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Danskernes opmærksomhed 
på at indhente samtykke, 
når de deler billeder online  

En befolkningsundersøgelse 

Næsten hver fjerde dansker indhenter ikke samtykke, inden de deler billeder  
online – og næsten hver femte med børn i alderen 12-17 år vurderer, at deres 
børn ikke kender regler for billeddeling online 
 
Som udgangspunkt må du ikke dele billeder af andre uden deres samtykke. Specielt ikke hvis billederne er taget 
i privat sammenhæng – heller ikke selvom de er sendt til dig i en besked. Særlige grove tilfælde inkluderer kræn-
kelse af privatlivet og blufærdighedskrænkelse, hvor straffen i nogle situationer er særligt hård. Hvis du sigtes og 
efterfølgende dømmes for at dele billeder, der krænker vedkommendes blufærdighed eller hvis du krænker 
vedkommendes privatliv, kan du straffes med fængsel i op til 4 år. 
 
IDA har med sit konstante fokus på og interesse for teknologi, og herunder danskernes anvendelse heraf, spurgt 
et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (2.143 personer), om de tænker over at indhente samtykke, 
inden de deler billeder online. Analysens resultater fremgår af tabel 1.  
 
Af tabellen fremgår det, at 45 pct. af danskerne svarer, at de tænker over at indhente samtykke, inden de deler 
billeder online, mens 23 pct. svarer, at de ikke gør.   
 
Tabellen viser også resultaterne fordelt på hhv. køn og alder.  
 
Køn: 52 pct. af kvinderne svarer, at de tænker over at indhente samtykke inden de deler billeder online, mens det 
tilsvarende kun gør sig gældende for 38 pct. af mændene.  
 



 

 
OKTOBER 2022 

 

2/3 

Alder: 49 pct. af danskerne i alderen 18-34 år og i alderen 35-49 år angiver, at de tænker over at få samtykke, in-
den de deler billeder online, mens det kun er 39 pct. af danskerne i alderen 50-70 år. Hele 45 pct. af danskerne i 
alderen 50-70 år svarer ved ikke/ikke relevant på spørgsmålet, mens det tilsvarende fx kun gør sig gældende for 
23 pct. af danskerne i alderen 18-34 år. Hvorvidt denne forskel skyldes, at de ældre ikke ved det, at de bør gøre 
det, eller hvorvidt det for dem ikke er aktuelt at dele billeder online, kan vi ikke udlede af data.  
 

Tabel 1: Tænker du over at indhente samtykke før du deler billeder online?  
I alt Mand Kvinde 18-34 år 35-49 år 50-70 år 

Ja 45 % 38 % 52 % 49 % 49 % 39 % 

Nej 23 % 25 % 21 % 29 % 24 % 16 % 

Ved ikke/Ikke relevant 33 % 38 % 27 % 23 % 27 % 45 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Kilde: Data indsamlet af norstat for IDA, maj 2022, Alle i populationen, N=2143 

 
IDA har endvidere spurgt forældrene til børn i alderen 12-17 år, om de mener, at deres børn kender til reglerne for 
billeddeling på nettet. Resultaterne fremgår af tabel 2. Her kan vi se, at 56 pct. af danskerne angiver, at de selv 
har talt med deres børn om reglerne. 19 pct. angiver, at de mener, at deres børn kender til reglerne, men at det 
ikke er noget, som de har talt om i hjemmet. Endelig angiver næsten hver femte dansker (18 pct.), at de ikke me-
ner, at deres børn kender reglerne.  
 
Tabel 2: Kender dine børn mellem 12-17 år reglerne for billeddeling på nettet?  

I alt Mand Kvinde 18-34 år 35-49 år 50-70 år 

Ja, vi har talt om reglerne 56 % 50 % 63 % 40 % 58 % 51 % 
Ja, men det er ikke noget vi har talt om her-
hjemme 

19 % 21 % 18 % 20 % 17 % 35 % 

Nej det tror jeg ikke 18 % 22 % 14 % 30 % 19 % 12 % 
Ved ikke 6 % 7 % 5 % 11 % 6 % 3 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Data indsamlet af norstat for IDA, maj 2022, Kun personer der har børn i alderen 12-17 år, N=270 
 
Tabellen viser også resultaterne fordelt på hhv. køn og alder. 
 
Køn: 63 pct. af kvinderne angiver, at deres børn kender reglerne og at de selv har talt med dem om det. For 
mændene er det kun 50 pct. 22. pct. af mændene mener ikke, at deres børn kender reglerne, mens det samme 
kun gør sig gældende for 14 pct. af kvinderne. 

Alder: 587 pct. af danskerne i alderen 35-49 år angiver, at de selv har talt med deres børn om reglerne for billed-
deling online. For de 50-70-årige er det 51 pct. og for danskerne i alderen 18-34 med børn i alderen 12-17 er det 
kun 40 pct.  
Næsten hver tredje dansker i alderen 18-34 år med børn i alderen 12-17 år mener ikke, at deres børn kenderne 
reglerne. For forældre i alderen 50-70 år er det kun 12 pct., det mener det samme. 

 

Årsagerne til forskelle ifm. køn og alder belyses ikke.  

 

Metode 

Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 18-70 år. I alt er der ind-
samlet 2.143 svar. Dataindsamlingen er foretaget af norstat for Ingeniørforeningen, IDA.  
 
Undersøgelsen er afsluttet maj 2022. 
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FOR YDERLIGERE INFORMATION, KONTAKT Presse : Ole Hoff-Lund 
Analyse : Helena Juul Jensen 
Politik : Grit Munk 

 

 IDA ER TEKNOLOGIENS STEMME NR. 1 

 - en forening for viden, netværk og interessevaretagelse. 

Med over 130.000 medlemmer er IDA Danmarks største fag-

forening og faglige fællesskab for ingeniører, cand.scient’er 

og it-professionelle. Danmark kæmper sammen med resten 

af verden om at skabe vækst og job samtidig med, at vi får 

løst de store samfundsudfordringer, vi og resten af verden 

står over for. IDA arbejder for, at Danmark trækker det 

længste strå i denne sammenhæng, og vi arbejder på tværs 

af politiske skel - såvel lokalt, nationalt som internationalt. 
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