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den senere tid har debatten raset om unge piger, der mod deres vilje har fået delt 
nøgenbilleder af sig selv på de sociale medier. Hvorfor er det fænomen så udbredt, 
hvad handler det egentlig om, og hvad tænker de unge? Vi tegner et billede af den 
digitale generation, som ikke længere har et privat rum, hvor det er tilladt at fejle.

 T rutmunden er kørt i stilling, og lipglossen sidder 
perfekt – fra morgen til aften, i solskin og stormvejr. 
For mobilerne er altid i farvandet, klar til at knipse et 
billede af dig og dele det med hele verden.

– de teenagepiger og teenagedrenge, vi ser nu, er den 
første generation, der er så afhængige af likes, at det nær-
mest er ved at underminere Facebook. 30 procent af alle 
billeder på de sociale medier er photoshoppet, og vi oplever 
lige nu, at mange unge piger bruger billeder – og også nøgen-
billeder – som en adgangsbillet til deleøkonomien, til sociale 
relationer og til kærester. Pigerne er blevet redaktører i 
deres eget liv og bruger mange af deres vågne timer på at 
brande sig selv. og det er en kæmpe belastning – for det 
almindelige hverdagsliv er ved at forsvinde.

Fremtidsforsker liselotte lyngsø ser den generation, 
der er ung lige nu, som en generation, der hele tiden er på 

vej. det er svært at slå rødder og være sig selv i en online 
verden, der bliver mere og mere poleret.

– den unge generation lever i en verden af perfect polish. 
du kan aldrig vide, hvornår der bliver taget et billede af dig – 
og det betyder rigtig meget for, hvordan du opfatter dig selv. 
For hvornår har du fri?

Privatlivet forsviNder
den digitale generation er godt i gang med at udviske græn-
serne for, hvad der er privat, og hvad der er allemandseje, 
slår liselotte lyngsø fast.

– At have et sted, hvor der er plads til HEMMEliGHEdEr, 
er en vigtig del af det at være menneske. og har du ikke så-

Vi kunne udforske verden og udforske os selv, 
og vi fik lov at begå FEJL – og lære af  vores fejl. 
I dag er alting kortlagt ned til mindste detalje

liselotte lyngsø er fremtidsforsker 
og medejer af Future Navigator.
læs mere på futurenavigator.dk

”Jeg synes, der er nøgenbilleder af  piger OVERALT. Det er tit, der 
går drenge rundt i min by og viser billeder af  piger, som jeg godt 
ved hvem er. Så viser de billedet til alle – og så står man bare dér 
og ved slet ikke, hvad man skal sige. Nøgenbillederne dukker også 
op på de sociale medier i grupper, der handler om noget helt andet. 
Hvis man vil sælge noget tøj eller mangler et lift, så lægger man et 
nøgenbillede op af  en pige for at få opmærksomhed. Drenge sender 
også nøgenbilleder, men de bliver ikke hypet på samme måde”

PigE, 15 åR
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 Det kommer slEt ikke bag på mig, at 
der florerer så mange nøgenbilleder 
blandt unge lige nu. Jeg har interviewet 
over 100 børn og unge, og næsten alle 

de piger over 14 år, jeg har talt med, har delt 
et billede af sig selv. For det meste er det kun 
barmen, de har delt – men de HAr delt noget, 
og flere af pigerne har været så ærlige at 
fortælle, at det handler om, at de gerne vil være 
populære.

lykke Møller kristensen er lige kommet ind 
med morgentoget fra Jylland og har en travl dag 

i hovedstaden foran sig. Hendes nye bog ”børn 
& sociale medier” udkommer på et tidspunkt, 
hvor debatten om unge, der mod deres vilje får 
delt nøgenbilleder på nettet, kører for fuldt 
drøn. Vi når lige at klemme en kaffe på fortovs-
café ind i programmet, inden lykke skal i studiet 
hos radio24syv og tale om nøgenbilleder.

– Nøgenbillederne er et af mange eksem-
pler på, at den digitale generation bruger 
alle de muligheder, medierne giver dem. de 
Er medierne selv – og de er hele tiden på vej, 
fortæller lykke og lægger et eksemplar af sin 

dan et fristed, bliver dit selvbillede 
ekstremt udfordret. Man prøvede 
jo med snapchat at sige, at her er 
et sted, hvor de billeder, du sender, 
bliver slettet med det samme. Men 
det gør de jo så bare ikke alligevel 
– fordi man kan skynde sig at tage 
et screenshot af dem. den unge 
generation er altid PÅ – og på et 
tidspunkt kommer det til at eksplo-
dere, forudser liselotte lyngsø.

