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1. OM DENNE SKOLEGUIDE
Hvem er denne håndbog til?

Om Projekt deSHAME

Denne håndbog er en vejledning til skoleledere,
afdelingsledere, skolebestyrelser og andre voksne, der
har et pædagogisk ansvar for børn og unges trivsel i
skolen.

Projekt deSHAME er et EU-finansieret projekt, der har
til formål at øge opmærksomheden på omfanget af
digitale sexkrænkelser blandt unge. Projektet har fokus
på at forebygge digitale sexkrænkelser samt at få unge
til at fortælle om det og bede om hjælp, hvis de selv eller
nogen, de kender, har oplevet en sådan krænkelse.

Hvis I på jeres skole får viden eller mistanke om, at en
eller flere elever er involveret i en digital sexkrænkelse
(f.eks. deling af intime billeder uden samtykke eller
seksualiseret mobning online), kan det være en hjælp
for personalet, og i sidste ende for eleverne, hvis
I på forhånd har udarbejdet en plan, som giver jer
anvisninger til, hvordan I kan handle.

Projekt deSHAME er et samarbejde mellem Red
Barnet og lignende organisationer i henholdsvis
Storbritannien og Ungarn. Som en del af projektet er der
lavet en rapport baseret på kvantitative og kvalitative
undersøgelser med deltagelse af 3.257 unge i alderen
13-17 år.
Du kan læse et resumé af rapporten med de danske
resultater her.

Håndbogens formål
• At give indblik i, hvad digitale sexkrænkelser er, og
hvilken adfærd der er karakteristisk i forbindelse med
digitale sexkrænkelser
• At tydeliggøre, hvorfor digitale sexkrænkelser også
er en sag for skolen – herunder konsekvenserne
af digitale sexkrænkelser samt skolernes/
uddannelsesinstitutionernes juridiske forpligtelse
• At skabe klarhed om, hvilke love der gælder i sager
om digitale sexkrænkelser
• At give indblik i, hvorfor digitale sexkrænkelser blandt
unge finder sted
• At orientere om relevant forebyggende undervisning
• At give konkrete handleanvisninger til, hvordan skolen
kan udarbejde en beredskabsplan til håndtering af
digitale sexkrænkelser.
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2. HVAD ER DIGITALE SEXKRÆNKELSER?
Digitale sexkrænkelser defineres som uønsket seksuel adfærd på enhver digital platform. Digitale sexkrænkelser
omfatter en bred vifte af handlinger, hvor digitalt indhold (billeder, videoer, indlæg, beskeder og sider) på en række
forskellige platforme (private eller offentlige) bliver anvendt. Disse handlinger kan få en person til at føle sig truet,
udnyttet, tvunget, ydmyget, forstyrret, seksualiseret eller diskrimineret. Digitale sexkrænkelser finder sted i en
kønsspecifik kontekst; krænkelserne kan have større negative konsekvenser for piger end for drenge.
I denne guide fokuseres der specifikt på digitale sexkrænkelser, der finder sted imellem unge.
Digitale sexkrænkelser kategoriseres her i fire hovedgrupper. Disse forskellige former for krænkelser kan finde sted
samtidig og kan også foregå sideløbende med sexkrænkelser offline.
Deling af intime billeder
og videoer uden samtykke

Udnyttelse, tvang og
trusler

Mobning med seksuelt
indhold:

Uønsket seksualisering:

En persons seksuelle
billeder og videoer bliver delt
uden personens samtykke
eller taget uden personens
samtykke.

En person modtager
seksuelle trusler, bliver
tvunget til at deltage i
seksuel adfærd online eller
afpresset med seksuelt
indhold

En person bliver forfulgt af
eller udelukket fra en gruppe
eller et fællesskab ved brug
af seksuelt indhold, der
ydmyger, diskriminerer eller
gør vedkommende ked af det.

En person modtager
uønskede seksuelle
opfordringer, kommentarer
eller uønsket seksuelt
indhold.

Oplevelsen og konsekvensen af digitale sexkrænkelser er forskellig fra person til person. Oplevelsen afhænger af
forskellige faktorer, herunder biologisk eller socialt køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, religion, særlige
uddannelsesmæssige behov eller handicap. Overordnet kan digitale sexkrænkelser få en person til at føle sig:
• bekymret og urolig
• truet eller bange
• udnyttet
• ydmyget eller fornedret
• skamfuld eller bedømt
• ked af det
• seksualiseret
• diskrimineret på grund af køn eller seksuel orientering
• skyldig.
De langsigtede virkninger kan forstærkes, hvis en person bliver konfronteret med det krænkende materiale igen og
igen og uden reelle muligheder for at få fjernet materialet fra nettet. På den måde kan digitale sexkrænkelser føles
som et overgreb uden udløbsdato. Det er vigtigt at være bevidst om, at de digitale sexkrænkelser kan have lige så
alvorlige konsekvenser som et fysisk seksuelt overgreb.
DeSHAME-undersøgelsen indikerer, at mange unge i skolerne landet over har oplevet eller oplever digitale
sexkrænkelser. Krænkelserne kan foregå både på og uden for skolen, men de involverede unges trivsel vil
sandsynligvis være påvirket af krænkelserne – også i skolen. Her er nogle af de vigtigste fund fra undersøgelsen i
Danmark:
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Deling af intime billeder og videoer
uden samtykke

6%

af de adspurgte i alderen 13-17 år på tværs
af Danmark, Ungarn og Storbritannien har
indenfor det seneste år oplevet at få deres intim– eller
nøgenbillede delt med andre uden deres tilladelse, mens
41% har været vidne til, at dette er sket.

Mobning med seksuelt indhold

25%

af de adspurgte i alderen 13-17 år på tværs
af Danmark, Ungarn og Storbritannien
har indenfor det seneste år oplevet rygtespredning på
nettet om deres seksuelle adfærd; her siger over to
tredjedele af de adspurgte (68%), at piger bedømmes
hårdere for dette end drenge.

68%

31%

25%

80%

Størstedelen af de adspurgte (68%) er enige
om, at folk vil tænke dårligt om en pige, hvis
hendes intim- eller nøgenbillede blev postet på nettet,
mens en mindre del ville tænke det samme, hvis det var
en dreng (40%).

