
Medieomtale af undersøgelsen ‘Unges 
stereotype holdninger til voldtægt’, 
december 2021



• Undersøgelsen om voldtægtsmyter ‘Unges stereotype holdninger til voldtægt’ blev 
lanceret den 6. december 2021 i samarbejde med Aarhus Universitet.

• Presseindsatsen førte til 49 omtaler i landsdækkende aviser, webmedier, radio og 
fagmedier i perioden 6.-31. december. 

• Berlingske, Politiken og Information har rejst problemstillingen på lederplads, ligesom 
justitsministeren har skrevet om voldtægtsmyteundersøgelsen i debatindlæg.

• Den samlede medieomtale har formentlig været større, da vores medieovervågning ikke 
registrerer alle programmer. Undersøgelsen vil formentlig også resultere i en del 
medieomtaler i 2022 i forbindelse med omtale af MeToo, seksuelle overgreb og voldtægt.

4. februar 2022 Side 2



4. februar 2022 Side 3

Voldtægtsmyte-rapporten fik omtale i en lang række landsdækkende nyhedsmedier



Omtale på lederplads i Berlingske, Politiken og Information
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Voldtægtsmyte-rapport i debatindlæg og Berlingskes kultursektion
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Debatindlægget er bragt i Frederiksborg Amts Avis, Dagbladet Køge, NordVestNyt (Holbæk), Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, Sjællandske - Slagelse, Sorø, 
Kalundborg, Dagbladet Roskilde, Dagbladet Ringstedog NordVestNyt (Kalundborg).

BERLINGSKE 
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lunde samme ra&  nement. Andre ' lm bruger 
voldtægten som banal choke( ekt eller skildrer 
nejsigende kvinder som personer, der bare 
skal overtales. Men det er for nemt at skyde 
skylden på Hollywood.

Amerikanske ungdoms' lm som »Moxie« 
eller »Love Hard« har for længst introduceret 
en ny helt, der ikke ser et modsætningsforhold 
mellem at være maskulin og udvise forståelse 
for andres behov og grænser. En serie som »I 
May Destroy You« viser fremragende, hvor 
mange gråzoner der ' ndes omkring overgreb, 
mens Net) ix’ »Unbelievable«  skildrer kvin-
der, der ikke bliver mødt med andet end mis-
tro, når de anmelder overgreb.

Selv westerngenren er vågnet. På Net) ix kan 
man nu se »The Harder they Fall«, en all black-
hævn' lm, hvori de sorte cowboys har vreden 
løbende som ondt, nedarvet blod gennem 
generationer. De kvindelige hovedpersoner er 
stærke, selvstændige heltinder, der ikke står i 
skyggen af deres mandlige modstykker.

»The Power of the Dog« er en hud) etning 
af den gamle knudemand, der dyrker sin egen 
maskulinitet i sådan en grad, at han oplever 
det som et overgreb, hvis han bliver bedt om 
at vaske sig inden middagen.

Da hans bror gifter sig til en stedsøn, der 
klipper modecollager og laver papirblomster, 
er fronterne trukket skarpt op. Drengen Peter 
tripper omkring i sine pletfri, hvide sneakers, 
mens Phil hånende rider forbi iført sine be-
skidte boots.

H
vis en kvinde ikke siger »nej« til sex, 
kan hun ikke senere komme og an-
klage manden for voldtægt. Pigerne 
bruger falske voldtægtsanmeldelser 
som et våben.

Ovenstående er sagt af to unge mænd i »P1 
Morgen« tirsdag. Og de er ikke alene. En ry-
stende undersøgelse fra Aarhus Universitet 
viser, at hver femte mand i alderen 16-20 år 
har »et problematisk forhold til voldtægt«, 
siger forskerne. 33 procent af de unge mænd 
mener, at voldtægt ' nder sted, hvis man ikke 
har kontrol over sin krop, ligesom det er en 
udbredt holdning, at »hvis en mand er fuld, 
kan det hænde, at han voldtager nogen uden 
at have intention om det«.

Læs lige den sætning igen. Hvis en mand er 
fuld, kan det hænde, at han voldtager nogen 
uden at have intention om det. Væk er det per-
sonlige ansvar for at opføre sig ordentligt, når 
klokken slår midnat og Askepots glassko stram-
mer ved hælen.

Ingen andre voldshandlinger kan undskyl-
des af alkohol. At voldtægt er en fritagelse, er 
rystende. Hverken samtykkelovgivning eller 
debatter har åbenbart formået at vække de 
unge.

Når de unge selv skal forklare, hvor de *år 
deres verdensbilleder fra, peger de på Hol-
lywood. Rigtigt er det, at ' lmmaskinen har 
fodret os med maskuline helte, der skyder først 
og tænker bagefter. Western' lmens klassiske 
helt indtog kvinder og indianere med nogen-

Hollywood sender fortidens 
machomænd ud mod horisonten

Overraskende 
mange unge mænd 
mener, at voldtægt 
er noget, der »kan 
hænde«, hvis man 
får for meget at 
drikke. Måske bør 
de se disse ! lm.