– da min generation var unge, var 
vi uovervågede. Vi kunne udforske 
verden og udforske os selv, og vi fik 
lov at begå FEJl – og lære af vores 
fejl. i dag er alting kortlagt ned til 
mindste detalje. du kan ikke købe 
en håndtaske uden først at få smidt 
i hovedet, hvad andre synes om den 
– og du kan ikke rejse nogen steder 
hen i verden, der ikke er anmeldt til 
højre og venstre på de sociale me-
dier. derfor kommer de unges rejse 
i høj grad til at handle om en indre 
udvikling, mener fremtidsforskeren.

– lige nu står vi midt i en 
overgang fra én type samfund, hvor 
alting var meget fast defineret, til en 
anden type samfund, hvor alting er i 
bevægelse, og hvor det i høj grad er 
op til dig selv at forme dit liv. det er 
altid den generation, der er ung midt 
i sådan en overgangsfase, der bliver 
hårdest ramt. derfor ser vi også en 
ung generation, der er præget af 
angst for at træde ved siden af. der 
har aldrig været så stort et karak-
terræs som nu – og de unge oplever, 
at de hele tiden skal være i stand til 
at sætte flueben ved alting i deres 
liv. de skal selv ud og skabe deres 
job og deres lykke – og det bliver en 
stor udfordring, når man ikke har 
et sted uden for de sociale mediers 
rampelys, hvor man kan prøve sig 
selv af.
Men ser vi ikke også en tendens 
til, at man gerne vil vise det 
uperfekte frem?
– Jo, men det uperfekte er jo heller 
ikke rodet – det er henslængt på den 
perfekte måde. og vi skal huske på, 
at det jo er i the cracks, det smukke 
liv leves. lige nu ser jeg heldigvis 
nogle små tegn på, at der er ved at 
ske en modreaktion, hvor de unge pi-
ger lader håret vokse under armene, 
og måtten gro – og lægger deres 
telefoner væk, når de går ind til en 
fest. det er stadig en lille gruppe, 
der gør det meget rituelt – men det 
er en begyndelse.

vi tror ikke, det kan være så 
slemt – men det er slemt
som ekspert i sociale medier følger lykke Møller kristensen sine 
teenagebørns online færden ganske tæt. i to uger kiggede hun væk 
– og mere skulle der ikke til, før hendes søn var havnet i kløerne på 
en pædofil, mens hendes datter var blevet udsat for grov mobning.

”Man burde slet ikke sende de billeder af  sted. Selv 
om man stoler på den dreng, man sender billederne 
til, så er det bare ikke sådan, det fungerer i hans ho-
ved. Hvis man vil se hinandens krop, så må man jo 
mødes i virkeligheden og være nøgne sammen”

PigE, 15 åR
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bog på cafébordet. bogen er tænkt som en 
førstehjælps-håndbog til voksne, der gerne vil 
forstå de unges digitale virkelighed. og det er 
der hårdt brug for, mener lykke.

– Vi kan slet ikke sætte os ind i, hvor HÅrdt 
de unge skriver til hinanden, hvor let det er for 
dem at dele nøgenbilleder – og hvor lille en 
privatsfære de har. Private beskeder bliver i ét 
væk sendt videre til andre. Vi tror ikke, det kan 
være så slemt – men det Er slemt. og det giver 
enormt stress i de unges liv.

fYreNe trUer
Hvorfor er der så mange nøgenbilleder af  
unge på de sociale medier?
– Nøgenbilleder er blevet en handelsvare, og for 
pigerne handler det blandt andet om at få følgere 
på instagram. ude i lokalområderne er det tit så-
dan, at nogle få piger har etableret sig som ”dron-
ninger” på instagram. Når der så kommer flere 
og flere piger på banen, så skal der hele tiden lidt 
mere til for at holde fast i sine følgere. Først viser 
pigerne måske kavalergang og får nogle positive 
reaktioner på det – og så er der ikke så langt hen 
til at vise brysterne frem også, forklarer lykke.
Hun fortæller, at pigerne ofte bliver lokket til at 
tage lidt mere tøj af.
– Fyrene skriver til pigerne ”bagom” og kan også 

