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Undersøgelsen bygger på desk research og en kommunal rundspørge blandt landets 
kommuner

Metode

4

Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af desk research 

(beskrevet til højre) og i alt 72 gennemførte interview blandt 
landets kommuner. Interviewene er gennemført via rundringning til 

alle landets 98 kommuner af Epinion i perioden 10. august – 2. 

september 2022.

Resultaterne bygger på et spørgeskema udarbejdet af Epinion i 

samarbejde med Red Barnet. I spørgeskemaet bliver kommunerne 
spurgt ind til deres fokus på digitale krænkelser i deres 

beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af vold 

og overgreb mod børn og unge. 

Formålet med desk researchen

Epinion har for Red Barnet gennemført en desk research af 
tilgængeligheden og indholdet af de enkelte kommuners 

beredskabsplaner for forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og 

overgreb på børn og unge ved:

1. at finde kommunernes beredskabsplaner for forebyggelse, 
opsporing og håndtering af vold og overgreb mod børn og unge

2. at undersøge om planen indeholder information om 

forebyggelse, opsporing og håndtering af digitale krænkelser
mod børn og unge

Fremgangsmåden for desk researchen

For hver af de 98 kommuner har fremgangsmåden været følgende:

• Åben google og søg på [kommunenavn] og [beredskabsplan vold 

og overgreb mod børn og unge] for at finde kommunens 
beredskabsplan.

• Hvis beredskabsplanen ikke kommer frem ved google-

søgning, søges med samme fremgangsmåde på kommunens 
hjemmeside.

• Åben beredskabsplan og søg på [digital], [sociale medier], 
[grooming] og [online].

• Noter oplysninger i separat Excel-ark.

De kommunale beredskabsplaner skal formidle viden om forebyggelse, 

tegn og reaktioner og beskrive konkrete handleveje, så man som 
medarbejder eller leder kender til egen rolle og ansvar og ved, hvordan 

man skal håndtere det, når der opstår en bekymring, mistanke eller viden 

om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb. 
Beredskabet skal endvidere formidle kommunens organisering på området 

og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i 
kommunens dag- og døgntilbud samt skoler.

Om rapporten Desk research
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N = 72 kommuner

Note: 1) Dette tal kommer fra desk researchen (N = 98).

Størstedelen af kommunerne har en beredskabsplan, men 
kun få indeholder praksis for digitale krænkelser

Resultater

Næsten alle kommuner har let en tilgængelige 

beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og 

håndtering af overgreb mod børn og unge

89 ud af landets 98 kommuner har en beredskabsplan 

for forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og 

overgreb mod børn og unge, som er lette at finde på 

internettet. For ni ud af de 98 kommuner har det 

igennem en simpel google-søgning ikke været muligt 

at identificere en beredskabsplan.

Kun få af de kommunale beredskabsplaner 

omhandler praksis for digitale krænkelser

Selvom størstedelen af kommunerne har en 

beredskabsplan, så er der stor forskel på om praksis 

for håndtering af børns digitale rettigheder er 

indarbejdet.

Adspurgt angiver kun 11 af de i alt 72 kommuner, som 

Epinion har talt med, at deres kommunale 

beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og 

unge i høj grad (8) eller i nogen grad (3) beskriver 

forebyggelse, opsporing og håndtering af digitale 

krænkelser. 

56 af de 72 adspurgte kommuner angiver, at deres 

kommunale beredskabsplaner for vold og overgreb 

mod børn og unge kun i mindre grad (39) eller slet 

ikke (17) indeholder beskrivelser af fokus på 

forebyggelse, opsporing og håndtering af digitale 

krænkelser.

Fem af de 72 adspurgte kommuner ved ikke, om fokus 

på digitale krænkelser er indeholdt i deres 

beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og 

håndtering af vold og overgreb mod børn og unge.