Af S"r"h Iben A#mbjer$ 
 s!!"@ber"in#ske.dk

K
U
LT
U
RK
O
M
M
EN
TA
RE
N

Sjældent er maskulinitet, især den 
indebrændte af slagsen, blevet undersøgt 
så ! nt som i Jane Campions »The Power of 
the Dog«, hvor Benedict Cumberbatch 
lever, som han rider. Med sporerne i siden 
på dyret.  Foto: Kristy Gri%  n/Net& ix 
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Det interessante ved begge ' lm er, at + en-
den hverken er indianer eller kvinde. Fjenden 
' ndes i den gamle stenaldermand, der skal 
kæmpe for at omstille sig til en ny verden. Det 
kan være svært, at verden ændrer sig, men 
sådan har det altid været. Heldigvis for det. 
Ellers rendte vi stadig rundt og slog hinanden 
med køller.

Må de unge mænd da ikke sidde og se ' lm 
fra 1980erne? Indvarsler jeg censur og forbud? 
Absolut ikke. Vi bør netop se gamle ' lm, fordi 
de minder os om, hvad vi kommer af, og hvor 
langt vi har bevæget os. Måske skal forældre 
tilmed se ' lmene sammen med deres unge 
børn, så de kan snakke sammen om, hvordan 
et nej lyder – også når ) asken bliver sendt 
rundt.

Netop nu diskuterer vi kvindesynet på TV 2 
omkring årtusindeskiftet. Men hvis vores un-
ge mænd mener, at en voldtægt er noget, der 
»kan hænde«, er det ikke overgreb for 20 år 
siden, vi skal bekymre os om.

Næsten 12.000 danske kvinder udsættes for 
voldtægt eller voldtægtsforsøg årligt, og ifølge 
forsker Sarah van Mastrigt, der står bag under-
søgelsen fra Aarhus Universitet, øger vold-
tægtsmyter risikoen for overgreb.

Hollywood er langsomt ved er erkende, at 
den gammeldags mand er en uddøende race, 
fordi historien viser, at han hverken var en god 
mand, en god far eller et godt forbillede. Nu 
mangler vi bare at *å de unge, danske mænd 
vækket.



DKR’s analytiker Jonas Mannov og forsker Sarah van Mastrigt deltog i flere radioindslag
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Radio4 Morgen kl.8-9, Jonas: Starter 18:17, ender 24:15
https://www.radio4.dk/program/morgen-r4dio/?id=radio4-morgen-6-december-kl-8-9_ep_06_12_21

P4 Østjylland, Sarah: Regionale nyheder kl. 16.30 og 17.30. Start 01:33-02:25.
https://www.dr.dk/radio/p4aarhus/regionale-nyheder-ar4/regionale-nyheder-2021-12-06-16-30-6

P4 Østjylland eftermiddag, Sarah: starter ved 01:39:10 og ender 01:42:45
https://www.dr.dk/lyd/p4aarhus/p4aarhus-eftermiddag/p4-eftermiddag-2021-12-06-15-03-4

P1 Morgen den 7. december
Hele programmet: https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-12-07
Sarah: 06:24-06:30: https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-12-07/00:19:10

P1 Morgen, Gymnasiedrenge: 06:45-06:45: https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-12-07/00:40:52

P1 Morgen, Jonas: 07:19:45-07:27:29: https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-12-07/01:09:36

P1 Morgen RECAP inkl. retsordfører for SF Karina Lorentzen: 08:06:35- 08:19:13: https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-12-
07/01:57:20

Radio LOUD: Jonas:  08.05, 08:11-08:21: https://loud.land/episode/kvinder-kraenkes-seksuelt-i-sofarten

https://www.radio4.dk/program/morgen-r4dio/?id=radio4-morgen-6-december-kl-8-9_ep_06_12_21
https://www.dr.dk/radio/p4aarhus/regionale-nyheder-ar4/regionale-nyheder-2021-12-06-16-30-6
https://www.dr.dk/lyd/p4aarhus/p4aarhus-eftermiddag/p4-eftermiddag-2021-12-06-15-03-4
https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-12-07
https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-12-07/00:19:10
https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-12-07/00:40:52
https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-12-07/01:09:36
https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-12-07/01:57:20
https://loud.land/episode/kvinder-kraenkes-seksuelt-i-sofarten


Berlingske: Hvis hun ikke sagde nej, er det ikke voldtægt (berlingske.dk)

Politiken: Ny undersøgelse afslører »betydelig gruppe af især yngre mænd, der har meget problematiske holdninger til voldtægt« - politiken.dk

Tv2: https://nyheder.tv2.dk/2021-12-06-voldtaegtsmyter-er-udbredte-blandt-isaer-unge-maend?cid=_soco%3Atw%3A4%3Anews%3A%3A%3A

