
Derfor skal man altid klikke med ansvar, ligesom 
man skal dele med ansvar. Det er nemlig ikke kun 
dig der ser med. Eller den du deler med.  
Det er internettet, og her deler man med internettet. 
Altså alle.

Vi lever i en digital tid, hvor en stor del af det sociale 
fællesskab foregår online. Det er her, man udveksler 
billeder, minder og historier, og her relationer bygges 
og personligheder krydses. Det er også på internet-
tet, at man dyrker sine interesser, ytrer holdninger og 
klikker sig igennem uudforskede områder, på virtuelle 
eventyr. Fordi det kan man sagtens. Men hvad vi ikke 
altid husker er, at alle de klik, ikke kun er for os selv. 
Det bliver husket og lagret i cyberspace, tilgængelig  
for alle, der knækker koden.

“Hackere færdes på de platforme, hvor de unge  
befinder sig”
– Henrik Larsen, Rådet for digital sikkerhed

”Mangler mere viden omkring hvad man skal være 
opmærksom på når man deler forskellige ting, og hvad 
andre mennesker kan misbruge de ting til. Hvad gør 
man efter, hvem ringer man til, hvordan undgår jeg det?”
– Megan, 16 år

”En stigende del af vores sociale liv foregår på internettet. 
Det er her, vi mødes, her, vi gemmer vigtige dokumenter 
og fotos, og i stigende omfang også her, vi handler og 
sender penge mellem hinanden. Det er derfor næppe 
nogen overraskelse, at kriminalitet faciliteret af it er 
stigende.”
– Rigspolitiet
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Er der behov for større 
oplysning omkring  
sikkerhed på de  
sociale medier?

Føler du dig tilstrækkelig 
oplyst omkring hvordan 
du beskytter dine  
personlige oplysninger  
på de sociale medier?

DET DIGITALE LIV: 

•  97% af unge mellem 15-18 år bruger minimum 1 so-
cialt medie. 

•  Facebook er det største medie, men 88% bruger tre 
eller flere sociale medier blandt unge i alderen 15-18 år. 
(Kilde: Danmarks Statistik, 2017).

DET SKER:

•  Flere og flere unge oplever at blive udsat for kriminali-
tet på nettet, såsom identitetstyveri, cyberbullying og 
udnyttelse af oplysninger, som er indhentet via sociale 
medier.

•  Vi har taget IT-teknologien til os som ingen anden ge-
neration før, og i takt med den teknologiske udvikling, 
stiger cybertruslen også.

•  Ungdommen udgør den mest hyppige gruppe af 
brugere på sociale medier, men er samtidig den mest 
uoplyste omkring sikkerhed, konsekvenser, trusler ved 
brugen og sikker gang på de sociale medier.  

FORTSAT ER...
misbrug og krænkelse af intime billeder og videoer af 
unge blevet et større og større diskussionsemne. Flere 
unge oplever at blive krænket og trygheden og sikker-
heden på sociale medier synes i højere grad at blive 
udvisket.

Click Med Ansvar

CYBER & UNGE:

BAG OM 
Dette brief er udarbejdet på baggrund af et større projekt i Folk & Sikkerhed.  

Projektet har til formål at undersøge, hvordan du som ung oplever tryghed på de sociale medier,  
og dermed skabe awareness omkring cybersikkerhed for dig og andre på din alder.

Projektet baserer sig på en undersøgelse foretaget blandt målgruppen, interviews med unge mennesker samt 
cyberspecialister og sikkerhedseksperter på området.

Dette brief omhandler udvalgte områder inden for sikkerhed og tryghed på de sociale medier, og vi vil i tiden 
frem også sætte fokus på andre områder.

DIN SIKKERHED ER DIT ANSVAR – CLICK MED ANSVAR 
I dette brief får du viden om hvad hackerne er ude efter, og hvordan du nemt og hurtigt kan beskytte dig selv.
Derfor er vores fokus i dette brief rettet mod ‘sikker gang på de sociale medier’. På den måde får du en større 

viden om sikkerhed på de sociale medier, og så kan du nemt øge dit tryghedsniveau på de sociale medier.
Det starter med dig - Vær med til at gøre de sociale medier sikkert!

DETTE BRIEF ER UDGIVET I 2018 OG ER UDARBEJDET AF 
Josephine Moll Thayssen, Katastrofe- og Risikomanagerstuderende ved Professionshøjskolen Metropol

Kenneth Jensen, Katastrofe- og Risikomanagerstuderende ved Professionshøjskolen Metropol
Johnny G. Larsen, bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed

Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed 

Få også gode råd fra Børnetelefonen, UNICEF og Børns Vilkår.