En fjerdedel af de adspurgte (25%) har
oplevet, at unge i det skjulte har taget
seksuelle billeder af nogen og delt dem på nettet, mens
10% svarede, at de selv havde gjort dette indenfor det
seneste år.
”En dreng fortalte mig, at han virkelig godt kunne
lide mig og at hvis jeg sendte ham et billede, kunne
vi blive sådan et fantastisk par... jeg faldt for det, og
den næste dag var mine billeder rundt på hele
skolen, selvom han havde sendt mig et billede først.” –
Pige, 14 år, UK

Udnyttelse, tvang og trusler

Næsten en tredjedel af de adspurgte (31%)
har indenfor det seneste år oplevet, at unge
på deres egen alder oprettede falske profiler for at dele
seksuelle billeder, kommentarer eller beskeder om
andre. Næsten halvdelen (48%) har været vidne til at
andre unge deler personlige oplysninger om en person,
der opfattes som ‘billig’.
4 ud af 5 af de adspurgte (80%) havde
indenfor det seneste år oplevet, at unge på
deres egen alder har brugt udtryk som ‘luder’ eller ‘so’
til, på en ond måde, at beskrive piger på nettet, mens
over to tredjedele (68%) havde oplevet unge anvende
et homofobisk eller transfobisk sprog på nettet.

”Der var en, som jeg kender, og vi blev uvenner, så
han skrev grimme kommentarer til mine billeder og
sådan noget, og så lavede han en ny profil med mit
profilbillede, han tilføjede alle mine venner på Facebook
og han skrev at “Jeg er bøsse” – Dreng, 14 år, Ungarn

Uønsket seksualisering

9%

24%

6%

24%

af de adspurgte i alderen 13-17 år på tværs af
Danmark, Ungarn og Storbritannien har indenfor
det seneste år modtaget seksuelle trusler på nettet fra
unge på deres egen alder, mens 29% har været vidne til, at
dette er sket.

af de adspurgte svarede, at nogen indenfor det
seneste år har brugt seksuelle billeder af dem
til at true eller afpresse dem.

10%

1 ud af 10 adspurgte svarede, at deres
kæreste indenfor det seneste år har presset
dem til at dele nøgenbilleder; piger har i højere grad end
drenge oplevet dette.
”Vi havde skrevet sammen i et stykke tid, og han var
virkelig sød. Han spurgte mig om et nøgenbillede. I
starten svarede jeg selvfølgelig nej, men han blev
ved med at spørge mig. Jeg følte mig tvunget til det.
Da jeg havde sendt billedet, spurgte han om flere billeder.
Jeg ville ikke mere så jeg sagde nej. Han afpressede mig og
sagde at hvis jeg ikke sendte flere billeder ville han sende
mit nøgenbillede til alle hans venner, og dem på min skole.”
– Pige, 13 år, Danmark

af de adspurgte i alderen 13-17 år på tværs
af Danmark, Ungarn og Storbritannien har
indenfor det seneste år modtaget uønskede seksuelle
beskeder og billeder; piger (30 %) har i højere grad end
drenge (13 %) oplevet dette.
Næsten en fjerdedel af de adspurgte (24%)
svarede, at de indenfor det seneste år har
oplevet at få seksuelle kommentarer til et foto, som de
har lagt op af sig selv; piger (26 %) har i højere grad end
drenge (18 %) oplevet dette.

45%

Næsten halvdelen af de adspurgte i alderen
13-17 år (45%) svarede, at de har været
vidne til, at unge på deres egen alder har redigeret fotos
af nogen for at gøre dem seksuelle. For eksempel ved
at sætte deres ansigt på et pornografisk billede eller
ved at placere seksuelle emojis over dem.

”Jeg har faktisk også prøvet at få nøgenbilleder af
en dreng. Han prøvede på at vise sig anonymt, men
jeg kunne godt gætte hvem det var. Og det er alle
mulige billeder. Alle mulige klamme ting. Til sidst så
blokerede jeg ham.”– Pige, 13-14 år, Danmark
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NÅR OFRET PÅTAGER SIG SKYLDEN
Personer, der har været udsat for digitale sexkrænkelser eller andre
seksuelle overgreb, kan have en tendens til at bebrejde sig selv og
påtage sig ansvaret for det, der er foregået. En af grundene kan være,
at unge hører og læser om voldtægt eller digitale sexkrænkelser i medierne, hvor der kan være fokus på, at den krænkede ikke skulle have
sendt nøgenbilledet i første omgang, eller at et offer for en voldtægt var
udfordrende klædt – underforstået, at det var offerets egen skyld.
En anden grund kan være, at offeret ubevidst beskytter sig selv ved
at påtage sig ansvaret for det, der er sket, for derved at undgå den
åbenlyse offerrolle. Her kan gruppedynamiske faktorer spille ind – og
den unge kan være bange for at blive ekskluderet, hvis vedkommende
fremstår som et offer i vennekredsen. Hvis den krænkede af den grund
hverken anmelder hændelsen eller søger anden form for hjælp, kan
han/hun opleve at stå meget alene, og konsekvenserne af krænkelsen
kan potentielt forværres.
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3. HVORFOR ER DIGITALE SEXKRÆNKELSER EN SAG
FOR SKOLEN?
For at komme de digitale krænkelser til livs er det vigtigt, at vi som fagpersoner husker på, at unges liv og trivsel
ikke kan deles op i det, der sker ’på nettet’, og det, der sker ’i den virkelige verden’ – digitale rum er nemlig lige så
virkelige for unge som skolen, familien og fritidslivet. Den digitale arena er blot én ud af mange arenaer, som unge
bevæger sig i, og som påvirker hinanden. Som lærer er det vigtigt at spørge ind til denne del af elevernes liv. Unge
fortæller, at hvis dialogen om livet på nettet var en del af hverdagen, ville de opleve det som lettere at bede om
hjælp, hvis noget går galt.
Resultaterne fra Projekt deSHAME viser, at unge i alderen 13-17 år har hørt om digitale sexkrænkelser i skolen,
men at mange af de unge oplevede ikke at kunne bruge informationerne, de havde modtaget, til noget. Forskningen
fremhæver, at det i høj grad er samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi (SSP), der kan gøre en forskel
i forebyggelsen af digitale sexkrænkelser. Projektet påpeger også, at der er et kontinuerligt behov for at udvikle
effektive måder at engagere og inddrage de unge i emnet.
Alle skoler skal udarbejde en antimobbestrategi, som skal indeholde en plan for forebyggelse af mobning – i både
fysiske og digitale arenaer. Derfor har skolen også et ansvar for at forebygge digitale sexkrænkelser og reagere
relevant, hvis en eller flere elever er berørt af seksuelle krænkelser. Det er afgørende, at hele skolens personale
involveres i forebyggelsen af digitale sexkrænkelser, og hvordan de skal forholde sig, hvis de bliver bekendte med, at
elever krænkes seksuelt.
De skal kunne guide eleverne og vide, hvor eleverne kan søge hjælp, og hvilken form for hjælp de kan få.
• Alt personale på skolen har et ansvar for at skabe et trygt og sikkert læringsmiljø, hvor eleverne kan udvikle sig.
Dette læringsmiljø indbefatter både digitale og fysiske rum.
• Alt personale på skolen skal være opmærksomme på elevernes adfærd og gribe ind, hvis de oplever en elev have
behov for hjælp eller beskyttelse.
• Skolen bør indgå i et tæt forebyggende samarbejde med SSP for at sikre elevernes trivsel og støtte dem, hvis de
har brug for hjælp.
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Underretningspligt
I servicelovens § 153 står der, at personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv,
skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de får kendskab til, at et barn eller en ung kan
have behov for særlig støtte eller kan have været udsat for overgreb. Det gælder også, hvis
de bekymringer, man som fagperson har for et barn eller en ung, har med barnets eller den unges
digitale oplevelser og erfaringer at gøre. Hvis der opstår konflikter eller problemer, som I ikke kan
løse på skolen alene, så skal I underrette de sociale myndigheder. I kan læse mere om underretningspligt på sikkerchat.dk under ’Fagpersoner’ og på Ankestyrelsens hjemmeside.

