DIGITALE KONFLIKTER
Krænkelser og negative oplevelser, der udspiller sig på digitale
medier, kalder vi samlet set for konflikter, fordi det oftere er
hændelser med flere aktører, der indtager forskellige og nogle
gange skiftende roller og positioner i en hændelse. Digitale
konflikter kan inddeles i tre kategorier, selvom der ofte vil være
overlap mellem de enkelte kategorier, ligesom en konkret hændelse kan indeholde krænkelser inden for mere end én kategori.
De tre typer af konflikter er:
• K
 ommunikationskrænkelser
• Identitetskrænkelser
• Billeddeling uden samtykke

KOMMUNIKATIONSKRÆNKELSER
En kommunikationskrænkelse er, når en person
føler sig krænket af en andens eller andres
ytringer på nettet. Det kan være hadytringer af
for eksempel sexistisk, racistisk, homo- eller
transfobisk karakter eller usande udtalelser
om en enkeltperson eller gruppe. Det kan også
være ”grimt sprog” eller deling af privat viden
om en anden person på nettet.
De såkaldte “hadgrupper” på sociale medier er
et andet eksempel på kommunikationskrænkelser. Det er grupper, der er oprettet med det
ene formål at udtrykke had til en person eller
en gruppe af personer, for eksempel “Alle dem
der synes, at Magnus fra 2.a lugter” eller “Alle
dem der hader jyder”.

IDENTITETSKRÆNKELSER
Krænkelser af ens identitet kaldes også “facerape” og dækker over krænkelser, hvor en eller
flere personer får adgang til en andens personlige profil og poster indhold eller kommunikerer
med andre, uden ejeren har givet lov til det. Det
kan også være situationer, hvor nogen anvender
en andens billede og/eller personlige data til at
oprette en falsk profil på et socialt medie.
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BILLEDDELING UDEN SAMTYKKE
Mange af de sager, som rammer medierne, handler om billeddeling uden samtykke. Det gælder for eksempel sagen om de over
1.000 unge, som politiet sigtede i januar 2018 for billeddeling
uden samtykke primært via Facebooks chat-funktion Messenger.
I sagen er mange unge desuden blevet sigtet for udbredelse af
børnepornografi.
I de sager, der omtales i medierne, er der ofte tale om en eller
flere personer, der har delt intime billeder af en anden person
eller flere personer uden deres samtykke. Begreber som “hævnporno” og “porno uden samtykke” bruges ofte om sådanne krænkelser, men det er langt fra alle billeddelinger uden samtykke,

HVAD SIGER FORSKNINGEN?
Deling af billeder
• 1 7 % af drenge/mænd og 20 % af piger/kvinder på 15-25
år har sendt eller postet et seksuelt billede eller video
af sig selv.
• 1 0 % af drenge/mænd og 4 % af piger/kvinder på 15-25
år har sendt eller postet et seksuelt billede eller video
af andre.
• 1 7 % af drenge/mænd og 13 % af piger/kvinder på 15-25
år har oplevet, at andre har sendt eller postet et seksuelt billede eller video af dem. Der er ikke data på, hvor
mange der har oplevet deling uden samtykke.
Ungeprofilundersøgelsen, 2015

der er motiveret af et ønske om hævn eller kan karakteriseres
som pornografiske - og det er heller ikke alle uønskede billeddelinger, der har en seksualiseret karakter.
Billeddeling uden samtykke dækker over de mange forskellige situationer, hvor en eller flere personer får delt et billede
eller video uden at have givet lov til det. Billeddeling kan også
foregå analogt. Hvis man modtager et billede, imens man sidder
sammen med en gruppe venner, kan de blive delagtiggjort - også
uden selv at ønske det.

SEXTING ELLER FLIRT

”

Interessant nok skal en del af de hyppigste
brugere, de 14-16-årige, have ordet [sexting]
forklaret. De “sexter” ikke, de flirter bare.
Med og uden mobilen, som er blevet en
naturlig del af deres sociale hverdagsliv. Det
nye ord er altså tilsyneladende et voksne
bruger om unges adfærd

„

Susanne Tvedergaard Kristensen
Speciale om digital flirt, ITU

Deling af billeder uden samtykke
•0
 ,5 % angiver i et livsperspektiv, at andre har delt deres
personlige, intime billeder på sociale medier mod deres
vilje.
Seksuelle krænkelser. Omfang og karakter, 2017
22 procent af unge mellem 15-30 år svarer, at de ikke
ville have et problem med at videresende et nøgenbillede
af en person, de ikke kender personligt.
Analyseinstituttet YouGov for DR, 2016
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LOVGIVNING, KULTUR OG ETIK
Det er vigtigt, at man som uddannelsesinstitution sætter sig
grundigt ind i lovgivningen om digitale krænkelser. Det er centralt i forhold til at kunne hjælpe og rådgive de elever, der har
oplevelser med digitale krænkelser og svare på de spørgsmål
om digital adfærd og etik, som elever, kolleger og forældre kan

have. I undervisning og andre forebyggende indsatser er det
også nødvendigt med et indgående kendskab til lovgivningen i
forhold til at sikre, at eleverne opnår opdateret kendskab til den
gældende lovgivning om digitale konflikter og krænkelser.

DE VIGTIGSTE PARAGRAFFER OM DIGITALE KRÆNKELSER
Kommunikationskrænkelser
§266 - Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd,
truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
§266 b - Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved
hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse,
tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Billeddeling uden samtykke
§ 264d Hvis man deler billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år uden de involveredes samtykke, kan man
straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder.
Kærestepar hvor begge er over 15 år, må gerne dele seksuelle billeder og videoer med hinanden. Billederne eller videoerne må
ikke videresendes til tredjepart og skal slettes, hvis forholdet stopper.
§ 232 Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. Bliver man dømt, straffes man med bøde eller fængsel i op til 4 år.
§ 235 - Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år, kan man dømmes for udbredelse af børnepornografi – også selvom de involverede har givet samtykke til deling. Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder op til 6 år, hvis man bliver dømt.
Identitetskrænkelser
§ 263 - Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget
1) b
 ryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet,
2) skaffer sig adgang til andres gemmer,
3) v ed hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale
mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig
adgang.
Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger
eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.
Se mere om lovgivningen på Red Barnets hjemmeside på www.redbarnet.dk/skole/sikkerchat/fagpersoner/lovgivning.
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