
Fakta om  
voldtægtsmyter

Stereotype holdninger  
til voldtægt 
Stereotype holdninger til voldtægt kaldes ofte 
”voldtægtsmyter” i forskningen og er en beteg-
nelse for fordømmende, stereotype og oftest 
falske overbevisninger om voldtægt, voldtægts-
ofre og -forbrydere. International forskning viser, 
at der er en sammenhæng mellem at have 
stereo type holdninger og en øget risiko for at 
begå overgreb. 

Flertallet af danske unge er ikke udprægede 
 stereotype i deres forståelse af voldtægt, men: 

Særligt blandt de 16-20 årige mænd er der et 
 betydeligt mindretal, der har stereotype hold-
ninger. 

To af de mest udbredte stereotype holdninger er: 

• ”Kvinder lyver om voldtægt”.  
Fx er 46 % af de unge mænd i undersø-
gelsen enige i, at voldtægtsbeskyldninger 
ofte bruges som hævn mod mænd. 

• ”Mænd voldtager ikke med vilje”.  
Fx er 33 % af de unge mænd i undersø-
gelsen enige i, at hvis en mand er fuld, 
kan det hænde, at han voldtager nogen 
uden at have en intention om det. 

Derimod er myten om at kvinder selv er ude 
om, at de bliver voldtaget (fx på grund af deres 
opførsel eller påklædning) ikke i samme grad ud-
bredt blandt danske unge.  

Vilje og evne til at gribe ind 
• De fleste af de adspurgte unge (3 ud  

af 4) vil gribe ind, hvis de ser en situation, 
der kan udvikle sig til et overgreb. 

• Langt de fleste angiver dog, at de mang-
ler viden om, hvilke situationer der bør gri-
bes ind i – og hvordan de kan gribe ind.  

Fakta om voldtægt 
• Det anslås, at 11.800 kvinder årligt bliver 

udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. 
Tallet har været stigende over en årrække1. 

• De fleste ofre for voldtægt er unge: Mere 
end halvdelen er under 25 år1. 

• Gerningsstedet er hyppigst et privat hjem, 
og gerningspersonen er oftest en person, 
offeret kender i forvejen1. 

• 36 % af voldtægter eller voldtægtsforsøg 
på teenagere bliver begået i forbindelse 
med en bytur eller fest2. 

• I 2020 modtog politiet 1.381 anmeldelser 
om voldtægt, hvor offeret var over 12 år. 
Tallet har været stigende over en årræk-
ke3. 

• 1. januar 2021 trådte en ny lovgivning om 
voldtægt i kraft. Straffe loven definerer nu 
voldtægt som det at have samleje med en 
person, der ikke har samtykket heri4.

Kilder: 1) Offerundersøgelserne 2) Seksuelle krænkelser – omfang og karakter 3) Danmarks Statistik 4) Straffeloven §216

Om undersøgelsen ’Unges stereotype holdninger til voldtægt’  
• Baserer sig på svar fra 2.202 unge, der har besvaret et spørgeskema om  

deres deres holdninger til voldtægt. 10.000 tilfældigt udvalgte unge mellem  
16 og 30 år er blevet kontaktet via e-Boks om deltagelse i undersøgelsen. 

• Udarbejdet af Aarhus Universitet på baggrund af data indsamlet af MEGAFON A/S 
for Det Kriminalpræventive Råd. 


