keder mig”, ”Møde en kæreste” 
og ”Møde andre som mig selv”

 Søger primært jævnaldrende drenge

 Adfærd: ”Jeg surfer”, ”Chatter med venner og 
bekendte” og ”Finder venner til fysiske møder”

 Mødes ”Sjældent” eller ”Aldrig”

 De mødes ”På cafe/restaurant” eller ”hos 
ham/hende”

 Størstedelen af dates var ”so so” – ingen 
grænseoverskridelser 

 20 NONBINÆRE - 7 er på datingsapps, herunder 3 
på Sugardaters, lægger sig op ad drengene

Drenge (61 af 341)Drenge (61 af 341)

 Primært Tinder. Men også Grindr og Boyfriend

 Grunde: ”Når jeg keder mig”, ”Møde en 
sexpartner” og ”Møde andre som mig selv”

 Søger primært jævnaldrende piger og drenge

 Adfærd: ”Jeg surfer”, ”sexter” og ”Finder 
sexpartnere til fysiske møder” 

 Mødes ”af og til” og ”Sjældent”

 De mødes ”hjemme hos ham/hende” eller ”på 
cafe/restaurant”

 Størstedelen af dates var ”Fede” og ”so so” – 1 
grænseoverskridelse

drenge og nonbinære = mere risikovillige, mere 
sexsøgende, flere gode oplevelser

 Primært Tinder. Men også Grindr og Boyfriend

 Grunde: ”Når jeg keder mig”, ”Møde en 
sexpartner” og ”Møde andre som mig selv”

 Søger primært jævnaldrende piger og drenge

 Adfærd: ”Jeg surfer”, ”sexter” og ”Finder 
sexpartnere til fysiske møder” 

 Mødes ”af og til” og ”Sjældent”

 De mødes ”hjemme hos ham/hende” eller ”på 
cafe/restaurant”

 Størstedelen af dates var ”Fede” og ”so so” – 1 
grænseoverskridelse

drenge og nonbinære = mere risikovillige, mere 
sexsøgende, flere gode oplevelser

Når de unge opsøges på nettetNår de unge opsøges på nettet

Piger (488 af 701)Piger (488 af 701)

 Kontaktes af ældre mænd og jævnaldrende 
drenge 

 Mest FB (240), Snap og Instagram

 Vil ”sexte”, ”se nøgenfotos”, ”chatte 
venskabeligt”, ”sende pigen nøgenfotos” og 
”mødes og have sex”

 41 fik tilbud om penge for sex (2) 

 29 fik tilbud om gaver for sex (2) 

 17 fik tilbud om penge for trusser (1)

 40 fik tilbud om penge for nøgenfotos (3)

 46 indikerer, at de oplevede grænseoverskridelser

 Nonbinære opsøges som det køn, de ligner.

 Kontaktes af ældre mænd og jævnaldrende 
drenge 

 Mest FB (240), Snap og Instagram

 Vil ”sexte”, ”se nøgenfotos”, ”chatte 
venskabeligt”, ”sende pigen nøgenfotos” og 
”mødes og have sex”

 41 fik tilbud om penge for sex (2) 

 29 fik tilbud om gaver for sex (2) 

 17 fik tilbud om penge for trusser (1)

 40 fik tilbud om penge for nøgenfotos (3)

 46 indikerer, at de oplevede grænseoverskridelser

 Nonbinære opsøges som det køn, de ligner.

Drenge (135 af 341)Drenge (135 af 341)

 Kontaktes af ældre mænd og jævnaldrende piger 

 Mest FB, Snap og Instagram

 Vil ”chatte venskabeligt”, ”sexte”, ”mødes på date”, 
”mødes og have sex” og ”sende/modtage 
nøgenfotos” 

 9 fik tilbud om penge for sex (2) 

 7 fik tilbud om gaver for sex (1) 

 5 fik tilbud om penge for trusser (3)

 10 fik tilbud om penge for nøgenfotos (2)

 5 indikerer, at de oplevede grænseoverskridelser

drenge = ligeså mange henvendelser, tager oftere imod 
tilbuddet, oplever det ikke nært så grænseoverskridende

 Kontaktes af ældre mænd og jævnaldrende piger 

 Mest FB, Snap og Instagram

 Vil ”chatte venskabeligt”, ”sexte”, ”mødes på date”, 
”mødes og have sex” og ”sende/modtage 
nøgenfotos” 

 9 fik tilbud om penge for sex (2) 

 7 fik tilbud om gaver for sex (1) 

 5 fik tilbud om penge for trusser (3)

 10 fik tilbud om penge for nøgenfotos (2)

 5 indikerer, at de oplevede grænseoverskridelser

drenge = ligeså mange henvendelser, tager oftere imod 
tilbuddet, oplever det ikke nært så grænseoverskridende
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Går det som du ønsker, hvis du 
accepterer et uopfordret tilbud online?
Går det som du ønsker, hvis du 
accepterer et uopfordret tilbud online?

