
Unges liv i den 

digitale verden 

SikkerChat



Hvad siger de unge selv?

 Spørgeskemaundersøgelse med 900 besvarelser fra

unge mellem 13-18 år

 Fokusgruppeinterviews med udskolingselever rundt

om i Danmark

 Fokus på billeddeling og digitale sexkrænkelser

blandt unge



Hver dag - 56% 
Hver time - 34% 

Hver dag 64% 
Hver time 25%

Hver dag 63% 
Hver uge 27%

Hver dag 57% 
Hver time 12%



Et billede siger mere end…

• Billedet som kommunikation i stedet for 

dokumentation

• Giver mulighed for at tage del af hinandens liv - her 

og nu

• Forskellige medier og forskellige billeder

• At dele oplevelser og følelser, er et grundlæggende

menneskeligt behov



Deling af intime billeder

‘Jeg har sendt nudes eller intime billeder af mig selv til

en kæreste’

‘Jeg har sendt nudes eller intime billeder af mig selv til

en, som jeg ikke var kæreste med’

14 %

15 %



Hvor mange har delt uden samtykke?

‘Jeg har delt et nude eller intimt billede af nogen uden,

at personen har givet lov’

‘Jeg har taget et billede af nogens kropsdele, uden at

personen vidste det’ 

10 %

11 %



Hvor mange har oplevet at blive krænket?

‘Nogen har spredt sladder, rygter eller løgne om min

seksuelle adfærd’

‘Nogen er blevet ved med at sende nudes, intime

billeder eller seksuelle beskeder til mig, selvom jeg ikke

ville have det’ 

24 %

21 %



Hvor mange har oplevet at blive krænket?

‘Mit nude eller intime billede blev delt med andre uden

min tilladelse’

‘Nogen har brugt seksuelle billeder af mig, til at true

eller afpresse mig’ 

6 %

5 %



Anonymitet, distance og intimitet

Fysisk deling

file:///C:/Users/ks/Videos/SSPFrederiksberg/Hævnporno IRL _ DR3.mp4


700 henvendelser fra unge i løbet af 

det sidste år



De tog et billede af mig i badet…

Hej. 

Jeg har fået taget et nøgenbillede af mig, i mens jeg var

i bad og ved at skifte i idræt. Man kunne se min mave

og bryster, og hun lagde det ud, så nu har alle set det??

Hvad skal jeg gøre? Folk siger, at jeg er billig, men det

er jo ikke mig, der har taget det. Drengene vil kun have

flere billeder og pigerne siger, at jeg er billig.



Han vil have nøgenbilleder af mig…

Hej.

Jeg har en kæreste, som jeg er rigtig glad for. Men han

spørger hele tiden, om jeg vil sende nøgenbilleder til

ham. Jeg har sagt nej rigtig mange gange, fordi jeg ikke

har lyst. Men han bliver ved at spørge mig. Jeg ved

ikke, hvad jeg skal gøre. Skal jeg bare gøre det for at få

ham til at holde op?



Udgiver sig for at være mig…

Hej.

Hvad gør jeg, når andre opretter profiler og udgiver sig

for at være mig (Snapchat)? Der er en person, der har

udgivet sig for at være mig på Snapchat og har skrevet

klamme overskridende beskeder til piger. Hvad skal jeg

gøre? Det er meget grænseoverskridende for mig også.

Håber på jeres hjælp. 



Jeg har sendt billeder, og nu truer han…

Jeg mødte en på en chat, og vi opbyggede hurtigt et venskab. Jeg

begyndte at stole mere og mere på ham så meget at jeg lod mig

overtale til at vise mig nøgen på webcam. Det fortsatte over en

længere periode. På et tidspunkt fortrød jeg, og begyndte at tage

lidt mere afstand. Men han blev ved at kontakte mig og sige, at hvis

jeg ikke gjorde det igen, ville han fortælle alle mine venner og

familie, hvad jeg havde gjort. Jeg blev vildt skræmt, så jeg gjorde

det igen og igen. Jeg vil virkelig gerne have det til at stoppe, men

jeg er sindssygt bange, og jeg tør ikke fortælle det til nogen – ikke

engang mine forældre. Jeg vil rigtig gerne melde ham til politiet,

Men jeg vil gerne være anonym.



SkamYdmygelse

Tillidsbrud

Frygt

Traumatisering

Reaktioner på krænkelsen

Dialog

file:///C:/Users/ks/Videos/SSPFrederiksberg/Jeg blev delt af dig.mov


• Individuel hjælp til sletning

• Slettevejledninger

• Psykologisk førstehjælp

• Kontakt til myndigheder/sociale medier

• Forebyggende hjælp og vejledning



Hvordan ser unge på den, som bliver delt?

‘Folk ser ned på en dreng, hvis hans nude eller intime

billede bliver postet online’

‘Folk ser ned på en pige, hvis hendes nude eller intime

billede bliver postet online’

‘Hvis man får delt et nude eller intimt billede, er det

delvist ens egen skyld’

30 %

69 %

28 %



Hvis ansvar er det? 

I debatten om deling af billeder kan man optegne to

skarpe positioner: 

”Ansvaret ligger hos 

den/dem, der deler”

”Ansvaret ligger hos den, der 

deler billeder af sig selv”

Lovgivningen er dog klar: ansvaret ligger hos den, 

der deler. 



Hvad skal der til?

‘I fatter det ikke’ 

• Behov for, at voksne har indsigt i, hvad der foregår i

den digitale verden

‘Der er ikke noget at gøre’ 

• Tillid til, at den voksne kan hjælpe med noget

‘Det bliver bare værre hvis jeg fortæller en voksen’ 

• Tydelighed omkring, hvad der kommer til at ske, når

man beder om hjælp



Hvordan kan I som socialrådgivere understøtte, 

at unge fortæller, hvis de har været udsat for 

en digital sexkrænkelse?

Hvad kunne I have brug for, for at føle jer klædt

på, til at håndtere sager om digitale

sexkrænkelser blandt børn og unge?



Mai Holm Hviid Lina Sjögren

mhh@redbarnet.dk lsj@redbarnet.dk

redbarnet.dk/sletdet

redbarnet.dk/sikkerchat

redbarnet.dk/anmeld

SikkerChat


