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Om Mediesundhed for børn og unge

Mediesundhed for børn og unge er en privat, non-profit (NGO) og almenny7g forening uden religiøs 
eller par=poli=sk =lknytning s=?et i år 2000. Formålet med foreningens arbejde er at indsamle viden i 
form af teori, evidensbaseret forskning samt empiri om børn og unges seksualitet med et særligt 
fokus på uhensigtsmæssige påvirkninger fra medierne. DeJe med henblik på rådgivning af voksne 
således, at de får viden om og redskaber =l at skabe sunde rammer for børn og unges trivsel, læring 
og udvikling – også i den digitaliserede verden. 

Foreningens formål er at sikre børn og unges mentale sundhed og rela=onelle, seksuelle og 
emo=onelle trivsel og sikkerhed i en digitaliseret (medie) verden ved hjælp af evidensbaseret viden, 
og med ansvarlige forældre og øvrige samfundsgruppers kvalificerede hjælp og støJe, som sammen 
guider, oplyser og opliver børn og unge. 

Foreningens vision er digitalt dannede, mentalt robuste og rela=onelt stærke børn og unge, der 
sikkert, trygt og ansvarligt kan bruge, forstå, navigere og opholde sig i det digitale rum såvel som det 
fysiske offline rum. 



Her ville vi have vist 
noget af det 

pornografiske indhold, 
de unge har uhindret 

adgang 6l, men meget 
indhold er ikke lovligt, 

så derfor har vi udeladt 
det…



Research-metode



Research-metode

De 15-18-åriges 
egne stemmer



Digitale platforme og de unge



Digitale pla:orme og de unge



Highlights



Highlights



Del 1:
Porno er en del af de unges liv



De unges opfa<else af sex og porno
Del 1: Porno er en del af de unges liv

• SEX: De unge ser sex som 
en in-m og privat -ng, der 
typisk udspiller sig i en tryg 
rela-on med en man elsker.

• PORNO: De unge ser 
porno som en del
af en underholdnings-
industri og karakteriserer 
det især ved, at det er 
filmet, drama-seret og 
baseret på et manuskript.

• Pornometer
De unge kender mange typer af porno og skelner mellem 
‘mild porno’, ‘hardcore porno’ og alt det midt imellem.



• 71% af dem, der ser eller har set porno, så det 
første gang, før de blev 15 år. 

• Debutalderen for dem der ser eller har set porno, 
er i gennemsnit 12,8 år.

• Over halvdelen (51%) havde set porno o?e og fast 
før de blev 15 år, dvs. før den seksuelle lavalder. 

Hvilke unge ser porno: Debutalder
Del 1: Porno er en del af de unges liv



Porno i de unges hverdag: Forbrug
Del 1: Porno er en del af de unges liv

• 15% af alle unge ser 
porno dagligt, mens 
35% ser det mindst 
ugentligt. 
Flere drenge (66% 
blandt de 15-16-
årige og 76% blandt 
de 17-18-årige) end 
piger (25% blandt de 
15-16-årige og 39% 
blandt de 17-18-
årige) ser porno. 



RestrikConer og porno
Del 1: Porno er en del af de unges liv

• Flere ser porno blandt 
dem, der har fri adgang i 
forhold -l dem, der har 
restrik-oner. 

• 77% af de unge har fri 
adgang -l porno, dvs. de 
har ingen 
forældrekontrol. 

• Blandt dem, der aldrig 
ser porno, har 68% fri 
adgang. 



Hvornår og hvordan ser de unge porno: Skoles enhed
Del 1: Porno er en del af de unges liv

• 14% af de unge 
er ”stødt” på
porno på en 
enhed, de har 
lånt af skolen.



Ufrivillig eksponering Cl porno: Sociale medier
Del 1: Porno er en del af de unges liv

• 27% af de unge er 
stødt på uønsket 
porno på
Instagram, 23% 
på Snapchat og 
17% på TikTok. 
Kun cirka hver 
tredje (36%) har 
ikke oplevet 
uønsket porno 
på sociale 
medier. 