Nyere forskning har vist, at fagprofessionelle ofte opfatter overgreb på nettet som mindre alvorlige end
fysiske overgreb. Men samme forskning viser faktisk, at digitale sexkrænkelser kan være lige så skadelige
og traumatiserende for et barn som et fysisk seksuelt overgreb. Overgreb, som sker på nettet, er ligesom
andre seksuelle overgreb tabubelagte og meget svære at tale om. Unge, der udsættes for seksuelle overgreb,
mærkes for livet. De lever med følgerne af de seksuelle overgreb. Ved digitale sexkrænkelser og overgreb
kommer den ekstra dimension, at overgrebene aldrig ophører, når billeder eller videoer af krænkelserne eller
de seksuelle overgreb lægges på nettet.
Du kan læse mere om IT-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge i Red Barnets antologi ’Hvor slemt ka’
det være?’.
Mistrivsel
Det er svært at lave en tjekliste, som fortæller, hvornår en ung mistrives og har brug for hjælp fra en voksen,
fordi reaktioner og signaler er forskellige fra ung til ung. Det er jer som fagpersoner omkring de unge, der
kender elevgruppen bedst, og I har de bedste forudsætninger for at spotte mistrivsel – uanset om den er
opstået online eller offline.
Hvis en ung pludselig bliver mere udadvendt eller indadvendt eller på anden måde ændrer adfærd, er der altid
grundlag for at undersøge det nærmere.
Hvis stemningen eller dynamikken i klassen pludselig ændrer sig, f.eks. hvis eleverne vogter over hinanden
eller skaber foragt over for enkelte elever i klassen, kan det også være tegn på, at kulturen og fællesskabet ikke
fungerer, og der er behov for at undersøge årsagerne til ændringerne.
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4. LOVGIVNINGEN OM DIGITALE SEXKRÆNKELSER
Digitale sexkrænkelser kan være i strid med loven. Her følger en oversigt over, hvordan de fire kategorier af digitale
sexkrænkelser er omfattet af den danske lovgivning.
Deling af intime billeder og videoer uden samtykke
Det kræver som udgangspunkt altid samtykke at dele billeder af andre (ifølge persondatalovens paragraffer om
privatliv). Hvis nogen har delt et billede af dig på sociale medier uden at spørge, så har du ret til at få det fjernet, hvis
du beder om det.
Når det handler om intime billeder og nøgenbilleder, så skelner man i loven mellem pornografiske og
ikkepornografiske nøgenbilleder:

IKKE PORNOGRAFISKE NØGENBILLEDER
Ikke pornografiske nøgenbilleder er billeder eller film af en eller flere
personer, som ikke gør noget tydeligt seksuelt, og hvor der ikke er fokus
på personernes kønsorganer. Det kunne være et nøgent barn, som leger i haven eller bader på stranden uden tøj på. Hvis man videresender
sådan et billede eller en film til en anden person uden at have fået lov
af den/dem, der er på billedet, kan man blive straffet for krænkelse af
privatlivet, hvis den/dem på billedet melder én til politiet. Det skyldes, at
man ikke må udstille andre mennesker i pinlige eller private situationer.
Hvis man offentliggør billedet og dermed gør billedet tilgængeligt for
mange personer – f.eks. lægger det ud på en hjemmeside – er det en
mere alvorlig krænkelse af privatlivet.
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PORNOGRAFISKE NØGENBILLEDER
Pornografiske nøgenbilleder er billeder eller film af
en eller flere personer, som gør noget tydeligt seksuelt,
eller hvor der er fokus på kønsorganerne. Billeder af en sådan
karakter af personer under 18 år betragtes som ulovlige billeder
(børnepornografi). Det er ulovligt at sende den slags billeder til andre,
medmindre der er tale om et kærestepar, hvor begge er over 15, og begge har givet samtykke. Hvis kæresteforholdet slutter, gælder aftalen mellem
de to personer ikke længere, og det er derfor ulovligt at opbevare nøgenbillederne. Det betyder, at man ifølge loven skal slette billederne, hvis man
slår op. Offentliggørelse (at gøre tilgængeligt for mange) af den type
billeder vil være en grovere overtrædelse af straffeloven end
videresendelse (til en enkelt eller få udvalgte).
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Udnyttelse, tvang og trusler
Denne form for digitale sexkrænkelser kan f.eks.
handle om, at en person modtager seksuelle trusler,
bliver tvunget til at deltage i seksuel adfærd på nettet
eller bliver afpresset med seksuelt indhold. Mundtlige
trusler, som f.eks. i en telefonsamtale eller over webcam, samt skriftlige trusler, f.eks. i et brev, en SMS,
en chat eller en e-mail, kan være strafbare (straffelovens § 266 om trusler) og straffes med bøde eller
fængsel indtil to år.
Mobning med seksuelt indhold
Mobning med seksuelt indhold kan f.eks. være at
komme med nedsættende seksuelle hentydninger
eller sprede rygter af seksuel karakter om en person
med det formål at forfølge personen eller lukke personen ude af en social sammenhæng.
Mobning er i forhold til straffeloven en vanskelig størrelse. Når mobning sker online, vil det oftere komme
til udtryk som hånlige beskeder, sladder, øgenavne,
sarkasme, udelukkelse fra f.eks. klassens SMS-kæde,
billeddeling og hadesider. Det er ulovligt at udstille
andre i pinlige situationer, og derfor kan straffelovens
§ 264 d om ærekrænkelse i nogle tilfælde anvendes.
Civil- og fagretligt findes der nogle domme for mob-