Jyllands-Posten: https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE13529863/voldtaegtsmyter-er-udbredte-blandt-isaer-unge-maend/

Kristeligt Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/hver-femte-16-30-aarige-ikke-voldtaegt-hvis-hun-ikke-sagde-nej

Ekstra Bladet: Hver femte mellem 16 og 30 år: Ikke voldtægt hvis hun ikke siger nej – Ekstra Bladet

BT: https://www.bt.dk/samfund/hver-femte-16-30-aarige-ikke-voldtaegt-hvis-hun-ikke-sagde-nej

Bornholms Tidende: Hver femte 16-30-årige: Ikke voldtægt hvis hun ikke sagde nej (tidende.dk)

Flensborg Avis: Voldtægtsmyter er udbredte hos unge mænd | Flensborg Avis - nyheder & baggrundstof fra Sydslesvig & grænselandet : FLA

Avisen Danmark: https://avisendanmark.dk/artikel/voldt%C3%A6gtsmyter-er-udbredte-blandt-is%C3%A6r-unge-m%C3%A6nd

Femina: "Hun sagde ikke nej": Derfor er myter om voldtægt dybt problematiske | Femina

PioPio: Initiativtager bag #enblandtos om unges syn på voldtægt: "En alvorlig udvikling" | Netavisen Pio (piopio.dk)

MSN Nyheder: https://www.msn.com/da-dk/nyheder/indland/voldt%C3%A6gtsmyter-er-udbredte-blandt-is%C3%A6r-unge-m%C3%A6nd/ar-AARvJyW?li=BBr5PkK

NEWS.DK: https://news.dk/nyhed/4078662/foruroligende-mange-voldtaegter-dette-kan-oege-risikoen-for-overgreb

Berlingske: https://www.berlingske.dk/skaerm/unge-maend-mener-at-man-kan-godt-kan-blive-saa-fuld-at-man-kommer-til-at

LEDERE

Information: https://www.information.dk/indland/leder/2021/12/baade-uhyggeligt-farligt-voldtaegtsmyter-lever-bedste-velgaaende-blandt-unge

Berlingske: Vores døtre og unge kvindelige venner rammes dagligt, men alt for få råber op (berlingske.dk)

4. februar 2022 Side 7

Medieomtaler i skriftlige medier

https://www.berlingske.dk/danmark/hvis-hun-ikke-sagde-nej-er-det-ikke-voldtaegt
https://politiken.dk/indland/art8513717/Ny-unders%C3%B8gelse-afsl%C3%B8rer-%C2%BBbetydelig-gruppe-af-is%C3%A6r-yngre-m%C3%A6nd-der-har-meget-problematiske-holdninger-til-voldt%C3%A6gt%C2%AB
https://nyheder.tv2.dk/2021-12-06-voldtaegtsmyter-er-udbredte-blandt-isaer-unge-maend?cid=_soco%3Atw%3A4%3Anews%3A%3A%3A
https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE13529863/voldtaegtsmyter-er-udbredte-blandt-isaer-unge-maend/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/hver-femte-16-30-aarige-ikke-voldtaegt-hvis-hun-ikke-sagde-nej
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/hver-femte-mellem-16-og-30-aar-ikke-voldtaegt-hvis-hun-ikke-siger-nej/9031724
https://www.bt.dk/samfund/hver-femte-16-30-aarige-ikke-voldtaegt-hvis-hun-ikke-sagde-nej
https://tidende.dk/ind-og-udland/indland-kriminal/hver-femte-16-30-aarige-ikke-voldtaegt-hvis-hun-ikke-sagde-nej/293846
https://www.fla.de/danmark/nyheder/37556/voldtgtsmyter-er-udbredte-hos-unge-mnd
https://avisendanmark.dk/artikel/voldt%C3%A6gtsmyter-er-udbredte-blandt-is%C3%A6r-unge-m%C3%A6nd
https://www.femina.dk/agenda/samfund/hun-sagde-ikke-nej-derfor-er-myter-om-voldtaegt-dybt-problematiske
https://piopio.dk/initiativtager-bag-enblandtos-om-unges-syn-paa-voldtaegt-en-alvorlig-udvikling
https://www.msn.com/da-dk/nyheder/indland/voldt%C3%A6gtsmyter-er-udbredte-blandt-is%C3%A6r-unge-m%C3%A6nd/ar-AARvJyW?li=BBr5PkK
https://news.dk/nyhed/4078662/foruroligende-mange-voldtaegter-dette-kan-oege-risikoen-for-overgreb
https://www.berlingske.dk/skaerm/unge-maend-mener-at-man-kan-godt-kan-blive-saa-fuld-at-man-kommer-til-at
https://www.information.dk/indland/leder/2021/12/baade-uhyggeligt-farligt-voldtaegtsmyter-lever-bedste-velgaaende-blandt-unge
https://www.berlingske.dk/ledere/vores-doetre-og-unge-kvindelige-venner-rammes-dagligt-men-alt-for-faa

