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TEENAGERE  
deres private og offentlige liv  

på sociale medier 
Online-survey februar 2013 

 
 

 

De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også 

vores fællesskab, kultur og omgangsformer. Teenagere har i høj grad taget de sociale 
medier til sig. Men hvordan ser de egentlig på deres privatliv og den nye offentlighed? 
Hvordan administrerer de den? Og er teenageforældre i synk med de unge? 

 
Institut for Menneskerettigheder, DR, Berlingske Media, Forbrugerrådet og Medierådet 

for Børn og Unge fremlægger her en af de første danske repræsentative 
undersøgelser, hvor vi forsøger at indkredse de unges brug af medierne i et medie- og 
ungdomskulturelt perspektiv. Vi fokuserer på både teenagere og forældres brug af de 

sociale medier og forældrenes viden og fornemmelse for, hvad de unge render rundt 
og laver i det sociale medieunivers.  

 
Vi har valgt at sætte fokus på holdningerne til vigtige temaer som det “at være på”, at 
dele privatliv med andre og at beskytte sig selv. Vores ledetråd har været at 

undersøge, om de sociale medier opfattes som et privat eller offentligt rum - som et 
rum, der er overskueligt og trygt eller et rum, hvor man skal passe på, hvad man gør 

og siger.  
 
Vi fremlægger tallene så neutralt som muligt, så man selv kan tolke, om der er tale 

om et “fåtal” eller om “mange”.  Mange tal er målinger på adfærd, som ikke er målt 
før, hvorfor vi endnu ikke kan tale om en udvikling. Men de kan bruges til at pege på, 

hvor vi skal være opmærksomme.  
 
Vi inviterer hermed til debat om de spor, der indtil videre tegner sig og håber, at vi på 

den måde får input til, hvordan vi kan tilrettelægge vores videre indsats med emnet - 
herunder f.eks. kampagner, workshops eller uddybende kvalitative studier.  
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BRUGEN AF SOCIALE MEDIER  
 

Så godt som alle teenagere er aktive på sociale medier. Kun 2% har ikke en 

social medieprofil. 

Her er teenagernes top 5 over sociale medier (andel teenagere, der er på):  

Facebook (94%) 

Instagram (21%) 
Twitter (20%) 

Google+ (17%) 
Formspring (8%) 

(1) (parenteser henviser til bilagssider) 

Der er cirka lige så mange piger som drenge på Facebook og Google Plus, men på de 
tre øvrige netværk, Instagram, Twitter og Formspring er der mange flere piger end 

drenge.  
(2) 

Teenagere er mere aktive på sociale medier, end deres forældre tror: 

86% af de unge er på (læser opdateringer) mindst en gang dagligt, mens 38% er på 
mere end fem gange om dagen.  

(3) 

67% af forældrene tror, at deres teenagere er på mindst en gang dagligt, mens 26% 

tror., at de er på mere end fem gange dagligt.  
(4) 
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Den hyppigste aktivitet for de unge - udover at læse opdateringer - er at 

svare, kommentere og like, hvad andre gør på de sociale medier. De skriver 
opdateringer meget oftere end deres forældre: 

71% af teenagerne svarer, kommenterer og liker mindst en gang om dagen (3)  - en 
hel del oftere end forældre, hvor 28% gør det samme. (5) Til gengæld tror 51% af 

forældrene kun, at de unge er så aktive (4) 

27% af teenagere skriver opdateringer mindst en gang om dagen (3). Det samme 
gælder for kun 8% af forældrene (5) Til gengæld er de godt i sync med deres børn, da 

32% af forældrene tror, at deres børn skriver daglige opdateringer.(4) 

Teenagere har en bred forståelse af privatliv: 

Det fysiske rum, private samtaler, kroppen og det at dele information på nettet er alt 
sammen noget, teenagere forbinder med “privatliv”, og de er helt generelt i sync med 
deres forældre om det. (6) 

KRÆNKENDE OPLEVELSER PÅ SOCIALE MEDIER   
 
Undersøgelsen viser, at der er unge, som har oplevet at blive krænket, enten 

ved at deres grænser er blevet overtrådt ift. Noget, de selv har lagt ud, eller 
ift. nogen, der har henvendt sig til dem på nettet og truet eller gjort dem 
bange. 

 
19% af de unge har skrevet eller uploadet noget på nettet eller sociale medier om sig 

selv, som de efterfølgende har fortrudt. Og 16% har også gjort det om andre – 
venner, familie og forældre - og fortrudt. (7) 
 

13% af de unge har oplevet eller følt sig krænket over, at noget de selv havde lagt ud 
er blevet brugt på en dårlig måde (8). 7% har desuden følt sig truet af en ukendt, og 

5% af en de allerede kendte i forvejen. (9) 
 

Piger oplever i højere grad end drengene at blive truet eller opfordret til at 
tænde for webcam af en person, de ikke følte sig tryg ved: 
 

11% af pigerne, mod 1% af drengene er blevet opfordret til at tænde for webcam af 
en person, som de ikke følte sig tryg ved. Og 13% af pigerne mod 1% af drengene 

har følt sig truet eller bange fordi en ukendt henvendte sig på nettet til dem. (9) 

TILLID ELLER MISTILLID VED DELING 
 
Både blandt forældre og de unge har det stor betydning, at det, som de deler 

med venner, ikke kan blive set eller brugt af nogen, som de ikke kender. 
Dette står i kontrast til, at mange unge og forældre er usikre på, hvordan 

deres data bliver brugt. 
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65% i forældregruppen mod 51% af teenagerne, tillægger det stor eller afgørende 

betydning at det, de deler med venner, ikke kan blive set eller brugt af nogen, de ikke 
kender. (10) 