Du tænker måske ikke 
over det, men på
Instagram eller Tiktok
kan du nemt se et 
frækt billede. Du kan 
også bare google det. 
Der er også mange 
fake profiler, der skri-
ver =l dig på
Instagram, Snapchat 
osv. Så skriver de, de 
savner en dreng at 
puAe med, det ser 
man =t.” 
(M, 18 år) 



Der er en gråzone mellem sex og porno
Del 1: Porno er en del af de unges liv

• Der eksisterer en stor gråzone for de unge, 
hvor begreberne flyder sammen.

• Arch Expert Challenge på TikTok

• Sex i Paradise Hotel

”Jeg støder kun på det i reality TV-programmer. Jeg ved godt, hvad jeg går ind >l, 
men jeg går ikke ind og ser det, fordi jeg ved, de har sex. På Instagram er der også 
mange meme-pages, hvor der pludselig kommer et billede op, hvor man får et chok. 
Så bliver de Fernet igen kort eGer. Jeg synes, det er lidt ubehageligt. Det er egentlig 
bare i ens feed, man sidder og kigger på sjove opslag eller opslag fra veninder. Så 
skynder jeg mig bare forbi det, men så bliver man lidt vant >l det, så nu ignorerer jeg 
det bare.” 
(K, 17 år) 



Del 2:
Porno påvirker unges 
tanker og adfærd



Pornos påvirkning af de unges seksuelle adfærd
Del 2: Porno påvirker unges tanker og adfærd

• 74% af de unge mener, at porno påvirker personers 
seksuelle adfærd hhv. i høj grad (23%) forholdsvis 
meget (24%) og -l dels (27%). 

• 47% af de unge, der ser porno, oplever, at porno 
hhv. i høj grad (7%) eller forholdsvis meget (10%) 
eller -l dels (30%) får dem -l at ændre den måde, 
de har lyst -l at være sammen med personer, de er 
-ltrukket af. 



Fokus på sex: Sexobjekter og seksuelle fantasier
Del 2: Porno påvirker unges tanker og adfærd



Seksuel debut: Ufrivillig sexdebut
Del 2: Porno påvirker unges tanker og adfærd



Selvbillede
Del 2: Porno påvirker unges tanker og adfærd

• Der er væsentlig flere drenge (22%) 
end piger (10%), der mener, at porno 
i høj grad eller forholdsvis meget 
påvirker dem posi-vt i forhold -l den 
måde, de opfaZer sig selv på.

• Flere piger (49%) oplever, at porno 
påvirker den måde, de opfaZer sig 
selv på nega-vt hhv. i høj grad (10%) 
forholdsvis meget (8%) og -l dels 
(31%).



Forventninger +l kvindekroppe og drengenes seksuelle 
præsta+oner: Sexuel præsta+on
Del 2: Porno påvirker unges tanker og adfærd

• 32% af de 17-18-årige 
drenge, der ser porno, 
oplever i høj grad eller 
forholdsvis meget, at 
porno påvirker deres 
forventninger -l deres 
egne seksuelle 
præsta-on på en 
nega-v måde.



Pornos påvirkning af de unges seksuelle adfærd: 
Gøre +ng, der stammer fra porno
Del 2: Porno påvirker unges tanker og adfærd

• 24% af de unge, svarer ”ja” 
-l, om de nogensinde er 
blevet bedt om at gøre -ng, 
de tror stammer fra porno. 



