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Ledelsesberetning for 2020 

Digitalt Ansvar har i 2020 arbejdet intensivt – i tæt samarbejde med vores medlemmer – 

på bedre håndtering af alle typer sager om digitale krænkelser. Vores fokus har været på 

politiets prioritering og håndtering, på en synliggørelse af behov for regulering af tech-

aktørerne og den massive udvikling af området ”digitale krænkelser”. Det er et område i 

konstant udvikling, som hele tiden ændrer form og er påvirket af de omkringliggende 

forhold – eksempelvis coronaens betydning for menneskers adfærd på sociale medier.  

 

Politiforlig med små resultater 

I 2020 blev der indgået en ny flerårsaftale for politi og retsvæsen. Digitalt Ansvar var tidlig 

på året ude med en klar udmelding om, at der var brug for at styrke politiets muligheder 

for at stoppe og efterforske sager om digitale krænkelser og digital vold. For kriminaliteten 

bevæger sig i disse år fra det fysiske til det digitale rum og vi har – med ofrene i fokus – 

brug for, at politiet kan følge med udviklingen og forstår konsekvenserne ved digitale 

krænkelser. Flerårsaftalen gav ikke det løft, der er brug for, men bød dog på en ny digital 

politipatrulje og flere betjente til it-kriminalitet. Så vi rykker fremad, men vi er ikke i mål.  

 

Regulering af tech-virksomhederne 

Regeringen nedsatte i slutningen af 2019 en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne 

for at regulere sociale medier, herunder Digitalt Ansvars forslag til en lovgivningsmodel 

med tidsfrister for at fjerne ulovligt indhold. Vi har i 2020, samme med 

medlemsorganisationerne, i adskillige indlæg, artikler og TV- og radioindslag gjort 

opmærksom på behovet for lovgivning.  

I november 2020 udgav Digitalt Ansvar sin anden analyse om lovgivning for sociale 

medier, støttet af Offerfonden, som bl.a. viser, at et flertal blandt danskere (84%), støtter 

forslaget om lovgivning med tidsgrænse. 69 % af de adspurgte oplyser, at deres adfærd 

på nettet påvirkes pga. en hård tone eller af frygt for misbrug, chikane m.m. Flere partier 

erklærede deres støtte til forslaget i løbet af 2020.  

2020 synliggjorde et øget pres på regulering af tech-aktørerne med Digitalt Ansvar og 

medlemsorganisationer i front. Heller ikke det arbejde er afsluttet og fortsætter med 

fornyede kræfter og fokus ind i 2021, med blandt andet debat om og ændringsforslag til 

EU’s lovforslag for tech-aktørerne.   

 

 



 

 

Digitale trusler overses og truer den offentlige debat 

I efteråret satte Digitalt Ansvar massivt fokus på digitale trusler. Adskillige kvinder og 

organisationer havde modtaget enslydende mord-, bombe- og voldtægtstrusler, men 

politiet havde ikke set mønster og sammenhæng. Sammen med 

medlemsorganisationerne gik Digitalt Ansvar derfor i medierne og sendte et brev til 

Justitsministeriet for at synliggøre problemet ved, at politiet ikke håndterer trusler og andre 

sager om digitale krænkelser og digital vold samlet. Seriekrænkere får arbejdsro til at 

fortsætte ufortrødent, uden at sagerne gribes og kædes sammen tidligt. Dette er både et 

problem for de personer, som deltager – eller som følge heraf undlader at deltage – i den 

offentlige debat, idet dette trusselsbillede får indflydelse på og påvirker ytringsfriheden og 

derved demokratiet.  

Der blev efterfølgende afholdt møde med justitsminister Nick Hækkerup (S), som tog 

kritikken med ind i forhandlingerne om flerårsaftalen og derudover var lydhør overfor 

behovet for at se på regulering af sociale medier.   

 

Corona tydeliggjorde behovet for en bedre digital beskyttelse  

Alle danskeres liv blev med nedlukningen meget mere digitalt i 2020. Det positive var, at 

vi kunne holde kontakten, men samtidig viste nedlukningen også, at den beskyttelse vi 

har tilkæmpet os i den fysiske verden, endnu ikke er tilstede online. It- kriminaliteten steg i 

2020 og det samme gjorde opmærksomheden på, hvilke konsekvenser det har, når børn, 

unge og voksnes privatliv foregår digitalt. Digitalt Ansvars netværksmøder måtte 

desværre også afvikles digitalt og omhandlede blandt andet behovet for ny lovgivning 

og digitale krænkelsers psykiske konsekvenser for børn, unge og voksne.   

 

Strategisk fokus i 2021 

Vi oplever en interesse og et positivt engagement hos donorer, hvilket vi allerede nu ved, 

vil fremgå af årsregnskabet for 2021 og som vi er meget taknemmelige over. 

 

Med midler fra flere fonde er Digitalt Ansvars fokus i 2021 

• Undersøgelse og forebyggelse af digital chikane på arbejdsmarkedet.  

• En definition af digital vold og udbygning af Digitalt Ansvars funktion, som 

videnscenter for digitale krænkelser og digital vold - herunder vidensportal, der 

synliggør medlemmerne og deres viden. 

• Analyser om lovgivning, ofre for digitale krænkelsers oplevelser og behov for 

bedre akut hjælp til voksne, der udsættes for digitale krænkelser og digital vold.    

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle medlemmer for den kæmpe indsats, der igen i 2020 

er lagt i kampen mod digitale krænkelser. Det er meget tydeligt, hvor meget vi kan rykke, 

når vi rykker sammen og arbejde på tværs af organisationer, interesser og fokusområder. 

Deling af viden og erfaring styrker den fælles indsats i kampen for alle ofre for og 

involverede i digitale krænkelser. Ingen skal stå alene og alle har ret til at blive grebet. 

Vi glæder os til endnu et år, hvor vi tager digitalt ansvar – skulder ved skulder.  


