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RESUME 

Udviklingen og gennemførelsen af podcastprojektet Voldtægt til kvinder, der har 
været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, har været fagligt udfordrende, 
sørgeligt og samtidig meget givende. 

Det er tydeligt, at der mangler information og viden om, hvor der er hjælp at hente. 

Tusinder af kvinder lever med senfølger efter seksuelle overgreb. 
Vi har mødt nogle få af dem, som gavmildt har givet deres viden og erfaringer videre i 
vores podcast.

Projektet indeholder:

� 13 podcast

• med kvinder, der har været udsat 
for voldtægt

• med fagfolk – psykolog, sygeplejerske,   
socialrådgiver, advokat, politimand,   
leder af krisecentre 

• med pårørende

� Placering af podcast i gænge 
podcast tjenester og app 
– ca. 1600 har downloaded podcast

• Spotify

• Apple Podcast

• Google Podcast

• Amazon

• Andre tjenester

� Kampagne i sociale medier

• 17 opslag med mange interaktioner 
på Facebook – 148.000 kvinder har 
set opslag

• 16 opslag på Instagram

� Postkort

• 132.000 GoCards i 540 biografer og 
cafeer i hele landet 

• Postkort til organisationer, der arbejder   
med kvinder og vold

• Postkort til Centre for seksuelle 

  overgreb/voldtægtsofre i hele landet

� Google Add kampagne, der løber 
i to år

STØTTET AF
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I den indledende fase af projektet kontaktede 
vi organisationer, eksperter og fagfolk med 
viden og erfaringer inden for voldtægt. Lige-
som vi læste baggrundsmaterialer og bøger om 
emnet. 

Herefter gik vi i gang med at søge efter kvinder, 
som ville hjælpe andre ved at fortælle deres 
historier om at komme videre efter voldtægt.

Det var en udfordring at finde cases, som var 
villige til at fortælle deres historie. Vi oplevede, 
at området er meget tabubelagt og forbundet 
med skyld og skam fra de involverede kvin-
der – uanset om de seksuelle overgreb var 
sket i forbindelse med ukendte eller kendte 
gerningsmænd, og uanset hvordan overgrebet 
var sket. Ikke desto mindre lykkedes det os at 
opspore kvinder via vores netværk og en enkelt 
via sociale medier, som gerne ville interviewes 
og fortælle deres historie for at hjælpe andre 
kvinder.

Vi har erfaringer med produktion af podcast 
om og til voldsramte kvinder og seksuelt mis-
brugte mænd og kvinder, der lever med senføl-
ger efter overgreb i barndommen. Vi følte os 
derfor forberedte.

Hvor svært det var at finde cases, som ville stille 
op til endda anonyme interviews til podcast, 
kom imidlertid bag på os. Det tog lang tid at 
finde de rigtige cases, som reelt var klar til at 
fortælle deres historie - men det lykkedes.

Det var ikke vanskeligt at finde fagpersoner, 
som ville medvirke. Vi fandt forholdsvis hurtigt 
de fagfolk, som repræsenterede de behov, 
der umiddelbart var brug for. Undervejs fik vi 
et glimrende samarbejde med det offentlige 
tilbud om hjælp til voldtægtsofre på udvalgte 
større sygehuse rundt i landet. Især etablerede 
vi et tæt samarbejde med Centret for Seksuelle 
overgreb på Rigshospitalet. Herfra interviewede 
vi sygeplejerske, socialrådgiver og psykolog. 

De kunne fortælle om de tilbud, som findes i 
landets centre. 

Rigspolitiet fandt os en politikommisær i 
Ålborg, som beredvilligt stillede op og for-
talte om, hvad der sker, når man anmelder 
en voldtægt/seksuelt overgreb. En anerkendt 
forsvarsadvokat bidrog med viden og erfaringer 
om retsprocesser, lovgivning og muligheder for 
juridisk hjælp. Leder af Dansk Kvindesamfunds 
Krisecenter og en pårørende fortalte om anden 
hjælp til kvinder, der har været udsat for seksu-
elle overgreb. 

Sv. Michelsen Chokolade leverede uden bereg-
ning chokoladeæsker til alle interviewpersoner, 
som tak for deres tid.

Redigering, klipning og godkendelser af inter-
views har været problemløst. Alle personer har 
først fået råklips til kommentering og foreløbig 
godkendelse, derefter de endelige podcasts 
til godkendelse, hvorefter podcastene er lagt 
ind i app’en. Interviewpersonerne har abso-
lut vetoret og intet er udgivet uden at de har 
godkendt.