11
... af de 72 adspurgte kommuner har 

beskrevet deres fokus på forebyggelse, 

opsporing og håndtering af digitale 

krænkelser i deres beredskabsplan

56
... af de 72 adspurgte kommuner har 

slet ikke eller i mindre grad 

indarbejdet digitale krænkelser i 

deres beredskabsplan – yderligere fem 

svarer ved ikke

89
... ud af landets 98 kommuner har en 

let tilgængelig beredskabsplan for 

forebyggelse, opsporing og håndtering 

af vold og overgreb på børn og unge1
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N = 11 kommuner, hvis beredskabsplaner indeholder fokus på digitale krænkelser

I de kommunale planer, der beskriver digitale krænkelser, 
er fokus både på forebyggelse, opsporing og håndtering

Resultater

Fokus på digitale krænkelser er beskrevet for både 

forebyggelse, opsporing og håndtering 

Blandt de 11 kommuner, der angiver, at deres 

kommunale beredskabsplan i høj grad (8) eller i nogen 

grad (3) beskriver praksis for digitale krænkelser, er 

der ingen forskel på i hvilke dele af 

beredskabsplanen, praksis for digitale krænkelser 

indgår.

Ti ud af 11 kommuner angiver, at fokus på digitale 

krænkelser indgår i både den forebyggende-, 

opsporende- og håndterende del af 

beredskabsplanen. En enkelt kommune ved ikke i 

hvilken grad, fokus på digitale krænkelser er beskrevet 

i de forskellige dele af beredskabsplanen.

I hvilken grad er fokus på digitale krænkelser beskrevet i følgende dele af beredskabet??

6 6 6

4 4 4

1 1 1

Det forebyggende arbejde Opsporingen Håndteringen

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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N = 56 kommuner, hvis beredskabsplan slet ikke eller i mindre grad omfatter digitale krænkelser

Motivationen for at indarbejde fokus på forebyggelse, 
opsporing og håndtering af digitale krænkelser er stor

Resultater

Kommunerne udviser stor motivation for at 

indarbejde praksis for digitale krænkelser i 

beredskabsplanerne

Selvom håndteringen af børn og unges rettigheder på 

det digitale område er meget forskelligt beskrevet på 

tværs af kommunerne i Danmark, så er 

fællesnævneren, at kommunerne ønsker at 

implementere praksissen i deres beredskabsplaner.

Dykker vi ned i de 56 kommuner, der adspurgt 

angiver, at de slet ikke (17) eller i mindre grad (39) har 

indarbejdet digitale krænkelser i deres 

beredskabsplan, er der stor motivationen til at gøre 

det. 

En ud af de 56 kommuner angiver, at de er i gang og 

snart er i mål med at indarbejde praksis for digitale 

krænkelser i beredskabsplanen. Hertil kommer 25 

kommuner, der ligeledes er i gang med at indarbejde 

digitale krænkelser, men forventer, at det er en 

proces, der vil være undervejs i noget tid endnu.

29 kommuner er endnu ikke påbegyndt arbejdet med 

indarbejdelse af digitale krænkelser i deres 

beredskabsplaner, men har planer om det.

Kun en enkelt kommune angiver, at de ikke er i gang 

og heller ikke har nogen planer om at komme det. 

Kommunen begrunder deres manglende fokus på 

digitale krænkelser i beredskabsplanen med, at de 

oplever, at der er andre ting, der er vigtigere at 

prioritere.

25
... af de 56 kommuner er i gang med at 

indarbejde praksis for digitale 

krænkelser, men forventer at processen 

vil være undervejs i noget tid

29
... af de 56 kommuner har planer om 

at indarbejde praksis for digitale 

krænkelser i deres beredskabsplan, 

men er endnu ikke i gang

1
... af de 56 kommuner er på 

nuværende tidspunkt i gang og 

næsten i mål med at indarbejde 

praksis for digitale krænkelser i 

deres beredskabsplan
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N = 72 kommuner

Kommunerne efterspørger rådgivning til arbejdet med 
digitale krænkelser – det handler ikke om ressourcemangel

Resultater

Kommunerne ønsker rådgivning om, hvordan de 

skal indarbejde digitale krænkelser i 

beredskabsplaner

Når kommunerne bliver spurgt til, hvad der ville hjælpe 

eller understøtte deres arbejde med forebyggelse, 

opsporing og håndtering af digitale krænkelser mod 

børn og unge, angiver mere end seks ud af ti, at 

rådgivning, om hvordan digitale krænkelser 

indarbejdes i beredskabsplanen, vil være en hjælp.