”Nøgenbilleder er blevet en del af  flirten, især 
på datingportaler som Tinder. Her skal man ikke skrive sammen ret længe, før der ryger et nøgenbillede af  sted. Nogle piger sender et billede, hvor de står i undertøj, mens andre 

lynhurtigt sender et billede, hvor de står helt 
nøgne – og hvor man også kan se deres ansigt. 
Men Tinder er jo et sted, hvor begge parter er 
indforståede med det. Når man mødes ude i virkeligheden, er folk mere blufærdige. Hvis jeg 

begyndte at skrive sammen med en pige fra mit 
gymnasium, ville jeg aldrig sende et nøgenbil-
lede – eller bede hende om at sende et”

FyR, 18 åR

lykke Møller Kristensen, 44, er journalist, for-
fatter og rådgiver i sociale medier og har i august 
2016 udgivet bogen ”børn & sociale medier”, der 
er en førstehjælp til alle forældre med børn og 
unge på de sociale medier. lykke er mor til en 
pige på 15, en dreng på 14 og en pige på 10. læs 
mere om bogen på Boernogsocialemedier.dk
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finde på at true dem: ”Jeg siger til alle, at du har 
været i seng med ham dér, hvis du ikke lægger 
et topløs-billede op ...”. Men ofte er det også 
PiGEr, der sender afklædt-billeder af hinanden 
videre.
Hvorfor gør pigerne det?
– Nogle gange starter det lidt uskyldigt med, at 
der er en pigegruppe, der sover sammen – og 
når en af pigerne står i trusser og er på vej i 
seng, tager man for sjov et billede af hende 
og lægger det ud på de sociale medier. Herfra 
ryger billederne hurtigt videre til nogle af de 
lokale grupper. og så er det pludselig ude i frit 
flow på de sociale medier, forklarer lykke.

sociale Medier Med til Middag
ud over at være ekspert i børn og unges adfærd 
på de sociale medier er lykke mor til to teen-
agere, der er i fuldt sving på de sociale medier. 
og med mor som ekspert på området må un-
gerne finde sig i, at lykke spørger ind til deres 

online liv hver aften, når familien er samlet ved 
middagsbordet.
– Har du spist din madpakke, hvordan gik det til 
gymnastik, og hvordan har din dag været på de 
sociale medier? Mine børn er ved at brÆkkE 
sig over mig, men deres liv på de sociale medier 
er jo lige så meget en del af virkeligheden som 
alt det andet, de oplever. Men selv om jeg er så 
opmærksom, kommer MiNE børn oGsÅ galt af 
sted på de sociale medier. og det er en vigtig 
pointe – for rigtig mange forældre tænker, at 
det jo ikke er noget, Mit barn bliver udsat for. 
Men jo, det kan ske for alle.
lykke véd, hvad hun taler om. For to år siden 
mistede lykke sin mor, og der var lige en kort 
periode på et par uger, hvor hun ikke fik spurgt så 
meget ind til sine børns digitale liv, som hun plejer.
– i løbet af kort tid begynder min datter at æn-

dre sig. Hun bliver indadvendt og ulykkelig, og 
det kommer meget pludseligt. da hun fortæller 
mig, at der sker noget på de sociale medier, der 
gør hende ked af det, er det let for mig at gen-
nemskue, at hun simpelthen bliver mobbet på 
de sociale medier. der er nogle børn, der har set 
sig sure på hende og har lavet en hadegruppe, 
der hedder hendes navn, fortæller lykke.

søNNeN forfUlgt af Pædofil
Mens lykke er i gang med at tale med datterens 
skole og med kammeraternes forældre, havner 
hendes søn også i problemer.

– Min søn bliver i en meget kort, men virkelig 
hardcore periode forfulgt af en pædofil på 
nettet. det starter med, at min søn skriver på 
Facebook, at hans mormor er død. så er der en 
sød italiensk pige, der kontakter ham: ”Hey you 
look nice”, skriver hun. ”thanks”, svarer han – og 
så er kontakten etableret. Pludselig er det ikke 
længere en sød italiensk pige, der skriver til 
lykkes søn, men en mand, der prøver at true 
ham til at udlevere nøgenbilleder.

– Han bliver truet med, at min datter og jeg 
skal dø, hvis han ikke sender de nøgenbilleder af 
sted. Vi går til politiet, og selv om de er søde og 
tager sagen alvorligt, så oplever vi også, at de 
ikke rigtig ved, hvad de skal gøre.

lykkes børn er i dag kommet over de vold-
somme oplevelser og færdes mere varsomt på 
de sociale medier.