Da produktionen med optagelser, redigering, 
godkendelser og app var på plads, handlede 
det om at få podcast placeret, så de blev fun-
det og dermed blev tilgængelige for alle med 
behov for at lytte til rådgivning fra eksperter og 
erfaringer fra kvinder, der var kommet videre 
i livet. Ved en ihærdig indsats lykkedes det at 
komme højt op i de podcast-tjenester.

Samtidig har landets krisecentre gennem LOKK 
og Centrene for Seksuelle Overgreb/Voldtægts-
ofre hjulpet med placering af opslag i deres 
kanaler på forskellige platforme. Det samme 
gjorde politiet.

PODCASTS
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Vi har oplevet rigtig mange lyttere/downloads 
af vores podcast. 

På nuværende tidspunkt har kampagnen være 
i gang i ca. en måned. I den periode kan vi 
konstatere, at podcastene har været down-
loadet mere end 2.000 gange. Vi forventer, 
at antallet fortsat vil stige, da podcast ligger 
højt på de gængse podcast-tjenester, og vores 
samarbejdspartnere har podcastene liggende 
på deres hjemmesider.

Vores arbejde med placering af podcastene 
på de gængse streamingtjenester ser ud til at 
fungere rigtigt godt, ligesom samarbejdspart-
nernes ønske om at tilbyde deres medlemmer 
og netværk podcastene, har betydet at mange 
har adgang til podcastene – også fl ere end vi 
kan dokumentere, da podcastene er gratis og 
frit tilgængelige.

PODCAST LYTNINGER

I projektet har vi arbejdet tæt sammen med 
LOKK, som har hjulpet med at etablere kontak-
ten til krisecentrene. Herudover har vores tætte 
samarbejdspartnere været de landsdækkende 
centre for seksuelle overgreb/voldtægtsofre – 
især klinikken på Rigshospitalet.

Vores mange samarbejdspartnere fra Merantis 
projektet (voldsofre - 43 podcast på 11 sprog) 
og Semvitas (seksuelt misbrugte – 13 podcast) 
har også bidraget til at udbrede kendskabet 
til podcastene målrettet kvinder, der har været 
udsat for voldtægt. 

Samarbejdspartnerne har gennem deres egne 
kanaler og platforme informeret om podcastse-
rien om voldtægt. Herudover har organisatio-
nerne støttet projektet og udbredelsen af viden 
om podcastserien i de sociale medier.
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Synligheden omkring podcastene har været 
kampagner i Sociale Medier – Facebook og 
Instagram. Også her har vi oplevet stor respons 
fra lyttere og læsere og fra vores samarbejds-
partnere. Når det var nødvendigt, har vi kom-
menteret på nogle af de mange tråde i kom-
munikationen undervejs. 

I søgningen af cases blev blandt andet de 
Sociale Medier anvendt. Opslag som ”Cases til 
podcast søges”, ”Har du været udsat for vold-
tægt eller voldtægtsforsøg” og ”Fik du noget i 
din drink” gav nogle – dog ikke mange – hen-
vendelser fra kvinder, som havde været udsat 
for overgreb. Nogle var ikke færdigbehandlet 
og måtte afvises som interview-personer, fordi 
de var for skrøbelige. En enkelt kvinde deltager 
i en podcast. 

Når der har været opslag i Sociale Medier har vi 
oplevet flere downloads af podcast. 

Vores indsats med at komme i den øverste del 
i Google, har også virket. Mange tusinde har 
fundet vores podcast og fundet vej til at søge 
hjælp gennem vores annoncer.

Tusinder har også taget vores postkort ”Hør 
lige her..”, der har været placeret i cafeer og 
biografer landet over.

SYNLIGHEDSKAMPAGNE
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Kampagnen HØR LIGE HER, der dels kørte 
i de sociale medier og dels som GoCards i 
caféer og biografer landet over for at udbrede 
podcast-serien VOLDTÆGT, har foranlediget 
downloads af vores app og streaming-lytninger 
i et antal, som vi kun kan være ovenud tilfredse 
med.

Efter færdigproduktion og udgivelse af pod-
cast-serien har 17 opslag på Facebook resul-
teret i, at mere end 148.000 kvinder har set 
opslag, der kort citerer en kvinde eller en fag-
person ledsaget af et modelbillede eller vores 
”VOLDTÆGT logo”. 

