


Konsekvenser af valg
- Straffeloven
- Straffeattest

Henvendelse til politiet
- Forberedelse
- Muligheder

Forebyggelse
- SMART
- Flertalsmisforståelser
- Den voksnes rolle

Spørgsmål

Emner



Strafbare forhold

Hvornår er der tale om en 
straffelovsovertrædelse?



Freds- og æreskrænkelser
At se i andres private ting
Bøde eller fængsel op til 1½ år

Straffelovens § 263

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget… 

Gør sig bekendt med indholdet i en lukket meddelelse.

Skaffer sig adgang til andres gemmer.

Skaffer sig adgang til en andens oplysninger, der er bestemt til at bruges i 
et informationssystem (bøde eller fængsel indtil 1½ år)

Betinget offentlig påtale



Fotografering
Uberettiget fotografering af personer 
på et ikke-frit tilgængeligt sted
Bøde eller fængsel op til 6 måneder.

Straffelovens § 264a

Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit 
tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Betinget offentlig påtale



Videregivelse af private oplysninger
Typisk nøgenfotos ol.

Bøde eller fængsel op til 6 måneder

Straffelovens § 264d

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der 
uberettiget videregiver meddelelser eller billeder 

vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder 
af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart 

kan forlanges unddraget offentligheden. 

Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller 
billedet vedrører en afdød person.

Betinget offentlig påtale





Æreskrænkelser og 
injurier

Typisk via de sociale medier
Bøde eller fængsel op til 4 

måneder

Straffelovens § 266

Den, som krænker en andens ære ved 
fornærmelige ord eller handlinger 

eller ved at fremsætte eller 
udbrede sigtelser for et forhold, der 

er egnet til at nedsætte den 
fornærmede i medborgeres agtelse, 

straffes med bøde eller fængsel 
indtil 4 måneder.

Privat påtale



Trusler
Face-to-face, SMS, sociale medier ol.
Bøde eller fængsel op til 6 måneder

Straffelovens § 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.

Offentlig påtale



Medvirken
Den dårlige kammerat medvirker

Straffelovens § 23

Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, 
der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen.



Du vælger selv

Hvad hæmmer det rigtige valg?

Hvad kan hjælpe med at træffe det rigtige valg? 

Hvordan kan vi hjælpe andre med at træffe det rigtige valg?



Særlige regler om private straffeattester for unge under 18 år



Politiets muligheder
Vejledning

- Hvad søger du (vejledning, registrering, straffesag)

- Luk for indgående opkald/sms evt. via en app.

- Anmeld foto/tekst på det sociale medie.

- Sikre trusler/chikane ol.

- Kontakt den chikanerende og bed om at få det fjernet.

- Henvisning til andre relevante fx skole, SSP.

- Redbarnet, Sikkerchat, Medieraadet, Girltalk

Registrering (forebyggende)

Samtale med sagens person (telefonisk/personligt)

- evt. sammen med begge parter (mægling)

- evt. sammen med SSP

112/114 hvis en fysisk konflikt er overhængende og andre ikke kan løse det.

Straffesag

(Tilhold)

Konfliktråd





DEL IKKE INTIMFOTOS

Undgå at 
udfordre 
tilliden til din 
bedste ven

Nettet
glemmer 

ALDRIG

Hvad sker der 
med dine 

intimbilleder når 
din kæreste bliver 

ekskæreste?

Din kæreste har 
rigtig svært ved 
ikke at vise dit 
sendte intimfoto til 
andre drenge



De unges behov

Hvad tænker de 
unge selv ? 

MEDIERNE ER NØDVENDIGE I BØRN OG 
UNGES SOCIALE LIV

DET ER EN DEL AF DERES GENERATION 

VI SKAL SØGE AT FREMME DIALOGEN 
OMKRING BRUGEN AF SOCIALE MEDIER



Sæt grænsen
Sund fornuft, grooming, deling, kodeord

Mød aldrig en net-ven alene
Voksne skal informeres før, gå aldrig alene

Anmeld
Gem og anmeld

Respekter andre
Skriv/tal pænt, nedtrap konflikter, tænk før du taster/deler

Tal med en du stoler på
Det hjælper at tale med nogen

SMART



Alle sender da nøgenbilleder … 



NEJ … det gør de ikke!
Det er en flertalsmisforståelse … 



Flertalsmisforståelser

´Opstår, når man tror, at det er de fleste, 
der mener eller gør bestemte ting, 

men i virkeligheden er det kun de færreste, 

der mener eller gør det ´





7-9 klasse

92% deler ikke intimfotos* af sig selv

95% deler ikke intimfotos* af andre

15-25 år

80% deler ikke intimfotos* af sig selv

92% deler ikke intimfotos* af andre

* Nøgenbilleder eller billeder i undertøj



Flertalsmisforståelser
Påvirkninger fra medierne …



Dialog med 14-15 årige 

90% er i daglig dialog med 

voksne i hjemmet

95% føler sig hørt af voksne

Ungdomskriminalitet

Klassisk kriminalitet er dalende

(tyveri, hærværk, vold ol.)

Digital kriminalitet er stigende



Etik og moral



Støtte, samarbejde eller curling?



Aktiv lytning og ydmyg spørgen

Dialog som giver indsigt og åbner nye døre

Bevar 

tilliden til 

dialog

Sociale 

digitale 

spilleregler

Inkluder 

og sæt 

rammer

Vær den 

gode 

rollemodel

Har du 

”snappet” 

med dit 

barn i dag?



Yderligere information 
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https://www.youtube.com/watch?v=TGwbP4cm5rE

https://www.youtube.com/watch?v=TGwbP4cm5rE