ning mellem voksne på arbejdspladser, i klubber og
i foreninger. Og selvom der på børneområdet flere
gange er søgt om fri proces til at rejse en civilretlig
erstatningssag mod en skole for ikke at have standset
mobning, så er der ikke skabt præcedens endnu.
Dog er der pr. 1. august 2017 oprettet en national
klageinstans mod mobning, som børn og forældre kan
klage til, hvis barnet bliver mobbet, og skolen ikke gør
tilstrækkeligt for at håndtere mobningen. I kan læse
mere om klageinstansen her.
Uønsket seksualisering
Uønsket seksualisering kan handle om, at en person
sender et billede eller et videoklip med pornografisk
indhold til en anden person, som føler, at det er grænseoverskridende. Det er ulovligt at krænke andres
blufærdighed (straffelovens § 232), og der er egentlig
ingen forskel på krænkelse af blufærdigheden ved at
optræde i en offentlig park eller ved at optræde foran
et webcam, som andre kan se online. Krænkelse af
blufærdigheden kan give op til fire års fængsel.
I kan læse mere om relevant lovgivning om krænkende adfærd online her.
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5. HVORFOR UDSÆTTER UNGE HINANDEN FOR
DIGITALE SEXKRÆNKELSER?
Teenagehjernen online
Teenagealderen er generelt præget af, at kognitive evner som konsekvenstænkning og impulskontrol er under udvikling. Det er kendt, at menneskers frontale cortex, det hjerneområde,
der bl.a. står for kontrol og hæmning af impulser, ikke er færdigudviklet før 25-årsalderen.
Studier viser, at unge i alderen 13-17 år ikke er i stand til at konsekvensberegne deres handlinger,
på samme måde som ældre personer er. Derudover står unge teenagere midt i den store og omvæltende udvikling af deres krop og seksualitet, hvilket yderligere kan påvirke deres dømmekraft.
I undersøgelsen svarede 37 % af de unge, at de havde delt noget online, som de efterfølgende havde fortrudt.
På nettet er der særlige vilkår for kommunikation. Det kan være svært at fortolke og aflæse hinanden, når kommunikationen primært sker med tekst. Den krops- og ansigtsløse kommunikation kan
også forstærke vanskelighederne med at beregne og forstå konsekvenserne af ens handlinger, som
f.eks. at dele et intimt billede uden samtykke eller være med til at sprede rygter om nogens
seksuelle adfærd.

Digitale sexkrænkelser som sociale handlinger
I danske medier er digitale sexkrænkelser ofte blevet omtalt som hævnporno. Brugen af ordet hævnporno kan
indikere, at motivet bag krænkelsen altid er hævn, og at det, der udspiller sig, er en konflikt mellem den person,
som deler, og den person, hvis billede eller video er blevet delt. Ofte er mange unge involverede i en digital sexkrænkelse, og derfor kan det være vigtigt at være bevidst om, at der kan ligge mange forskellige sociale dynamikker bag de krænkende handlinger.
I Danmark har vi set eksempler på billeder eller videoer, som bliver delt uden samtykke, og som florerer og bliver
sendt frem og tilbage blandt unge på en skole, i en by eller i hele landet.

Når over 1.000 unge krænker
I januar 2018 sigtede Rigspolitiet mere end 1.000 unge mennesker for at distribuere børnepornografisk materiale via deling af en video med seksuel indhold fra 2015, hvor en pige og
flere drenge optræder.
Sagen er et eksempel på, at det ikke kun er unge med særlige individuelle risikofaktorer, som krænker andre på nettet. Sagen giver indblik i, at der kan være særlige sociale dynamikker på spil, når
digitale sexkrænkelser finder sted.

For at kunne hjælpe både de unge, som bliver krænket, men også dem, som krænker, må de digitale sexkrænkelser anskues som fænomener, der ikke altid bare har med individer at gøre, men som kan være afhængige af
kultur og af unges behov for at være en del af et fællesskab.
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En plads i fælleskabet
Når unge udvikler deres identitet, så gør de det i socialt samspil og forhandling med andre. Unge har, ligesom
voksne, brug for at høre til og være en del af et fællesskab. Fra nyere teori om mobning ved vi,
at behovet for at nedgøre og ekskludere en person fra et fællesskab bunder i individets eget behov for at høre til.
Hvis en ung føler sig utryg i et fællesskab, kan vedkommende finde midlertidig tryghed i at skabe foragt for eller
fordømmelse af en anden person. På den måde kan unge danne et fællesskab om at foragte en person og samtidig selv være med til at definere, hvad der skal til for at være en del af fællesskabet.

51 % af de danske unge i deSHAME-undersøgelsen svarer, at de
tror, at unge krænker på nettet for at få venners respekt

Digitalt krænkende adfærd kan forstås som et led i den vedvarende forhandling om egen position i et fællesskab.
Den krænkende adfærd kan:
• Give adgang til et fællesskab – ’alle os, der har set/delt videoen’.
• Være en måde at skabe foragt for de krænkede – ’hvor er han/hun bare klam’.
• Skabe en fortælling om, hvornår man er en del af gruppen – ’det ville jeg aldrig gøre’/ ’det er hans/hendes egen
skyld’.

