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Hvem er vi, og hvad vil vi 
fortælle? 
• Kandidatstuderende på Politik & Forvaltning på RUC

• Bachelorprojekt om unges syn på videredeling af intime billeder uden 
samtykke - “hævnporno” - og hvorvidt det afhænger af køn

• Et studenterperspektiv på hvordan man kan benytte surveys i projekter -
på billig og pragmatisk vis



Om problemfeltet

• Vi undersøger videredeling af intime billeder uden samtykke – dvs. det at en modtager 
af et intimt billede videresender billedet til en tredjepart uden samtykke fra afsenderen

• Hver 5. ung har sendt et intimt billede af dem selv til en anden (VIVE, 2017)

• 6 % af adspurgte i survey med 915 unge har været udsat for videredeling af intime billeder 
uden samtykke (Red Barnet, 2018).

• 12 % af 13-17-årige drenge har videredelt et intimt billede uden samtykke – for piger er 
det 2 % (VIVE, 2017)



Formålet med vores 
undersøgelse -
meget kort!
• Undersøge hvorvidt og hvordan unges syn på ofre og 

videredelere ifm. digitale sexkrænkelser afhænger af køn

Hypotese:

• Kvinder, der udsættes for digitale sexkrænkelser, forventes i 
højere grad at blive udskammet og opleve negativ selvfølelse, 
fordi de ikke lever op til performanceforventninger til deres køn, 
når deres seksuelle aktivitet bliver synlig. 

• For mænd gælder det omvendt, at de forventes at opleve 
"positive" sociale konsekvenser ved synlig seksualitet 



Design af undersøgelsen

Mixed 
methods
design:

→ Eksperimentsurvey med 1860 deltagende 
gymnasieelever

→ Fokusgruppeinterviews med mandlige og kvindelige 
gymnasieelever særskilt



Design af survey

Respondenter opdelt ud fra fødselsmåned i fire grupper med forskellige 
vignetter.

To forskellige karakteristika varierede:

• Kønnet på offer/krænker

• Offerets seksuelle erfaring (stor/ingen)



eksperiment



Eksempler på 
surveyspørgsmål

I hvor høj grad forventer du, 
at der vil blive tænkt dårligt 

om [offeret]?

Hvorfor tror du, at [offeret] 
sendte billedet til at starte 
med? (fordi det var sjovt, 
fordi han/hun ikke turde 

sige nej, fordi det var 
spændende, osv.) 

Hvor enig er du i følgende?: 
‘Der vil blive talt om 

[offerets] nøgenbillede i 
lang tid’

Hvor enig er du i følgende? : 
‘[Offeret] har handlet 
forkert i situationen’

→ primært andenhånds-
tilkendegivelser: Hvad forventer 
gymnasieeleverne at andre ville 
tænke. Teoretisk baggrund i at deres 
forventninger bygger på sociale 
erfaringer. 



Indsamlingsstrategi

• Vi hentede alle gymnasiernes hovedmails på Undervisningsministeriets 
hjemmeside

• Surveylink blev sendt til alle gymnasier med følgende besked…



Vi gør det nemt for skolerne at 
distribuere survey, fordi de blot skal 
videresende vores besked



Hovedkonklusioner – hvad kunne vi sige pba. 
vores ”gratis survey”?

• Kønnet på offeret og “videredeleren” har en signifikant betydning for unges opfattelser af digitale 
krænkelser:

• Kvindelige ofre forventes i højere grad at blive udskammet af omverden, at være decideret bange 
for konsekvenser og at føle skam og skyld - en ‘dobbelt krænkelse’: udskamning (ydre) og skam 
(indre)

• Mandlige ofre forventes i højere grad at synes, at krænkelsen ”er sjov” eller tage let på det. Kan 
betyde, at det er sværere for mandlige ofre at få støtte og blive taget alvorligt







Hvem deltog i surveyen –
illustration af én ulempe









Fordele og ulemper

• Ikke repræsentativt: Vi kan med samplingsmetoden ikke inferere om 
gymnasieelevers holdninger generelt. Dvs. kompromis med forudsætninger for 
statistisk test og eksperimenter

• Selvselektion i to led: institutionelt og individuelt - kan give systematiske bias i 
data

• Afhænger af gymnasiernes og individernes interesse i problemstillingen -
samplingsmetoden vil ikke egne sig til enhver problemstilling



Fordele og ulemper

• Resultater fra surveyeksperimenter baseret på ikke-sandsynlighedsbaserede 
samplings giver effektestimater, der kan sammenlignes med repræsentative 
samplings (Mulinex, Leeper, Druckman & Freese (2015, s. 122).

• Tilfældig inddeling af den uafhængige variabel (eksperimentet) sikrer, at 
baggrundsvariable teoretisk set er fuldstændigt lige fordelt

• Gratis og tilgængeligt - og nemt



Opsummering

Brug af gratis survey gjorde, at vi kunne beskæftige os med førstehånds-
surveydata i bachelorprojektet – og blandet med eksperimenttilgangen gjorde 
det vores undersøgelse temmelig robust
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Projektet kan downloades på…
https://github.com/trinecosmusnobel/bachelorprojekt


