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O mtrent hver fjerde i alderen 13-17
år har oplevet, at der bliver
spredt rygter om deres sexliv på

nettet (24 procent), og næsten lige så
mange (22 procent) har modtaget uøn-
skede seksuelle fotos eller beskeder. Det
viser en undersøgelse fra Red Barnet, som
offentliggøres i dag.

Når det gælder deling af intime fotos,
så har 6 procent været ude for at få deres
private fotos delt uden samtykke. 10 pro-

cent har delt andres foto uden samtykke.
Og 30 procent har oplevet, at der er blevet
taget billeder af nogen i smug, som er ble-
vet delt på nettet. 

»Det er helt overordnet bekymrende, at
det er så udbredt. Og det er rigtig vigtigt,
at vi får tal på. I Red Barnet skal vi nu bru-
ge den viden til at udvikle et undervis-
ningsforløb til udskolingselever om digi-
tale sexkrænkelser«, siger psykolog Lina
Sjögren. Spørgeskemaundersøgelsen
omfatter 915 danske unge samt fokus-
grupper og interviews med unge, lærere,
politi og rådgivningsfolk. 

»Undersøgelsen viser også, at mange
unge ikke ved, hvor de skal søge hjælp. De
fleste vil tale med kammeraterne om det.
Kun 36 procent vil kontakte politi, og læ-
rerne vil kun 15 procent tale med det om.
Så der er behov for, at vi voksne får mere
viden, så vi ved, hvordan vi taler om det
med de unge«, forklarer Lina Sjögren, der
sidder i Red Barnets rådgivning SletDet,
hvor man hjælper unge, der er blevet
krænket digitalt.

»Vi hører unge sige i fokusgrupperne,
at det ikke nytter noget at tale med en
voksen, hvis man er blevet udsat for en
krænkelse på nettet. At de er bange for, at
de voksne bare gør det værre«. 

Lina Sjögren forklarer, at 52 procent af
de unge mener, det er pinligt at fortælle

om en digital krænkelse. Tallene fortæller,
at der stadig er mange (30 procent), der
synes, at personen på en video selv er
skyld i krænkelsen. 

»For mig er det også dybt bekymrende,
at man dømmer pigerne så hårdt. 69 pro-
cent af de unge i undersøgelsen er enige i,
at folk ville tænke dårligt om en pige, hvis
hendes nøgenbillede blev postet på net-
tet, mens kun 28 procent synes, at det
samme ville gælde for en dreng i den sam-
me situation«.

Lina Sjögren kan kun se én vej frem: 
»Vi må synliggøre, hvor udbredt det er.

Gøre plads til, at de krænkede får lov at
fortælle, så man kan mindske tabuet og
følelsen af at være alene og at være skyld i
det selv, for der mangler en forståelse hos
de voksne, forældre, lærere, politi af, at
krænkelser på nettet kan gøre lige så stor
en skade som et fysisk overgreb«. 

Sofies hårde valg
Sofie Slangerup fra Odense, der sidste år
fik en erstatning på 100.000 kroner fra en
tidligere partner, der havde delt deres
intimvideo med hende, er enig i, at de
krænkede ikke skal stå alene. 

»Jeg kalder mig selv en forkæmper. Jeg
er i gang med at etablere et netværk for
dem, der har været udsat. For det, der går
igen, er, at folk føler sig alene«.

Hun holder foredrag, og hver gang har
hun fået flere henvendelser fra unge, der
er kommet i klemme.

»Det er vildt vigtigt, at der en som mig
derude. Det har ikke den store effekt, når
der kommer eksperter eller politimænd.
Det har større effekt, når det er et ungt
menneske, der står der. Derfor gør jeg det.
Uden at det skal lyde opblæst«, siger Sofie
Slangerup, der selv betalte en dyr pris ved
at blive upopulær på gymnasiet.

»Det var bare så pissehårdt. Jeg ville øn-
ske, jeg kunne sige noget om det. Det var
det værste, der kunne ske for mig som 18
år gammel at miste alle mine venner. Jeg
blev fotograferet på gangene på skolen.
Jeg blev skubbet og generet ude i byen«. 

Hendes bedste råd til andre i samme i
situation er at tale med nogen.

»Det er enormt vigtigt ikke at føle sig
alene. Få også talt med nogle voksne, for-
ældre eller en onkel. Og så er det en god
idé med en psykolog. Eller rådgivning«. 