 

24% af de unge er i høj eller meget høj grad sikre på, at det, de deler ikke bliver set af 

andre. 62% er i nogen grad eller i mindre grad sikre på det, mens 10% slet ikke er sikre på 

det. (12) 

 
Pigerne tillægger det større betydning end drengene, at det, der deles med 
venner, ikke kan blive set af andre. Til gengæld stoler pigerne i højere grad 

end drengene på, at privatlivet på nettet er til stede: 
 

60% af pigerne tillægger det stor eller afgørende betydning, at det, der deles med 
venner, ikke kan blive set af andre, hvor dette blandt drengene er 44%. (11) Men 

29% af pigerne og 19% af drengene stoler i høj eller meget høj grad på, at det bliver 
overholdt. (12) 

OPMÆRKSOMHED OG BEKYMRING OM DIGITALE SPOR  

 
Forældre og unge (15-18-årige) er opmærksomme på nogle af de potentielle 
risici, der er ved at efterlade sig digitale spor. Især chikane, mobning, 

identitetstyveri og kriminalitet er områder, som har høj opmærksomhed, og 
som også skaber den største bekymring blandt både forældre og unge. De er 

også opmærksomme på, at arbejdsgivere og uddannelsessteder kan bruge 
deres oplysninger på sociale medier, men de er relativt mindre bekymrede 
over dette. 

 
83% af de 15-18-årige er opmærksomme på, at deres oplysninger på sociale netværk 

kan bruges af andre til chikane eller mobning. 47% er bekymrede over det. 
82% af de 15-18-årige er opmærksomme på, at deres oplysninger kan bruges af 
kriminelle til at begå indbrud i hjemmet. 56% er bekymrede over det. 

73% af de 15-18-årige er opmærksomme på, at deres oplysninger kan blive brugt 
ifm. identitetstyveri. 48% er bekymrede over det. 

75% af de 15-18-årige tænker også på, at deres oplysninger kan bruges af 
arbejdsgivere eller uddannelsessteder til at vurdere deres fremtidige muligheder, 
mens 37% er bekymrede over det.  (13) 

 
77% af forældre til teenagebørn er opmærksomme på, at deres børns oplysninger kan 

bruges af arbejdsgivere eller uddannelsessteder til at vurdere barnet og få indflydelse 
på barnets fremtidige muligheder. 41% er bekymrede over det. (14)  

90% af forældre til teenagebørn er opmærksomme på, at deres egne oplysninger kan 

bruges af arbejdsgivere eller uddannelsessteder til at vurdere fremtidige muligheder. 
42% er bekymrede over det. (15) 

 
79% af teenagerne angiver, at de er venner med en eller begge forældre på et socialt 
netværk (16) 



   

5 

      

 

REDSKABER TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVET 

 
Når forældre skal hjælpe de unge med at beskytte og kunne agere 

privatlivssikkert på nettet, sker dette primært i form af vejledning, støtte og 
samtale. Både unge og voksne benytter en lang række forskellige tekniske 
tips og tricks, såsom sletning af cookies og historik, samt at sætte stramme 

privacy-settings på profiler. 
 

74% af forældrene har talt med de unge om privatliv og sikkerhed på nettet, og 53% 
har en aftale med den unge ift. at holde øje ved fx at være ”venner” med dem 
digitalt. (17) 

 
Derudover hjælper 41% af forældrene de unge med privacy-settings og 30% sletter 

cookies og historik i browseren. 21% overvåger de unge uden de ved det, mens 5% 
overvåger med overvågningssoftware.  (17) 

 

55% af de voksne og 43% af de unge sletter jævnligt cookies og historik. (18)  
 

13% af forældrene og 11% af de unge bruger pseudonymer/falske navne (19) 
 
34% af forældrene og 27% af de unge bruger spam-mailadresser  (20) 

 
31% af teenagerne har bedt andre om ikke at tagge sig eller fjerne tagging, og 30% 

opgiver ikke deres rigtige alder  (21) 

73% af forældrene har ikke googlet deres barns navn indenfor det seneste år (22) 
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Om undersøgelsen: 
Undersøgelsen er finansieret og udført af Medierådet for Børn og Unge, DR Medier, 
Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrådet og Berlingske Media. Berlingske 
Media Analyse har - med underleverance fra YouGov - gennemført undersøgelsen.  

Undersøgelsen, der er udført anden uge af januar 2013, er repræsentativ for Danmark 
og dækker 404 forældre til børn mellem 9 og 18 og 327 unge mellem 12 og 18 år.  

Kontaktpersoner bag undersøgelsen: 
Claus Hjorth, kontorchef, Medierådet for Børn og Unge: 22615381 Email: 

clausnh@dfi.dk 

Gry Hasselbalch, projektleder, Medierådet for Børn og Unge: 33743602 Email: 

gryh@dfi.dk   

Rikke Frank Jørgensen, forsker, Institut for Menneskerettigheder: tlf 3269 8805 

Email: rfj@humanrights.dk 

Anette Høyrup, jurist i Forbrugerrådet, tlf 27157432 Email: ah@fbr.dk 
 

Marie Louise Hjerrild Poder, redaktør DR Medier, tlf 20648687 Email: malh@dr.dk 
 
Pernille Tranberg, rådgiver Berlingske Media, tlf 22 66 99 32, Email: 

petr@berlingske.dk
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