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Ledelsesberetning for 2021

Regeringen fulgte Digitalt Ansvars anbefaling om lov for sociale medier
To år efter, at Digitalt Ansvar fremsatte anbefalingen om, at forpligte sociale medier til at fjerne
ulovligt indhold – som billede- og videomateriale – inden for en rimelig frist, mindst 24 timer – meldte
regeringen i august 2021 ud, at man ville følge anbefalingen og fremsætte lovgivning i begyndelsen af
2022.
Tid er en afgørende faktor i sager om digitale krænkelser. Uanset om der er tale om deling af ulovligt
indhold, grooming, sextortion, digital stalking, identitetsmisbrug eller hadefuld tale. Derfor er det en
stor fælles sejr for alle ofre for digitale krænkelser og digital vold, at vi nu forhåbentligt får en lovsikret
garanti for, at sociale medier stopper ulovlige delinger.
Anbefaling til lovgivning: Notice and stay down
Selvom en lov om tidsgrænse har stor betydning for ofre og pårørende, så løser den ikke alle
udfordringer. Ulovligt billede- og videomateriale bliver ofte uploadet på ny og delt igen og igen. Også i
tilfælde, hvor en dansk domstol tidligere har erklæret indholdet ulovligt og strafbart at dele.
Derfor arbejdede Digitalt Ansvar videre – sammen med medlemsorganisationerne og forskere – og
udarbejdede et nyt forslag til lovgivning i forlængelse af det foregående, i slutningen af 2021. Forslaget
går ud på, at digitale tjenester, som sociale medier – udover at fjerne ulovligt materiale med en rimelig
frist – også skal sikre, at allerede identificeret ulovligt indhold ikke blive delt igen og igen. Et såkaldt
”notice and stay down”-princip.
Med vores anbefaling kom en mediemæssig opfølgning, blandt andet ved, at Marokko-sagen blev
omtalt på ny, da moderen til den dræbte danske kvinde fortsat modtager og ser videoen af sin datters
drab delt på sociale medier. Vi håber meget, at også denne anbefaling bliver taget til efterretning
politisk.