Når unge f.eks. spreder rygter på nettet om en anden ungs seksuelle adfærd, kan det være en måde at opstille rammer for, hvilken
adfærd der er okay, hvis du vil være en del af gruppen. På den
måde kan digitale sexkrænkelser fungere som social kontrol.

Digitale sexkrænkelser

Seksuelle oplevelser kan give anerkendelse
Seksualitet og køn får ofte betydning for unge og
deres identitetsdannelse, fordi det i teenageårene
fylder en del i det sociale liv. Det at kunne fortælle om
en seksuel chat eller SMS-korrespondance kan være
en måde at fortælle om seksuelle erfaringer og kan
give status og anerkendelse i en gruppe. Grænsen
mellem at fortælle om egne seksuelle erfaringer og at
krænke andre kan derfor være vanskelig for unge
at balancere.
Her kan normer og forventninger til køn og seksualitet spille en væsentlig rolle. For at få anerkendelse i
drengegruppen oplever nogle drenge, at de skal udvise maskulinitet og heteroseksualitet – uanset deres
faktiske seksualitet. Derfor kan de føle sig pressede til
at dele intime billeder af piger eller se med, når andre
drenge viser intime billeder.
Nogle piger føler, at de skal leve op til tvetydige feminine kønsnormer. På den ene side skal de være ’pæne
piger’, som er tilbageholdende i forhold til deres seksualitet. På den anden side kan de føle, at de skal leve
op til mediernes seksualiserede idealer af, hvordan en
kvinde skal se ud. Det kan være svært at leve op til.
En måde at gøre det på kan være ved at fremstille andre piger som ’sluts’, f.eks. ved seksualiseret mobning,
rygtespredning eller deling af intime billeder.

DeSHAME-undersøgelsen viser, at piger
oftere udsættes for nogle typer af digitale
sexkrænkelser end drenge. F.eks. har over en
fjerdedel af de adspurgte piger (27 %) oplevet
at modtage uønskede seksuelle beskeder og
billeder sammenlignet med 14 % af drengene. Piger
og drenge i undersøgelsen har i lige høj grad oplevet
at få delt et intim- eller nøgenbillede uden samtykke.
Attituden over for piger og drenge er dog forskellig:
69 % af de unge svarer, at de er enige i, at folk vil
tænke dårligt om en pige, hvis hendes intim- eller nøgenbillede bliver postet på nettet. 28 % svarer, at de
er enige i, at folk vil tænke dårligt om en dreng, som
oplever det samme
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Afvisning og frustration
Unges seksuelle oplevelser kan også være forbundet
med udfordringer og frustrationer, f.eks. hvis erfaringer
med sex ikke lever op til den unges forestillinger eller
til omgivelsernes forventninger til kønnet og seksuel
adfærd.
Nogle unge oplever, at det er svært at få en flirt eller
en kæreste, at de bliver afvist eller gået fra, eller at det
seksuelle samvær blev en skuffelse. Disse oplevelser
kan medføre følelser af at være såret, vred og ked af
det, som kan være svære at håndtere, og som kan
skabe et behov for umiddelbar lindring. At sprede intime billeder af fx en ekskæreste på nettet kan i nogle
tilfælde være en måde at håndtere de svære følelser
på og samtidig genvinde magt og kontrol.
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6. HVEM UDSÆTTES FOR DIGITALE SEXKRÆNKELSER?
Enhver kan blive udsat for digitale sexkrænkelser, men visse grupper er mere sårbare end andre. Rapporten, som er
blevet udarbejdet på baggrund af Projekt deSHAME, viser, at psykisk sårbare unge oftere oplever at blive udsat for
bestemte former for digitale sexkrænkelser end deres jævnaldrende. Faktorer som oplevet gruppepres, lav grad af
social støtte samt depressive symptomer er betydende.
Unge med en høj grad af selvtillid oplever ligeledes at blive udsat for bestemte former for digitale sexkrænkelser
oftere end deres jævnaldrende – hvilket umiddelbart kan virke modstridende. En hypotese kan være, at unge med
en høj grad af selvtillid deler intime billeder i højere grad eller er mere risikotagende og føler større selvsikkerhed i
forhold til selv at kunne håndtere problemer, der opstår på nettet.
Unge med særlige uddannelsesmæssige behov og/eller handicap
Interviews med lærere og fagfolk har tydeliggjort, at unge med særlige uddannelsesmæssige behov og/eller
handicap kan være særligt udsatte for digitale krænkelser. Gruppen af lærere og fagfolk pegede på følgende
problemstillinger, som skolen bør være opmærksom på:
• Ændringer i den unges adfærd, f.eks. i form af udeblivelse fra aktiviteter eller fravælgelse af samvær med
jævnaldrende, kan risikere at blive begrundet i den unges særlige behov, i stedet for at det undersøges, om der
er andre årsager som f.eks. digitale sexkrænkelser.
• Unge, der har svært ved at kommunikere klart og tydeligt, kan have svært ved selv at sætte ord på deres oplevelser og bede om hjælp.
• Unge med særlige uddannelsesmæssige behov og/eller handicap kan have sværere ved at sige fra over for at
gøre noget, de i virkeligheden ikke har lyst til at gøre.

Igennem interviews med lærere og fagfolk blev det ligeledes tydeligt, at unge, der
oplever sig selv som homoseksuelle, biseksuelle eller transseksuelle, også er
særligt udsatte for digitale krænkelser. 9 % af de unge i undersøgelsen siger, at
de er blevet mobbet online, hvor der blev brugt homofobisk eller transfobisk sprog.
Drenge (13 %) er mere udsatte end piger (5 %).

Det er vigtigt at se disse tal i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, og fokus på en inkluderende og oplysende
seksualundervisning i skolerne kan være med til at ændre på statistikken.
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7. FOREBYGGELSE AF DIGITALE SEXKRÆNKELSER
Det er vigtigt, at I på skolen får en fælles forståelse for, hvad respekt, samtykke og sunde relationer har af betydning
for elevernes liv både online og offline, og hvordan disse begreber kan være forbundet med digitale sexkrænkelser.
En fælles forståelse giver skolen det bedste grundlag for at udvikle forskellige forebyggende tiltag, der kan sikre,
at alt personale er i stand til at identificere uacceptabel digital adfærd, og at eleverne føler sig trygge – også hvis
de skal anmelde krænkende adfærd på nettet. Giv derfor plads til at diskutere og dele erfaringer på f.eks. skolens
lærermøder, så alle skolens lærere bliver trygge i håndteringen af digitale sexkrænkelser.

