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Unges deling af intime billeder
– mellem risiko og chance

19. september 2019

6% Har oplevet at få et intimt 

eller nøgenbillede delt uden 
deres samtykke

29% Har oplevet, at unge har 

oprettet falske profiler for at dele 
seksuelle billeder, beskeder eller 
kommentarer
om andre

27% Har oplevet, at få 

uønskede seksuelle kommentarer 
til billeder de har lagt op.

8% Har modtaget 

seksuelle trusler fra unge 
på deres egen alder

Deling af intime billeder og 
videoer uden samtykke

Mobning med seksuelt indhold

Udnyttelse, tvang og trusler Uønsket seksualisering

‘Unges erfaringer med digitale sexkrænkelser’ (2018)
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• Digitale sexkrænkelser kan have alvorlige konsekvenser – både psykisk, socialt og fagligt. 

• Digitale sexkrænkelser, kan være lige så skadelige og traumatiserende for et barn, som et 
fysiske seksuelt overgreb.  Overgreb som sker på nettet, er ligesom andre seksuelle overgreb 
tabubelagte. 

• Digitale sexkrænkelser kan opleves som krænkelser uden udløbsdato, fordi den krænkede 
kan leve i frygt for, at de krænkende billeder eller videoer dukker op på nettet igen.

• Mange børn og unge føler, at de står alene med krænkelsen og har svært ved at få fortalt 
om det der er sket. De kan være plaget af skyld og skam og synes det er pinligt at gå til en 
voksen. 

Digitale sexkrænkelser kan have alvorlige konsekvenser

Barrierer for at bede om hjælp

For pinligt
52%

Bekymret over, om det 
var deres egen skyld
30%

Bange for,
hvad der ville ske
40%

Vil hellere løse det selv
31%
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At løbe en risiko eller tage en chance

”Ways of thinking and acting,
involving calculations about probable
futures in the present followed by
interventions into the present in order
to control that potential future”

(Rose 2001).  

Risiko 

“The concept of chance (…) focuses
on how the individuals surrender
themselves to the situation”

(Heinskou 2011).

Chance

Min datter sendte et numse-billede til 
sin daværende kæreste. Og nu er de 
ikke kærester mere. Men han viser 
det til vidt og bredt og deler det også 
gerne. Jeg har selvfølgelig snakket 
med min datter omkring 
problematikken i overhoved at sende 
et sådan billede, Men hvad gør hun 
nu? (Mor til pige 14 år)

Tusind tak for svar, 
det betyder så meget at du har taget 
dig tid til at svare og jeg kan helt klart 
kunne bruge en masse af det du har 

skrevet. Det betyder så ufatteligt 
meget for mig

Vi er forældre til en pige, der desværre 
har opført sig ualmindelig uansvarlig på 
nettet og vi har virkelig brug for hjælp til, 
hvordan vi håndterer denne sag. Vores 
datter har chattet med en fyr, som hun 
ikke har mødt i virkeligheden(...) De har 
talt og skrevet sammen og det har udviklet 
sig til, at de har skrevet seksuelle 
fantasier til hinanden og han har 
kommenteret på billeder, hun i følge 
korrespondancen, har sendt han via 
Snapchat 
(forældre til pige 16 år)
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Er intim kommunikation på nettet risikoadfærd?

Jeg stolede meget på den her dreng, 
og vi var sådan vildt gode venner. Jeg 
stolede så meget på ham at jeg sendte 
ham 2 nøgenbilleder (et af mine bryster 
og et af min røv i et spejl). Jeg ved ikke 
hvorfor jeg gjorde det, men det føltes 
rigtigt lige i det øjeblik. 
(Pige 16)

Tusind tak for svar, 
det betyder så meget at du har taget 
dig tid til at svare og jeg kan helt klart 
kunne bruge en masse af det du har 

skrevet. Det betyder så ufatteligt 
meget for mig

Jeg havde noget kørende med en 
pige, hvor vi sendte nogle 
nøgenbilleder frem og tilbage og 
skrev “frækt” osv. Jeg plejer 
normalt ikke at sende billeder af 
min tissemand, men det gjorde jeg 
så alligevel. (Dreng 17)
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At tage en chance

Redbarnet.dk/sletdet
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