Pornos påvirkning af de unges seksuelle adfærd
Del 2: Porno påvirker unges tanker og adfærd

”Hvis det har været en anden end en 
selv, ville det nok virke voldsomt. Der er 
meget med, at man choker piger, at 
man tager kvælertag. Det er meget 
normalt. Det var ikke fordi, han spurgte 
om lov ;l det, men jeg har ikke oplevet 
noget grænseoverskridende endnu.” 
(K, 17 år) 

”Min kæreste og jeg ser 
porno sammen, så så vi 
noget med håndjern og så 
købte vi nogle selv, det så 
normalt ud og så tænkte 
vi, at det prøver vi da 
lige.” 
(K, 16 år) 



Billeddeling og dickpics
Del 2: Porno påvirker unges tanker og adfærd



Hvem taler de unge om porno med
Del 2: Porno påvirker unges tanker og adfærd

• 55% af de unge, der ser porno, ville helst tale med venner om deres forbrug af porno og 14% 
med sexolog. 3% ville tale med hhv. mor eller far, og 30% ønskede ikke at tale med nogen.



Del 3:
Poten@elle effekter af
fri adgang @l porno



Selvrapporterede posi6ve effekter af 
porno:
• Oplysning om sex, før man selv har ha5 sex 

første gang (tryghed) 

• Inspira;on ;l et dødt sexliv hvis man har 
været sammen længe 

• Rart og sundt
(øger dopamin i hjernen, afslappet) 

• Nem og hur;g adgang (drenge) 

• Bredt udvalg (drenge) 

• Hjælper på koncentra;onen, hvis man er 
liderlig (drenge) 

Selvrapporterede nega6ve effekter af 
porno:
• Skaber falske og for høje forventninger ;l sex, 

især første gang 
• Man kan blive eksponeret for porno, selv om 

man ikke har lyst ;l det (især pigerne)
• Især kvinder kan få et nega;vt selvbillede af 

deres krop, som kan risikere at lede ;l dårligt 
selvværd

• Usikkerhed om egne evner, fordi det er så 
anderledes end sex i virkeligheden

• Risiko for, at børn og unge tror, at sex blandt 
familiemedlemmer er normalt pba. step-sex 
pornovideoer

• Risiko for aLængighed

Pornos effekter
Del 3: Poten:elle effekter af fri adgang :l porno



Pornos effekter: Pornobreaks
Del 3: Poten:elle effekter af fri adgang :l porno



AMængighed af porno
Del 3: Poten:elle effekter af fri adgang :l porno



AMængighed af porno
Del 3: Poten:elle effekter af fri adgang :l porno

”Jeg har fak+sk tænkt ret meget over det. 
Mange ser ikke porno som et stof, men som en film. 
Men det vækker noget i kroppen, 
så det er præcis som et stof. 
Måske kunne man gøre mere ved at tale om det som 
alkohol og tobak og hash.” 
(M, 17 år)



AMængighed af porno: Effekt ved at stoppe
Del 3: Poten:elle effekter af fri adgang :l porno

• De unge, som har forsøgt 
helt at stoppe med at se 
porno oplevede bl.a.:

• Frihed (25%)

• Mere ro (18%)

• Glæde (18%)

• Frustra-on (21%)

• Irritabilitet (11%)



Voldelig, hård og ekstrem porno
Del 3: Poten:elle effekter af fri adgang :l porno

Ting unge bekymrer sig over at se



Grænser overskrides
Del 3: Poten:elle effekter af fri adgang :l porno



Porno Cl salg
Del 3: Poten:elle effekter af fri adgang :l porno



Del 4:
Hvad nu?



Hvad siger de unge?
Del 4: Hvad nu?

Oplysning og 
rådgivning

I nærværende 
kvalita=ve og 
kvan=ta=ve 
undersøgelse 
sides=ller de unge på
mange måder porno 
med andre 
regulerede områder 
som spritkørsel, 
alkohol, spil/ludomani 
og rygning. 

Offentlig 
italesæ4else

De unge ønsker en 
italesæJelse af de 
poten=elle 
konsekvenser af 
porno f.eks. ved brug 
af evidensliste og 
personlige cases. De 
savner informa=on 
om porno i 
samfundet.

Seksualundervisning

De unge e?erspørger 
blandt andet mere og 
bedre seksual-
undervisning eller 
undervisning af 
eksperter og fagfolk 
med fokus på
forskellen på porno 
og almindelig sex, så 
deres forventninger 
bliver inds=llet på
virkeligheden.