Omkring en tredjedel (35%) af kommunerne ønsker, at 

deres personale bliver bedre klædt på til at arbejde 

med forebyggelse, opsporing og håndtering af digitale 

krænkelser. Ligeledes ønsker en tredjedel en konkret 

model eller skabelon til, hvordan de indarbejder 

digitale krænkelser i deres beredskabsplan.

Kommunerne vil gerne i dialog med Red Barnet

Hele otte ud af ti kommuner angiver desuden, at 

”andet” end de nævnte muligheder vil kunne hjælpe 

dem i arbejdet med forebyggelse, opsporing og 

håndtering af digitale krænkelser mod børn og unge.

Af de kommuner, der angiver andet, nævner 30 af 

dem uhjulpet, at de gerne vil i dialog med Red Barnet i 

forbindelse med arbejdet med forebyggelse, opsporing 

og håndtering af digitale krænkelser mod børn og 

unge.

De resterende kommuners besvarelser til ”andet” 

omhandler særligt efterspørgsel på dialog og 

erfaringsudveksling.

63%

35% 33%

3%

82%

4%

Rådgivning om, hvordan
digitale krænkelser
indarbejdes i vores

beredskabsplan

At vores personale
bliver klædt på til at

forebygge, opspore og
håndtere digitale

krænkelser

En konkret model eller
skabelon til, hvordan vi

indarbejer digitale
krænkelser i vores
beredskabsplan

Flere ressourcer
allokeret til arbejdet med

digitale krænkelser

Andet Vores beredskabsplan
indeholder allerede det,

den skal

Dialog og 

erfaringsudveksling

Hvad ville hjælpe eller understøtte jeres arbejde med forebyggelse, opsporing og håndtering af 

digitale krænkelser mod børn og unge?
?

30 kommuner vil 

gerne i dialog med 

Red Barnet
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Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 72 kommuner

Baggrundsinformation

Region Hovedstaden:
• Ballerup Kommune
• Bornholms Kommune

• Brøndby Kommune
• Egedal Kommune

• Frederiksberg Kommune
• Frederikssund Kommune
• Gentofte Kommune

• Gladsaxe Kommune
• Gribskov Kommune

• Helsingør Kommune
• Herlev Kommune
• Hillerød Kommune

• Hvidovre Kommune
• Hørsholm Kommune

• Københavns Kommune
• Lyngby-Taarbæk 

Kommune

• Rudersdal Kommune
• Rødovre Kommune

• Tårnby Kommune
• Vallensbæk Kommune

Region Sjælland:
• Faxe Kommune

• Greve Kommune
• Guldborgsund Kommune
• Holbæk Kommune

• Kalundborg Kommune
• Køge Kommune

• Lolland Kommune
• Odsherred Kommune
• Ringsted Kommune

• Roskilde Kommune
• Stevns Kommune

• Vordingborg Kommune

Region Syddanmark:

• Aabenraa Kommune
• Billund Kommune

• Esbjerg Kommune
• Fredericia Kommune

• Haderslev Kommune
• Middelfart Kommune
• Nordfyns Kommune

• Nyborg Kommune
• Odense Kommune

• Svendborg Kommune
• Sønderborg Kommune
• Tønder Kommune

• Varde Kommune
• Ærø Kommune

Region Midtjylland:
• Aarhus Kommune

• Hedensted Kommune
• Herning Kommune

• Holstebro Kommune
• Horsens Kommune
• Ikast-Brande Kommune

• Lemvig Kommune
• Norddjurs Kommune

• Odder Kommune
• Randers Kommune
• Ringkøbing – Skjern 

Kommune
• Silkeborg Kommune

• Skanderborg Kommune
• Skive Kommune
• Struer Kommune

• Syddjurs Kommune
• Viborg Kommune

Region Nordjylland
• Aalborg Kommune

• Brønderslev Kommune
• Frederikshavn Kommune

• Hjørring Kommune
• Jammerbugt Kommune
• Mariagerfjord Kommune

• Morsø Kommune
• Vesthimmerland 

Kommune

Liste over deltagende kommuner:
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