Sofie Slangerup glæder sig over, at der
trods alt er sket noget på den digitale
krænkelsesfront, når politiet i sidste uge
sigtede 1.004 unge for at dele en intim-
video: »Noget har ændret sig, når politiet
sigter over 1.000 for at dele børneporno.
Politiet viser engagement. Jeg kan godt li-
de tanken om, at min kamp har hjulpet«.
per.munch@pol.dk

For første gang har en stor
undersøgelse kortlagt,
hvordan tit unge bliver
udsat for seksuelt indhold
via net eller telefon. 
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D e har alle fire haft digital dannel-
se i gymnasiet, foredrag med Em-
ma Holten, den første, der talte

ud om seksuelle krænkelser på nettet, og
har deltaget i Red Barnets undersøgelse
om digitale krænkelser.

De har alle fire hørt om delingen af en
video på Facebook, der i sidste uge førte
til sigtelsen af 1.004 unge, og Martin H.
Laursen, 17 år, kan da også redegøre for, at
en dom betyder, at man hverken kan
komme til USA eller blive pædagog. 

De har også alle prøvet at modtage
beskeder på deres mobil, som var over
stregen. 

»Der går nærmest ikke en fest, uden at
nogen har fotograferet noget, som kunne
give andre problemer«, mener Katarina
Hessner Hansen, 16 år. 

Alligevel er eleverne fra 2.g på Gladsaxe
Gymnasium ikke et sekund i tvivl om, at
det at tage intime fotos og videoer og dele
dem med kærester, venner og bekendte
er en normal del af et ungdomsliv. Hvis
det sker med omtanke. Som Katarina til-
føjer: 

»Det med sociale medier er gået så
stærkt, det er så nemt, og det er så hurtigt,
så vi skal finde ud af det hele selv, og vi ar-
bejder stadig på det moralske kompas«.

Urimelig festfotograf
Hun nævner en gymnasiefest, hvor en gik
rundt og fotograferede. Blandt andet en
pige, som kyssede med en fyr. Og det end-
te så på en hjemmeside, hvor pigen måtte
forlange, at det skulle tages af igen, for det
var noget, hun ikke ville have ud. 

Martin mener, at unge skal lære at tæn-
ke over, hvordan de bruger deres compu-
ter og mobil til deres privatliv, ligesom
man også tænker over, hvad man gør
med sine bankoplysninger, kontokort og
passwords. 

»Men selv om man passer på, så kan et
rygte meget hurtigt rejse på de sociale
medier, og det er let at blive hængt ud for
noget. For eksempel var der en periode,
hvor alle drenge blev kaldt fuck-boys, og
hvor pigerne gik og sagde, ham der skal
du passe på, han er ude efter alt med en
puls«, siger Martin om at komme i Face-
books sladdercentrifuge.

Sofie Buur-Mouridsen, 17 år, tilføjer:
»Det er nok også noget med at gemme

sig. Når man skriver den slags, er det lette-
re at være streng over for nogen, end hvis
man sad ansigt til ansigt«.

Pigerne hænges ud
Undersøgelsen fra Red Barnet og deres sø-
sterorganisationer i England og Ungarn
viser, at man især i Danmark er meget
hårdere i dommen over kvinder, end når
det gælder mændenes opførsel. 

Til det siger Sofie: »Det er jo lige så synd
for en dreng at få delt en video på nettet,
men man fokuserer nok mest på pigerne.
Samtidig er piger nok hårdere i dommen
over for andre piger«.

Simon Sejr, 17 år, siger:
»Piger er bare mere til slutshaming

(kunne med lidt god vilje oversættes til
tøjteudskamning, red.). Drenge vil bare
se et foto af en nøgen pige, så siger vi
whauu, godt scoret, vi begynder ikke at
slutshame. Det er bare noget, man gør
mellem kammerater«.

Martin tror, at piger opfatter det at væ-
re på et foto eller en video med meget
større alvor end drenge.

»Hvis nogen havde et foto af min tisse-
mand, ville jeg nok sige ’flot’. En pige, der-
imod, tænker, åh nej, se nu mine bryster,
og jeg er også for tyk. Så det er meget vær-
re for dem, fordi de er så perfektionisti-
ske«.