Kom i gang på jeres skole
• Definér i fællesskab skolens digitale værdisæt, og tilføj det til skolens eksisterende
antimobbestrategi. Find inspiration her·
• Sørg for, at der i forbindelse med diskussioner om digitale sexkrænkelser også bliver
talt om relationer, sex og samtykke.
• Giv personalet tid og rum til at diskutere udfordringerne ved elevernes digitale liv.

Når I skal arbejde forebyggende med digitale sexkrænkelser, er det ikke nok at lave planer. Det kræver også
konkrete handlinger og aktiviteter i klasserne. I det følgende fremhæver vi fire centrale temaer i det forebyggende
arbejde og anbefaler materialer, som kan bruges i undervisningen. Mange af de temaer, som der er fokus
på i det forebyggende arbejde med digitale sexkrænkelser, er i øvrigt relevante i forhold til at styrke positive
ungefællesskaber – både i digitale og fysiske arenaer.
Sammtykke, køn og krop
Red Barnet, deSHAME
Det Kriminalpræventive Råd, Tune Ind
Sex & Samfund, Seksuelle rettigheder online/offline
Sex & Samfund, Din krop – dit valg – din ret
Diskrimination og rettigheder
Amnesty International, LGBT og menneskerettigheder
DIIS, Forskellighed og fordomme
Sociale digitale handlekompetencer
Red Barnet, Vær digital – skolens digitale værdisæt
Red Barnet, SikkerChat
Medierådet for børn og unge, Nettets vildveje
Fællesskaber og mobning
Red Barnet, DropMob
Alliancen mod mobning, Alle for en mod mobning
Sex & Samfund, Destination Trivsel
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8. HÅNDTERING AF DIGITALE SEXKRÆNKELSER
Når en elev har været udsat for digitale sexkrænkelser, er skolens reaktion og håndtering afgørende for at stoppe
den krænkende og skadelige adfærd hurtigst muligt og minimere de varige mén for de involverede. Det er vigtigt,
at skolen i denne sammenhæng signalerer en støttende tilgang til den situation, der skal håndteres, og det er
afgørende, at skolen har en plan for, hvordan personalet handler i en sådan situation. Derfor anbefaler Red Barnet,
at I på jeres skole udfylder en fempunktsplan (bilag 1) for, hvordan I håndterer digitale sexkrænkelser.
I det følgende kan I læse den nødvendige baggrundsviden til de fem punkter

Det er vigtigt, at skolen regelmæssigt evaluerer både forebyggende tiltag og planen for håndtering af digitale sexkrænkelser for at sikre, at tiltagene og procedurerne giver mening for både elever og personale.

Eleverne ved, hvad de kan få hjælp med – og hos hvem
Unge oplever barrierer for at fortælle om digitale sexkrænkelser
Undersøgelsen, som blev foretaget i forbindelse med Projekt deSHAME, viste, at kun 15 % af de unge ville være
tilbøjelige til at fortælle det til en lærer, hvis de blev udsat for en digital sexkrænkelse.

Årsager til ikke at fortælle lærere om en digital sexkrænkelse
1. ”Jeg ville være bekymret for, at min skole ville overreagere” – 41 %
2. ”Jeg ville være bekymret for, at det ville gøre det hele meget værre” – 35 %
3. ”Jeg ville ikke vide, hvilken lærer jeg skulle tale med” – 23 %
4. ”Jeg tror ikke, jeg vil blive taget alvorligt” – 12 %
5. ”Lærerne har for travlt til at tale” – 9 %

Undersøgelsen peger altså på, at det er vigtigt, at skolen giver unge klar besked om, hvad skolen gør, og hvordan der reageres, hvis en ung fortæller om en digital sexkrænkelse.
At fortælle om digitale sexkrænkelser kan være vanskeligt for den eller de involverede personer. Særlig svært
kan det være for de unge, der ved at fortælle om en krænkelse vil afsløre noget om deres digitale aktiviteter, som
de måske ikke ønsker at dele – f.eks. seksuelle interaktioner eller seksuel præference. Det er vigtigt, at eleverne kan have tillid til, at deres situation bliver behandlet med diskretion og respekt. Derfor er det også vigtigt, at
eleven bliver informeret om, hvem der bliver inddraget i sagen, og hvordan det foregår.
Det kan være en god idé at tydeliggøre for eleverne, hvilke lærere de kan gå til. Hvis I f.eks. beslutter, at AKT-lærere er særligt ansvarlige for at håndtere sager om digitale sexkrænkelser, så gør det tydeligt for eleverne, hvilke
lærere det drejer sig om, og hvor og i hvilke faste tidsrum de kan træffe disse lærere. Det kan også være en god
idé at tydeliggøre, at eleverne altid kan gå til deres klasselærer.
Det er vigtigt, at skolen signalerer, at det at bede om hjælp ikke er et svigt eller en svaghed, men en styrke, der
viser mod og ansvarlighed.
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Gør det let at få hjælp
Alle eleverne i skolen skal vide, hvordan og hvor de skal søge hjælp, hvis de har bekymringer om digitale sexkrænkelser. Skolen skal sikre, at både elever, forældre og personale
ved, hvilken form for støtte eleverne kan få fra såvel skolen som fra andre organisationer
og myndigheder. Sørg for at hænge plakater og opslag op på skolen, der viser, hvilke
organisationer eleverne også kan søge hjælp hos. Overvej, om skolen skal have besøg
af en ekstern organisation med ekspertise inden for digitale sexkrænkelser.
Sørg desuden for:
• At både skolens elever og personale er bevidste om, at alle anmeldelser om digitale
sexkrænkelser behandles med respekt, alvor og en ikkefordømmende tilgang.
• At informere eleverne om, hvordan og til hvem de skal anmelde digitale krænkelser.
• At eleverne forstår, hvordan en anmeldelse vil blive behandlet, og hvad der efterfølgende vil ske. Anonyme anmeldelser kan være en mulig løsning, men det kræver særlige
overvejelser.

