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Definitioner

 Prostitution er en handel, hvor mindst to personer på markedsmæssige betingelser 

henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod en nem omsættelig betaling 

 Gråzoneprostitution er en udveksling baseret på enten konkret aftale eller på formodning 

og forventning om gaver, overnatning, indgang på diskoteker, optagelse i kliker mv. 

 Sugardating er historisk et aldersmæssigt og asymmetrisk (oftest seksuelt) forhold, hvor en 

ældre person finder sammen med en yngre partner, og hvor det økonomiske aspekt er 

det bærende i forholdet

 Sugardating i Danmark er et paraply-ord. Ordet linker sig til sugardating-hjemmesider. Den 

oprindelige betydning slår ikke igennem, og begrebet blander det hele sammen



RedenUngs arbejde

Forebyggelse

 Dialogbaseret undervisning –

www.gråzoner.dk og 

www.redenung.dk

 Fagundervisning

 Skoletjeneste

Støtte

 Rådgivning via

www.redenung.dk og 

www.sugardaters.dk

 Terapiforløb

 Rådgivende samtaler

 2018: 431 henvendelser 

(288 rådgivninger)

 Vidensportal via 

www.redenung.dk

 Forskning – VeluxFonden

sammen med Aarhus 

Universitet og RUC

Viden

”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?”

http://www.gråzoner.dk
http://www.redenung.dk/
http://www.redeung.dk
http://www.sugardaters.dk
http://www.redenung.dk/


Hvilken slags unge har vi på 

rådgivningen?

Unge med risikoadfærd

Almindelige drenge & piger, 

der roder sig ud i 
enkeltstående problemer 

 Sugardating

 sender/sælger nøgenfotos

 grooming

Hvorfor gør de det? 

Spænding, afprøve grænser, 
flirt, almindelig seksualitet

Udsatte drenge & piger, der 
roder sig ud i 

komplicerede problemer

 Prostitution

 sælger nøgenfotos/trusser

 Krænkelser & trusler

Hvorfor gør de det?

Nød, uden grænser, 
overlevelsesstrategi, ualmindelig 
seksualitet

Unge - multiple problemer



Uopfordret tilbud om salg af sex på nettet  

9,7% oplever at få tilbudt penge for sex

 115 unge (N = 1189)

 Ud af de 115 var der 52 under 18 år

 25 af de 115 unge tog imod tilbuddet, 

heraf 5 unge under 18 år

Fra undersøgelsen ”Unges datingkultur 2018”, 

RedenUng 2018



 Sugardating som fænomen

 Homomiljøets traditioner 

 Unges online datingliv

 Sociale mediers og rollemodellers 

påvirkning





Hvad ser vi på Sugardaters.dk?

Folk er der af meget forskellige årsager, f.eks. 

Nysgerrighed, prinsessedrøm, prostitution

 Pigerne drømmer om forkælelse

 Mændene ønsker sex for penge 

 Manglende forventningsafstemning giver 

problemer

 Prostitutionsstigmaet bliver udfordret

 Folk bliver snydt for penge og gaver

 Piger, der har svært ved dansk –

flygtninge? 





Drenge, der 

sælger sex…..a 

hvaffor en fisk?

Årsager? 

 Ensomhed blandt homoseksuelle unge i provinsen

 Grænsesøgende, eksperimenterende, chemsex, 

prostitution

 Kultur for prostitution

 10-20 år bag med #MeeToo: ”Man må jo bare 

finde sig i det – jeg vælger jo selv at gå ind på 

baren”

 Negligering, tabuisering og selvbebrejdelse af f.eks. 

Voldtægt: ”Jeg var jo selv ude om det, og det 

klarer jeg nok selv”

 De homoseksuelle drenge, der falder igennem er 

de sårbare, de transkønnede, de muslimske unge 

og de purunge

25% af alle unge, der 

sælger sex er 

homoseksuelle drenge 

- Kun 10% af 

befolkningen er 

homoseksuelle



Konsekvenser - sugardating og sælge sex 

”Så længe en seksuel handling er lystbetonet 
(og inden for lovgivningen) er den OK” 

Konsekvenser ved at sælge sex: 

”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”

 Skade på identitetsdannelsen, hvis sex 
dyrkes for penge og ikke for lyst

 Grænseoverskridelser, hvis man ikke får sagt 
nej – glidebane, når penge involveres

 Skam og stigma, hvis man tror, at man 
sugardater – men man faktisk er i prostitution 

 Krænkelser, hvis man ikke 
forventningsafstemmer eller sikrer sig

 Problemer med at stoppe pga. 
afhængighed af opmærksomhed, 
kærlighed og ….. penge 

 Afsløringer, trusler, problemer med 
fremtiden, hvis man sugardater online



Hvad kan man gøre som SSPer?

Opmærksomhedspunkter

 Dette foregår på nettet, og mange unge er 
ikke klædt på til det

 Husk drengene – de er helt usynlige

 Hvordan takler politiet henvendelser om 
dette? Må man sælge trusser som 16-årig?  

 Fortælle om konsekvenser 

 Vær varsom med ordet ”prostitution”

 Se sugardating som en ”almindelig” 
risikofaktor

Konkrete tiltag

 Undervis i, hvordan man færdes på nettet, 
herunder uopfordrede henvendelser

 Undervis i online-dating

 Undervis i grooming – fokus på gamer-kultur

 Forældregrupper – typer af forældre: 
Konsekvensfar & Martyrmor

 Alfahunnen – isolerer og arbejd separat

 Afklare det retsmæssige med politiet, så de 
unge kan rådgives med det samme



Case - pigegruppen

En gruppe på 6 piger på 14 år sælger nøgenbilleder på nettet og sugardater. 

Der foreligger flere underretninger på en af pigerne, der også virker til at styre gruppen. Hun pjækker en del, 

og der er bekymringer omkring begyndende brug af stoffer. 

De andre 5 piger virker til at se op til hende, og skolen rapporterer, at pigerne pjækker mere og mere.

Den ledende piges forældre er svære at få dialog med, mens de andre forældre ønsker dialog, men føler 

sig magtesløse i forhold til deres døtre. 

Pigerne bilder køberne ind, at de er 18 år, og at billederne er af dem selv, men i virkeligheden er billederne 

downloaded fra nettet. Køberne betaler over MobilePay, som 2 af pigerne har. 

Pigerne sugardater også. Eller rettere - lederen af gruppen har oprettet en profil på Sugardaters.dk, hvor 

hun udgiver sig for at være 18 år. Hun har – efter sigende - været på et par dates, som hun har fået flere 

tusinde kroner for. Hun har ikke fortalt noget om indholdet af disse dates. 

De resterede 5 piger overvejer nu også at oprette sig på Sugardaters.dk

Hvordan arbejder I videre med pigerne? 

Hvordan arbejder I videre med forældre? 



Tak for i dag – se mere på 

www.redenung.dk og www.gråzoner.dk 