Katarina kan godt se pointen:
»Vi er nok meget nøgenforskrækkede.

Mange går jo heller ikke i bad til gymna-
stik længere, sådan er det allerede i folke-
skolen«.

Men når det er sagt, så synes hun nu

stadig, at kvindernes kønsmoral holdes i
meget kort snor.

»Hvis en dreng kysser med flere til en
fest, er det bare highfive. Hvis en pige
laver mange drenge, så er det åbenbart
noget helt andet. Så er alle ude efter hen-
de. Både drenge og piger«.

Voksne ingen adgang
Alle fire gymnasieelever fra Gladsaxe er
enige om – ganske som rapporten fra Red
Barnet fortæller det – at de voksne er de
sidste, man skal henvende sig til.

I første omgang vil man tale med ven-
nerne og den, der har generet én på net-
tet. Dernæst forældrene. Men politi og læ-
rere vil man holde sig langt fra.

»Jeg er slet ikke så tæt på mine lærere
her, at jeg ville synes, at det var rart at tale
om et nøgenbillede. Til gengæld ville jeg
tale med mine forældre, som jeg har et
nært forhold til«, siger Katarina.

Sofie føler, at det at sige det officielt til
en lærer eller en forældre gør problemet
større. 

»Så er det, som om man bliver tvunget
til at se det i øjnene, og så går det op for én
selv, hvad der er sket«.

Simon mener også, at han ville lægge
låg på ved at tale med de involverede.

»Det er nok en generationsting. Jeg vil
ikke tro, at en voksen forstår, hvad det går
ud på for os. Går jeg til en lærer, vil flere få
det at vide, og så bliver det bare værre«. 

Martin tilføjer:
»Skaden er sket, nu skal vi videre«.
De er dog godt klar over, at de unge, der

har anmeldt sager, er med til at gøre deres
intime digitale hverdag mere sikker. For-
di andre unge ad den vej erkender, at de-
ling uden samtykke ikke bare er grænse-
overskridende, men også straffes. Men
som Katarina siger:

»Det er fint, det bliver italesat, men jeg
skal ikke være firstmover – og dermed bli-
ve offer en gang til«.
per.munch@pol.dk
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Gymnasieelever: »Vi arbejder stadig på det moralske kompas«
Fire unge fra Gladsaxe
Gymnasium taler om
fuck-boys, slutshaming, 
og hvordan de hurtige
digitale medier gør det
sværere at bevare sin 
sunde dømmekraft.

DIGITALT. Meget sladder og flirt er 
flyttet over på mobilen. Hvilket er fint,
hvis alle kender spillereglerne, mener
(fra venstre) Simon Sejr, Sofie Buur-
Mouridsen, Martin H. Laursen og Katarina
Hessner Hansen. Foto: Peter Hove Olesen

1 Det er enormt følsomt, når intime
billeder eller film deles offentligt,

og det kan være en stor overvindelse
for unge at fortælle om det til en vok-
sen. Du er nok chokeret, men tag en
dyb indånding – dit barn har brug for
støtte.

2 Vær rolig, og stil konkrete
spørgsmål for at forstå omstæn-

dighederne ved situationen.

3 Fortæl, at mange andre har stået
i samme situation, og at du vil

hjælpe. Dit barn føler måske skyld og
skam. 

Tal om følelserne, men gør det klart
over for barnet, at det ikke er ham/
hende, der har gjort noget forkert,
men derimod den eller de, som har
delt det krænkende materiale.

4 Nogle børn og unge vil have lyst
til at slette billeder og korrespon-

dancer for at glemme hændelsen.
Men du skal opfordre barnet eller den
unge til at gemme beviser i form af
screenshots, sms’er, chatsamtaler og
lignende, da de kan bruges i en even-
tuel politiefterforskning.

5 Hvis I ved, hvor det krænkende
materiale findes, så anmeld det

til det sociale medie. Få vejledning på
webadressen til SletDet herunder.

6 Overvej, om sagen skal politi-
anmeldes. Snak med dit barn, og

vurder, hvad der er det rigtige for
ham/hende. Find link hos SletDet.

7 Hvis du er i tvivl, har brug for råd
eller støtte, så kontakt SletDet.

Kilde: Red Barnets rådgivning.
redbarnet.dk/sletdet/
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7 gode råd: til voksne 