Begrænsning og filtre

De unge antager ikke, 
at lovgivning (forbud, 
aldersbegrænsninger, 
filtre, kriminalisering 
af pornobrugere) vil 
have en effekt, fordi 
man nemt kan slippe 
udenom og finde en 
vej ind =l porno f.eks. 
gennem brug af VPN. 



Ansvar, restrikConer og lovgivning?
Del 4: Hvad nu?

• De unge er optaget af at placere et ansvar hos udbydere som Instagram, Snapchat samt diverse 
udbydere af pornosider, da de bliver bedt om at forholde sig =l risikoen for pornoaZængighed.

• Deltagerne er ikke enige om, hvorvidt der bør være en aldersbegrænsning på adgang =l porno eller 
ej.

• 40% af de unge synes, at det er ok at se porno, men de synes ikke at børn bør se porno.

• I gennemsnit synes drengene, at man skal være 14 år for at se porno, mens pigerne synes, man skal 
være 15 år.

• Ifølge EU-Kommissionen eksisterer der allerede i dag restrik=oner for, hvornår virksomheder må
indhente og besidde personlige data fra børn.



Anbefalinger (1/3)
Del 4: Hvad nu?

1. Alderssvarende og pornokri=sk undervisning i hele skoleforløbet

Undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) spiller en vig=g rolle i 
elevernes dannelse.
I SSF skal eleverne blandt andet lære om sundhed, seksualitet, personlige grænser og liges=lling. Der 
er i Danmark akut brug for aldersvarende, kvalificeret seksualundervisning og for at lykkes med 
seksuel sundhed kræver det: kampagner, god seksualundervisning (uddannede undervisere) og 
mulighed for individuel rådgivning hos fagligt velfunderede voksne (ikke frivillige). Den sidste del har 
alle de andre nordiske lande, men ikke Danmark. 

Der bør således også indføres alderssvarende og pornokri=sk undervisning i hele skolesystemet fra 
grundskolen =l ungdomsuddannelserne, der væves sammen med teknologiforståelse, og tages med i 
danskundervisningen, samfundsfag mv. Her kan Danmark med fordel skele =l andre lande, som er 
længere i processen f.eks. New Zealand og Australien. 



Anbefalinger (2/3)
Del 4: Hvad nu?

2. Opkvalificering af lærer- og pædagogstudiet

Der skal udvikles undervisningsmaterialer =l lærer- og pædagogstudiet, så de kommende pædagoger 
og lærere føler sig ordentligt klædt på =l at tage den helt afgørende vig=ge snak om porno. Der er 
behov for, at uddannelsernes undervisningsmaterialer opdateres, så den enkelte fagperson også kan 
spoJe og f.eks. hjælpe elever, der enten føler sig aZængige af porno eller på anden måde er nega=vt 
påvirkede af mødet med porno. 



Anbefalinger (3/3)
Del 4: Hvad nu?

3. Mere viden om effekter af porno særligt i forhold =l børn

Der skal afsæJes penge =l dansk forskning i hvilken betydning porno har på en række parametre. 

Mediesundheds egen rådgivningslinje såvel som Børns Vilkårs Børnetelefonen indikerer, at mange 
børn  - også børn under den seksuelle lavalder  - har det dårligt som følge af porno. DeJe skal vi have 
mere viden om. Det kan også være viden om pornoens effekt for børn med fx. ADHD og pornoens 
betydning for kønsbaseret vold samt aZængighed jf. den kommende WHO-diagnose 
CSBD/Compulsive Sexual Behaviour Disorder, hvorunder aZængighed af porno hører hjemme. 

Alle anbefalinger =l =ltag vil e?er vores vurdering bedst komme i stand ved at der, e?er New 
Zealandsk forbillede, nedsæJes en bred tværfaglig og tværpoli=sk arbejdsgruppe. 



Ny dansk viden om 
hvordan indhold af 
pornografisk karakter 
påvirker børn og unge
set fra et unge perspek3v