Folk & Sikkerhed  –  Puggaardsgade 3, st. tv., 1573 Købanhavn V  –  +45 33 14 79 00  – kontakt@folkogsikkerhed.dk

CREDIT 
Folk & Sikkerhed ønsker at takke nedenstående samarbejdspartnere for deltagelse i projektet:

Allan B. Jensen, Computer forensic analysist i FN og direktør i Click Med Ansvar
Henrik Larsen, bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed

Carsten Schürmann, Associate professor in Computer Science, IT University of Copenhagen



HACKEREN 
 

 

 

TRUSSELSVURDERING: 
It-relateret kriminalitet  

har haft en eksponentiel  
stigning fra 2013  

 
- stigningen af  

it-kriminalitet er fordoblet  
over 18 måneder

(Rigspolitiet)

I den virkelige  
omvendte  
verden:  
TAG ANSVAR!
Er der, hvor de voksne 
er amatører, og de 
unge er eksperterne. 

Derfor er det ungdom-
mens opgave at lære 
de voksne, hvordan 
de skal opføre sig på 
nettet. Tag ansvar!

Er der, hvor de voksne 
er digitale hjemløse, 
og børnene er digitalt 
indfødte. 

DE UNGE – GODE RÅD  

Hacking Hack Fucking Fuck
Hackere er kriminelle, som ønsker at udnytte  
og misbruge dine private informationer. 

De er på jagt efter:
• Personfølsomme oplysninger
• Private billeder
• Bankoplysninger

Hackerens mål er at stjæle personfølsomme oplysninger og  
billeder fra almindelige mennesker. De er ikke kun interesseret  
i at angribe store virksomheder eller infiltrere it-systemer, som 
man læser om i nyhederne. De vil have fat i helt almindelige  
menneskers billeder og oplysninger, og det er skræmmende  
hvad de kan bruge dem til!

Forestil dig ... Et tilforladeligt feriebillede på en strand med din 
familie kan hurtigt og nemt forvandles til et pornografisk billede,  
hvor din familie er fjernet fra billedet, og du er klædt af. Det  
nøgenbillede som pludselig eksisterer, kan spredes til titusinder  
af mennesker i løbet af nul komma fem. 

Den eneste måde du undgår at blive ydmyget og blottet foran  
alle dine venner, bekendte, forældre, arbejdsgivere og fremtidige 
børn og børnebørn, er ved at betale en klækkelig sum penge. 

BESKYT DIG:  
5 LIFE-HACKS 

1.  Vær kritisk – Tænk 
før du trykker!

2.  Vær bevidst – husk, 
at intet kan slettes. 
Alt du lægger ud 
på nettet, vil være i 
cyber-space for evigt!

3.  Vær klog – Stands 
ulykken og træk 
stikket. Du kan altid 
trykke Ctrl-alt-delete 

4.  Vær beskyttet – brug 
hovedet når du 
trykker og sender 
noget afsted – det vil 
du også gøre i andre 
sammenhænge.

5.  Vær smart – Tal om 
dine gode og dårlige 
oplevelser på nettet 
med din omgangs-
kreds.

 

VIDSTE DU: 
1.  At oplysninger fra 

sociale medier kan 
bruges til at kort-
lægge din færden 
op til 31 måneder 
efter de er blevet 
stjålet?

2.  At du får en bøde på 
op til 5000 kr., hvis 
du poster et billede 
af en anden person, 
som du ikke har 
rettighed til?

3.  At du pludselig 
kan blive sigtet i et 
bankrøveri, fordi din 
identitet er blevet 
stjålet og udnyttet af 
andre kriminelle? 

 VIDSTE DU: 
1.  Lad være med at po-

ste noget på nettet, 
som du ikke tør vise 
dine forældre eller 
bedsteforældre. 

2.  Lad være med at 
åbne noget på 
nettet, som du ikke 
har brug for at åbne. 
Nysgerrigheden 
må ikke vinde over 
sikkerheden.

”Kriminaliteten  
følger pengene,  
og pengene er  

online” 
- Professionel  

White Hat Hacker 

”Der, hvor mennesker mødes, eller hvor der er  
noget af værdi at hente, er de kriminelle også” 
- NSA17, Rigspolitiet

”At være tryg betyder at mine oplysninger er trygge,  
at de ikke bliver spredt på nettet mod min vilje”
- 19 år, Albert

Do’s and Dont’s på nettet
YES-GO
Lav lange kodeord – jo mere skøre, jo bedre: PeterPed@lka$termedBlomkål!

Det er altid en god idé med forskellige tegn !#@& og store/SMÅ bogstaver

Sluk for WiFi og Bluetooth, når du ikke bruger det - der er ingen grund til at blotte sig mere end  
højst nødvendigt. Du vil jo heller ikke gå igennem strøget med din rygsæk åbent på vid gab, vel?

NO-GO
Lav mange forskellige kodeord. Der er ingen grund til at gøre livet lettere for de kriminelle ved  
at bruge samme kode på din netbank som på Facebook.

Styr din dovenskab! Lad være med at gemme dine passwords i browseren, selvom computeren  
er så venlig at tilbyde sin hjælp. Det vil være det samme som at skrive sin pinkode til dankortet  
ned på et stykke papir og lægge det i samme lomme som dankortet. Dumt.

Lad være med at have ting liggende på din telefon, som du ikke kan tåle, at andre ser.  
Så hold din dagbog til bogform, og gem billederne i et fotoalbum hjemme på hylden.

Click Med AnsvarClick Med Ansvar