Skolens personale ved, hvordan de skal reagere ved mistanke eller viden om digitale sexkrænkelser
Digitale sexkrænkelser kan foregå på flere forskellige måder og på forskellige platforme. Beskeder og billeder
kan være både offentlige og private, og krænkelserne kan foregå på tværs af klasser og skoler, i lokalsamfund
og nogle gange i hele landet. Der er også risiko for, at krænkelserne vil dukke op igen på et senere tidspunkt og
derved fastholde den krænkede elev i en offerrolle. Nogle unge kan være tilbageholdende med at fortælle om en
krænkelse, fordi skaden jo allerede er sket, og det krænkende indhold er på nettet.

Når en elev fortæller om en digital sexkrænkelse
• Tag situationen alvorligt, og fortæl, at eleven har gjort det rigtige ved at fortælle om det til en voksen.
Anerkend, at den unge sandsynligvis har skullet overvinde mange barrierer for at fortælle om den
digitale sexkrænkelse.
• Den krænkede kan stå med en følelse af, at det er hans eller hendes egen skyld, at krænkelsen har
fundet sted. Det er vigtigt at placere ansvaret for krænkelsen det rigtige sted. Det er aldrig den krænkedes egen skyld.
• Nogle unge vil have lyst til at slette krænkende billeder og korrespondancer for at glemme hændelsen. Men du skal opfordre eleven til at gemme beviser i form af screenshots, SMS’er, chatsamtaler og
lignende, da de kan bruges, hvis krænkelsen skal anmeldes på et socialt medie eller til politiet.
• Involvér den krænkede elev i den efterfølgende proces. Eleven skal informeres om, hvem skolen involverer, og hvordan lærer og elev sammen går videre med sagen.
• Hvis den krænkede elev går på den samme skole eller i den samme klasse som eleven (eller eleverne), der har krænket, er det vigtigt at lave en plan for, hvordan den krænkede elev kan blive ved med
at komme i skole under trygge rammer.
• Vurdér, hvilken grad af hjælp og støtte den eller de påståede krænkere har brug for, og om andre elever har brug for hjælp eller støtte. Da krænkelserne sker online, kan gruppen af vidner eller tilskuere
være meget stor.
• Vær bevidst om, hvordan skolens personale forstår situationen og omtaler de elever, der er involveret.
Det kan være vigtigt at se på den krænkende hændelse i et helhedsperspektiv, f.eks. i forhold til den
klassekultur, krænkelsen er opstået i, og hvordan man kan arbejde med denne.
• Overvej, om andre skoler eller institutioner skal kontaktes/orienteres. Hvis elever fra andre skoler har
været involveret, bør disse skoler kontaktes. De kan være uvidende om, hvad der er foregået, men de
kan også sidde inde med en viden, der vil være nyttig for skolen at have.
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Nogle tilfælde af digitale sexkrænkelser er i strid med loven (se kapitel 4). Hvis krænkelserne er brud på loven,
skal billeder og/eller andet materiale sikres som bevis. Hvis en elev retter henvendelse til en lærer vedrørende
digitale sexkrænkelser, bør læreren ikke gennemse det ulovlige indhold, medmindre det er direkte uundgåeligt eller
nødvendigt for elevens sikkerhed. I tilfælde af ulovlig deling af overgrebsbilleder af børn (børnepornografisk
materiale) vil politiet kunne hjælpe skolen og evt. andre institutioner med at afgøre, hvilket indhold der er behov for til
bevismateriale, og hvordan man bedst kan sikre dette.
Selvom en elev udsættes for digitale sexkrænkelser, der er brud på loven, er det ikke sikkert, eleven ønsker at melde
hændelsen til politiet. Dette kan der være flere årsager til. Projekt deSHAMEs rapport viser de fem største barrierer:
1: ”Jeg vil ikke have, at min familie bliver involveret” – 43 %
2: ”Jeg vil ikke komme i problemer” – 41 %
3: ”Jeg ville ikke tro, det var alvorligt nok” – 41 %
4: ”Jeg synes, det ville være for svært” – 38 %
5: ”Jeg ville ikke vide, hvordan jeg skulle gøre” – 36 %
Når skolen kender elevernes bevæggrunde for at være tilbageholdende med at anmelde digitale sexkrænkelser til
politiet, har skolen i højere grad mulighed for at støtte op omkring den enkelte elev med bl.a. information om, hvordan
politiet kan hjælpe. Hvis eleven stadig ikke ønsker at inddrage politiet, kan skolen vælge at anmelde hændelsen,
hvis det er for at beskytte den pågældende elev mod skade. Det er dog afgørende, at eleven ved, hvorfor skolen
vælger at inddrage politiet, og forstår, at politiet først og fremmest har pligt til at beskytte den unge.
Hvis en krænkelse ikke er et direkte brud på loven, men dog har alvorlig karakter, bør skolen rette henvendelse til
de involverede familier og til de sociale myndigheder. Derudover er der mulighed for at tage kontakt til Red Barnets
rådgivning SletDet, hvis man har brug for hjælp og vejledning til at få fjernet krænkende materiale
fra nettet.

Den hurtigste og mest effektive måde at få fjernet digitalt indhold på er ved, at den person, der har
lagt indholdet op på nettet, sletter indholdet igen. Hvis personen, der er ansvarlig for krænkelserne, er
kendt:
• Forklar personen, hvorfor indholdet er krænkende, og anmod personen om at fjerne det.
• Bed om bevis for, at indholdet slettes fra personens devices og/eller platforme (f.eks. fotos på mobilen
og gemt indhold på cloudbaserede tjenester).
• Bed om en liste over de personer, indholdet er blevet delt med.
Hvis personen, der er ansvarlig for krænkelserne, ikke er kendt:
• Tal med den krænkede eller den, der har anmeldt sexkrænkelserne, om, hvem der kan have udført
de krænkende handlinger. Den eller de elever, der har anmeldt krænkelserne, vil muligvis ikke videregive oplysningerne af frygt for negative konsekvenser fra de jævnaldrende. Her er det dog vigtigt at
forsikre dem om, at de vil blive støttet gennem hele processen. Overordnet gælder det om at skabe
en kultur på skolen, hvor anmeldelser af digitale sexkrænkelser omtales og fremhæves som en positiv
handling.
• Kontakt webstedet eller den tjeneste, materialet er lagt op på, og anmod om, at indholdet fjernes.
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Skolens personale ved, hvor de kan få faglig sparring, og hvilke relevante instanser og myndigheder der
skal kontaktes
Når en lærer eller pædagog får mistanke eller viden om en digital sexkrænkelse, kan der opstå behov for sparring eller hjælp fra kolleger eller andre fagpersoner.
Derfor er det en god idé at aftale, hvilke lærere på skolen der er en særlig ressource i forhold til digitale sexkrænkelser. Disse lærere sætter sig ind i området og kan fungere som sparringspartnere for kolleger.
Derudover kan det være en god idé at afdække, hvilke ressourcepersoner og instanser der findes i jeres kommune, og om der eksisterer særlige tilbud, som kan være brugbare. I kan udfylde skemaet i bilag 2 og på den måde
skabe fælles overblik over væsentlige kontaktpersoner, så man som lærer ved, præcis hvem man kan gå til, hvis
der opstår behov for sparring i forbindelse med en sag om digitale sexkrænkelser.
Forældre inddrages og vejledes