Udarbejde af en fælles definition af digital vold
Der har – indtil for nyligt – ikke eksisteret én samlet definition af digital vold – som identificerer og
definerer de mange forskellige personrettede digitale overgreb og krænkelser. Der har kun været
enkelte definitioner, som favner nogle, men ikke alle typer handlinger, som eksempelvis
økonomisk it-kriminalitet.
Men uden et fælles sprog og forståelse er vejen til en effektiv forebyggelse, håndhævelse og
tidssvarende lovgivning svær at finde.
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Støttet af Oak Foundation Denmark nedsatte Digitalt Ansvar derfor en redaktionsgruppe med det
formål at bane vejen for en fælles definition af digital vold. Der skal lyde en stor tak til de
medlemmer, organisationer og forskere som deltog i arbejdet. Det krævede flere netværksmøder,
diskussioner og forskningsbidrag. Men det lykkedes.
Arbejdet mundede ud i et forståelsespapir af digital vold, med bred tilslutning.
Definitionen blev præsenteret på en konference på Christiansborg i begyndelsen af 2022 – med
stort fremmøde og i en positiv fælles ånd.
Definitionen støttes af en lang række fagfolk og organisationerne og målet er, at flere vil støtte og
bruge den. Definitionen kommer desuden til at danne grundlag for de undersøgelser i Digitalt
Ansvar, som bliver udarbejdet i 2022.
Første danske kortlægning af digital chikane for privatansatte viste stor udfordring
Den digitale udvikling påvirker ikke kun vores privatliv. Digitaliseringen betyder også, at møder og
kommunikation i forbindelse med arbejde foregår digitalt.
Digitalt Ansvar foretog derfor i 2021 den første større kortlægning af omfanget og konsekvenserne
af den digitale chikane privatansatte er udsat for fra kunder, gæster og andre eksterne personer.
Projektet var finansieret af Velliv Foreningen.
Undersøgelsen viste, at knap hver tiende af de danskere, der er beskæftiget på det private
arbejdsmarked, og som har digital kontakt med eksterne har været udsat for digital chikane fra
kunder, klienter, samarbejdspartnere el.lign
For en tredjedel af dem der udsættes for digital chikane, sker det månedligt. Chikanen har
negative konsekvenser for omkring halvdelen (45%) – eksempelvis svækket selvtillid, angst, søvnog maveproblemer samt jobskifte.
Resultatet af undersøgelsen blev startskuddet til Digitalt Ansvars fortsatte arbejde med at sætte
fokus på digital chikane på arbejdsmarkedet, der fortsætter i 2022-2024.
Deltagelse i Justitsministeriets arbejdsgruppe om digitale krænkelser
Digitalt Ansvar deltog i 2021 i Justitsministeriets arbejdsgruppe med det formål at medvirke til en
vurdering af behovet for at ændre straffeloven, som følge af den digitale udvikling. Rundt om
bordet sad flere medlemsorganisationer, forskere og myndigheder.
I arbejdsgruppen blev der blandt andet diskuteret, om der er behov for en selvstændig
kriminalisering af grooming, om sextortion i tilstrækkelig grad kan straffes efter de gældende
regler, og hvorvidt fremkomsten af sider, der faciliterer sugardating, giver anledning til at justere
rufferiparagraffen.
Arbejdsgruppens arbejde udkommer i en rapport med anbefalinger, som forventes præsenteret i
maj 2022.
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Planlagt skoleskyderi – viste behov for forebyggelse og koordinering
Året sluttede med en ubehagelig påmindelse om, hvor vigtig forebyggelse, tidlig opsporing og
myndighedernes koordinering er.
I december 2021 blev en 27-årig nordjysk mand anholdt og tiltalt for at have planlagt og forberedt
skyderier på en eller flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Nord- og Østjylland. Manden havde
i flere år været særdeles aktiv i flere online fora og var en del af det såkaldte incel-miljø, som
abonnerer på et kvindefjendsk verdensbillede, hvor vold retfærdiggøres og endog hyldes af
mange.
Digitalt Ansvar bidrog med baggrund og udtalelser, da det var Digitalt Ansvars digitale analytiker
Christian Skettrup, som oprindeligt havde opdaget manden, der blev anmeldt og i 2022 dømt
skyldig for at have planlagt drab.
Strategisk fokus i 2022
Selv om vi har rykket os, er vi stadig i arbejdstøjet. For området udvikler sig med lynets hast, nye
kriminalitetsformer kommer til og der er fortsat udfordringer i forhold til håndtering af sager om
digitale krænkelser og digital vold
Indtil videre er Digitalt Ansvars fokus i 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undersøgelser af omfang og konsekvenser af digital vold
Forebyggelse af digital chikane på arbejdsmarkedet i samarbejde med danske
virksomheder
Kapacitetsopbygning af videncenter med fokus på formidling (web og tilgængelige
formater)
Bidrag til regeringens og det tværministerielle arbejde med digital sikkerhed og tryghed
Analyser, undersøgelser og høringssvar
En styrkelse af samarbejder på tværs af organisationer, interessenter og myndigheder
Øget fokus på deling af medlemsorganisationernes indsatser på området
Fortsat fokus på området hos befolkningen
Input til lovgivningsarbejdet i Danmark og EU for bedre beskyttelse mod digitale krænkelse
og digital vold

Igen i år skal der lyde en stor tak til alle medlemmer for det enorme arbejde og indsats I gør på
området. Det er tydeligt at se, at der bliver rykket på mange forskellige digitale dagsordener
samtidig. Man oplever sjældent en dag uden, at man hører en organisation eller ekspert udtale sig,
eller ser et opslag om et nyt forbyggende initiativ eller ny viden.
Det er svært at følge med i alle aktiviteterne, men det i sig selv er kun et sundhedstegn. Det er
med til at sætte digital ansvarlighed på dagsordenen – både i skolerne, hos myndighederne og hos
politikerne.
Når vi sætter os ned og tænker over året der gik, kan vi se, at vi i fællesskab faktisk lykkes med at
skabe forandring. En forandring som forhåbentligt kommer alle ofre og pårørende til gode.
Så TAK! For endnu et år i Digitalt Ansvar.
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