– Min søn er holdt op med at svare på 
beskeder fra folk, han ikke kender, og min datter 
er også blevet mere bevidst. og jeg har talt med 
en masse børn, unge og forældre, der har haft 
lignende oplevelser. det er sÅ vigtigt at få alt 
det, der sker på de sociale medier, frem i lyset 
og ind i hverdagen. Jeg kan godt glemme at 
spørge mine børn, om de har renset ører – men 
jeg glemmer aldrig mere at spørge ind til, hvor-
dan deres dag har været på de sociale medier, 
smiler lykke.
Hvor går din grænse for, hvor meget du 
blander dig i dine børns digitale liv?
– Jeg går ikke ind og læser i deres indbakker. 
det dér med at møve sig ind bagom og lure, 
dét tror jeg ikke på. Vi træder jo ind i de unges 
privatsfære, når vi følger med på sidelinjen, men 
vi bliver også bare nødt til at se i øjnene, at de 

Nøgenbilleder er blevet en handelsvare, og for pigerne 
handler det blandt andet om at få følgere på Instagram
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”Jeg tør ikke sende et nøgenbillede af  mig selv – for 
jeg ved ikke, hvor det ender. En af  mine tætte veninder 
sendte et nøgenbillede til en dreng, hun var vild med. 
Bagefter cuttede drengen kontakten og sendte billedet 
rundt i nogle grupper, som hun var en del af. Hun blev 
vildt ked af  det – og hun går stadig til psykolog. Og der 
er jo ikke rigtig noget, man kan sige for at trøste hende. 
Jeg prøver bare at sige, at det nok skal gå”

PigE, 15 åR

”At sende et nøgenbillede er ikke noget, jeg ikke har 

gjort før. Jeg er ikke blufærdig, så jeg giver pigerne, hvad 

de vil have. Det er ikke sådan, at jeg tænker: åh, det var 

fedt ... Men når pigerne er interesserede og spørger – ja, 

så må de sgu godt få et. Jeg har også prøvet at modtage 

nøgenbilleder fra piger mange gange. En aften i byen fik 

jeg en piges Snapchat-navn, og da jeg kom hjem og tjek-

kede min mobil, havde hun allerede sendt et nøgenbil-

lede. Det regner man jo ikke lige med”
FyR, 18 åR

”Det er en FED ting at sende nøgenbilleder. Men man skal 
kun sende dem til dem, der virkelig fortjener det. Og pi-
gerne skal huske, at der ikke er noget i vejen med at spille 
kostbar – tværtimod. Man skal ikke bare sende et billede af  
sted, fordi fyren beder om det – han skal virkelig være det 
værd og være loyal. ikke for at pudse min egen glorie – men 
nøgenbilleder er noget privat mellem to mennesker. Og jeg 
forstår ikke, hvorfor man vil gå ud og dele billederne og 
ødelægge det, man har skabt sammen med den anden per-
son. Pigerne finder ud af  det – det er helt sikkert”

FyR, 18 åR

Jeg kan godt glemme at spørge mine børn, om de har 
renset ører – men jeg glemmer aldrig mere at spørge ind 
til, hvordan deres dag har været på de sociale medier

unge ikke selv kan se de farer, der lurer på de so-
ciale medier. derfor er vi som forældre nødt til 
at krÆVE at blive lukket ind i de unges digitale 
verden. og jeg har mødt rigtig mange børn og 
unge, der sAVNEr at kunne dele det, de oplever 
på de sociale medier, med deres forældre. så 

det handler også om at turde være sårbar sam-
men med sine børn og sige: Jeg vil gerne vide 
lidt om den verden – for det er diN verden.
Råder du dine egne børn til at lade være 
med at sende nøgenbilleder?
– Ja, det gør jeg da. og det overrasker mig 
meget, at mange unge slet ikke er klar over, 
at det er uloVliGt at have nøgenbilleder af 
andre liggende på sin computer – eller at sende 
billederne videre, medmindre man har fået 
tilladelse til det. Faktisk synes jeg, det er helt 
vildt, at de unge ikke véd, de slet ikke MÅ dele 
de her billeder. ●

Hvad mener  de unge se lv?
som en del af arbejdet med bogen ”børn & sociale medier” har lykke 
Møller kristensen oprettet en tænketank, hvor unge diskuterer og reflek-
terer over aktuelle tendenser på de sociale medier. i boksene her i artiklen 
fortæller to af tænketankens medlemmer anonymt.