Piger under 18 årPiger under 18 år Drenge under 18 årDrenge under 18 år

Unges salg af seksuelle ydelserUnges salg af seksuelle ydelser

Sex for pengeSex for penge
 6 piger, 5 drenge og 3 nonbinære har 

haft sex for penge

 5 drenge og 1 nonbinær har betalt for sex 
(1 homo, 4 hetero, 1 trans)

 3 af drengene har selv solgt sex og taget 
imod gaver for sex. 

 6 piger, 5 drenge og 3 nonbinære har 
haft sex for penge

 5 drenge og 1 nonbinær har betalt for sex 
(1 homo, 4 hetero, 1 trans)

 3 af drengene har selv solgt sex og taget 
imod gaver for sex. 

Sex for gaverSex for gaver
 6 piger, 6 drenge og 3 nonbinære har 

fået gaver for sex

 4 drenge & 1 nonbinær har givet gaver 
for sex

Tendenser: 

Drenge, der sælger sex køber også sex

M/K, der modtager penge modtager også 
gaver

Homoseksuelle drenge og nonbinære 
sælger mere sex

 6 piger, 6 drenge og 3 nonbinære har 
fået gaver for sex

 4 drenge & 1 nonbinær har givet gaver 
for sex

Tendenser: 

Drenge, der sælger sex køber også sex

M/K, der modtager penge modtager også 
gaver

Homoseksuelle drenge og nonbinære 
sælger mere sex
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Homoseksuelle drenge -og de nonbinæreHomoseksuelle drenge -og de nonbinære

Homoseksuel dreng - 15 år:

”Altså. Den mentale sundhed hos homoseksuelle 
unge er dårligere end hos heteroseksuelle unge. 

Derfor tror jeg, at vi har behov for at søge bekræftelse 
i materialistiske behov og forbrug. Gråzoneseksualitet 
er en måde at tilfredsstille dette behov for 
materialisme”

 Homo-kulturens fokus på evig ungdom

 Frisind inden for queer-kulturen

 Ingen nudes = ingen dates

 Ensomhed blandt unge i provinsen

 Chemsex er en del af gråzoneseksualiteten

 Muslimske homoseksuelle har det svært

Homoseksuel dreng - 15 år:

”Altså. Den mentale sundhed hos homoseksuelle 
unge er dårligere end hos heteroseksuelle unge. 

Derfor tror jeg, at vi har behov for at søge bekræftelse 
i materialistiske behov og forbrug. Gråzoneseksualitet 
er en måde at tilfredsstille dette behov for 
materialisme”

 Homo-kulturens fokus på evig ungdom

 Frisind inden for queer-kulturen

 Ingen nudes = ingen dates

 Ensomhed blandt unge i provinsen

 Chemsex er en del af gråzoneseksualiteten

 Muslimske homoseksuelle har det svært



Konsekvenser – salg af sex blandt ungeKonsekvenser – salg af sex blandt unge

”Det vi konkret observerede var, at flere af 
informanterne oplevede at være begrænsede 
i deres seksuelle udfoldelse, at deres blik på 
ældre mænd var ændret eller deres tro på 
kærlighed var udfordret”

”Det vi konkret observerede var, at flere af 
informanterne oplevede at være begrænsede 
i deres seksuelle udfoldelse, at deres blik på 
ældre mænd var ændret eller deres tro på 
kærlighed var udfordret”

Når sex dyrkes for penge og ikke lyst, så…..

 Skade på identitetsdannelse og selvværd

 Sværere ved at sige fra = flere 
grænseoverskridelser, glidebane, deroute 

 Skader på opfattelse af lyst og kærlighed -
”Det er dumt at dyrke sex uden penge?”

 Skam og stigma

 Seksuelle krænkelser, fordi man ikke formår 
at forventningsafstemme eller sikre sig

 Afhængighed af opmærksomhed, 
kærlighed og ….. penge 

 Trusler om afsløring, afpresning

Når sex dyrkes for penge og ikke lyst, så…..

 Skade på identitetsdannelse og selvværd

 Sværere ved at sige fra = flere 
grænseoverskridelser, glidebane, deroute 

 Skader på opfattelse af lyst og kærlighed -
”Det er dumt at dyrke sex uden penge?”

 Skam og stigma

 Seksuelle krænkelser, fordi man ikke formår 
at forventningsafstemme eller sikre sig

 Afhængighed af opmærksomhed, 
kærlighed og ….. penge 

 Trusler om afsløring, afpresning
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Hvordan støtter vi 
alle bedst de 
homoseksuelle og 
nonbinære?

Hvordan støtter vi 
alle bedst de 
homoseksuelle og 
nonbinære?
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