56 % af de unge i deSHAME-undersøgelsen svarer, at de ville tale med en
forælder/værge, hvis de oplevede en digital sexkrænkelse.

Hvis en elev har været udsat for digitale sexkrænkelser, skal forældrene inddrages, medmindre der er grund til
at tro, at det kan være til skade for eleven.
Eleven har måske ikke selv fortalt sine forælde om det, der er sket. En del unge oplever, at det kan være svært
at fortælle deres forældre om en digital sexkrænkelse, fordi de føler skyld og skam, og fordi det er ubehageligt
for dem at inddrage deres forældre i så intime dele af deres ungdomsliv. Hjælp derfor den unge med at få fortalt
forældrene om krænkelsen.

• Hold et møde med forældrene for at sikre, at de ved, hvad der er foregået, og hvordan hændelsen kan
have indflydelse på deres barn. Eleven kan evt. deltage i dette møde.
• Vær opmærksom, hvis den krænkede er tilbageholdende med at fortælle forældrene om krænkelserne. Kan der være en grund til dette?
• Fortæl forældrene om, hvad skolen har gjort indtil nu for at støtte eleven, og hvad skolen fremadrettet
vil gøre.
• Spørg forældrene, hvordan de mener, skolen bedst kan hjælpe deres barn, og kom med forslag til,
hvordan de kan støtte derhjemme, eller fortæl forældrene, at de kan få vejledning hos Red Barnets
rådgivning SletDet.
• Aftal med forældrene, hvor ofte skolen og hjemmet skal holde hinanden opdateret med informationer
om sagen, og hvilke informationer disse opdateringer skal indeholde.
• Hvis de krænkende handlinger politianmeldes, skal forældrene forholde sig til, hvilken støtte de ønsker fra skolen. Fortæl forældrene, hvilken form for støtte skolen kan tilbyde.
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Forældrene/værgerne vil formentlig blive følelsesmæssigt påvirket af det, der er foregået, og kan derfor komme til
at blive vrede eller reagere med panik og f.eks. være uforstående over for, hvordan deres barn f.eks. kunne få delt
et nøgenbillede. Det kan være vigtigt at understrege, at en digital sexkrænkelse aldrig er den krænkedes skyld –
uanset om f.eks. et nøgenbillede i første omgang er sendt af den krænkede selv. Sørg for sammen med forældrene
at finde et fælles fokus på den unges trivsel. Gør det tydeligt for forældrene, at de ikke står alene med at støtte deres
barn, og læg evt. en plan for, hvordan I i fællesskab følger op på den unges trivsel fremadrettet.
Fortsat støtte til de involverede unge
Digitale sexkrænkelser kan have langvarige konsekvenser for den eller de involverede. Selvom de digitale
krænkelser i første omgang er anmeldt, kan den krænkede være følelsesmæssigt påvirket længe efter. Den
krænkede kan være bekymret for, at krænkelserne kan opstå igen, og den unges trivsel kan blive påvirket af
muligvis at skulle konfronteres med dem, der har været en del af krænkelserne, i skolen. Her kan det være relevant
at overveje konfliktråd. Politiet skal i alle politikredse kunne tilbyde konfliktråd. Ordningen går ud på, at offer og
gerningsmand sammen med en specialuddannet mægler kan mødes og tale om – i det her tilfælde – den digitale
sexkrænkelse. På den måde kan den krænkede få bedre mulighed for at bearbejde følelser som vrede og angst, og
krænkeren får mulighed for at forholde sig til de menneskelige følger af hans eller hendes kriminelle handling.
Hvis den krænkede elev føler sig klar, kan det være hensigtsmæssigt at tage en snak om, hvad der skete, og hvilke
følelser og tanker eleven har været igennem. Tal med eleven om, hvordan han/hun gerne vil støttes fremadrettet, og
lav evt. en fælles plan sammen. Det er afgørende, at den krænkedes behov tilgodeses først, og at der bliver givet
den støtte og hjælp, der er brug for. Der kan være behov for psykologbehandling til den krænkede og støttende
samtaler til familien som en følge af de krænkende hændelser.
Det kan være nyttigt for de lærere, pædagoger og klassekammerater, der til daglig er sammen med den krænkede
elev, at vide, hvad der er foregået, så alle kan være opmærksomme og tilbyde deres hjælp og støtte. Den krænkede
skal selvfølgelig inddrages i, hvad der bliver sagt til andre på skolen om den digitale sexkrænkelse.
Hvis en elev har brudt loven, er det vigtigt, at også denne elev får løbende hjælp og støtte. Sager kan undertiden
tage lang tid, og det kan være både stressende og traumatisk for en ung f.eks. at skulle afgive en forklaring i retten.
Det er derfor vigtigt, at både den krænkede og krænkeren får den hjælp og støtte, de har brug for.
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Skole:
Dato:

MÅL

Eleverne ved,
hvad de kan få
hjælp med, og hos
hvem.

Skolens personale ved, hvordan
de skal reagere
ved mistanke eller
viden om digitale
sexkrænkelser.

Skolens personale
ved, hvor de kan
få faglig sparring,
og hvilke relevante
instanser og myndigheder der skal
kontaktes.
Forældre inddrages og vejledes.

Fortsat støtte til de
involverede unge

Beskrivelse af procedure Hvem er ansvarlig for, at
– hvordan skal det konk- målet bliver
ret se ud på jeres skole? opfyldt?

Hvornår evaluerer og
reviderer vi på målet?
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Instans
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Kontaktperson

Kontaktoplysninger