Mere end to tusinde har reageret på et opslag. 
Enten ved at klikke videre til vores hjemmeside 
for at downloade app’en eller ved at dele og 

like opslaget. Vi kan konstatere at over 2.000 
har lyttet til podcast-serien via streamingtjen-
sterne og app’en eller fra linket på organisatio-
nernes hjemmeside.

Facebook opslagene har i fl ere tilfælde endvi-
dere foranlediget en heftig diskussion på sitet 
om vold blandt kvinder. Kun i få tilfælde har 
Spodcast.dk måtte fjerne irrellevante opslag el-
ler korrigeret faktuelle oplysninger. Vi har været 
meget opmærksomme på alle kommentarer 
og holdt øje med, at mindre lødige opslag ikke 
blandede sig.

I forbindelse med HØR LIGE HER har Spodcast 
fået egen Instagram profi l, hvor alle opslag 
ligeledes er lagt op. Her har vi fået følgere 
som diverse krisecentre, andre organisationer, 
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som hjælper kvinder, natteravne, 
psykoterapeuter, LOKK, Spor og 
mange andre.

Organisationer som LOKK, Politi-
et, GoCard og Spor har endvidere 
specifi kt promoveret vores pod-
cast-serie i deres egne opslag.

I uge 35, 36, 37 og 38 har været 
132.000 postkort at fi nde 540 
steder i hele landet på caféer og i 
biografer. Der har været et aftræk 
på mere end 75%. Det vil sige, at 
over 100.000 på nuværende tids-
punkt har taget et kort, som de 
sandsynligvis har brugt til noget. 
GoCards har lovet, at de som en 
ekstra service lader de resterende 
kort blive i stativerne, så længe 
der er plads. Det betyder, at det 
er sandsynligt, at aftrækket vil 
komme meget tæt på 100%. 
Herud over er trykt 6.000 kort, 
som er delt ud til samarbejdspart-
nerne LOKK, Dansk Kvindesam-
funds Krisecenter, Politiet, Rigs-
hospitalets Center for Seksuelle 
overgreb i København, Centre 
for Voldtægtsofre i Århus, Aal-
borg, Herning, Kolding, Odense, 
Holbæk, Nykøbing F og Hillerød, 
Reden samt andre steder.
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Blandt de postcastkanaler, som har vores pod-
cast om voldtægt liggende, kan nævnes:

• Apple Podcast

• Google Podcast

• Spotify

• Amazon

• Samt en række andre tjenester

Vores statistiske materiale viser tydeligt, at det 
er på apple telefoner, vi har flest lyttere. Her-
efter er det på Android telefoner og endelig et 
mindre antal på computere.

Der har den første måned været mere end 
16.000 visninger af vores Google Adds.  
Denne tjeneste fortsætter i ca. to år. Vi forven-
ter derfor også øget trafik på vores podcast i 
den forbindelse.

Siden voldtægt.spodcast.dk, hvor man kan få 
hjælp, har været vist mere end 900 gange.

Vi har ikke adgang til statistik på kontakt til 
voldtaegt.dk, hvor sygehusvæsenet tilbyder 
hjælp til voldtægtsofre. Vi har i hele projektet 
henvist til denne side.

Vi forventer, at tallene fortsat vil stige i de 
kommende år. Det er i hvert fald sket på vores 
øvrige projekter, hvor der stadig er aktivitet – 
flere år efter aktive kampagner. 

Vores samarbejdspartnere vil også fremover 
have podcastene tilgængelige – ligesom de vil 
være tilgængelige på podcast tjenesterne og 
via Google Add i flere år fremover.
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Som tidligere nævnt i rapporten har vi haft et rigtig godt samarbejde med flere af de organi-
sationer og institutioner, der beskæftiger sig med voldsudsatte kvinder og voldtægt. Blandt 
andre kan vi nævne LOKK, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Politiet, Centre for seksuelle 
overgreb/voldtægtsofre i hele landet, Liva Rehab, Joan søstrene, advokat Helle Hald, Spor. 

SAMARBEJDSPARTNERE

Fra Rigshospitalet og fra Danske Kvindesam-
funds Krisecenter er kommet følgende tilbage-
meldinger på vores samarbejde:

Det har været en positiv, behagelig og tryg 
oplevelse at samarbejde med Spodcast, fordi 
etikken bliver vægtet højt, og Lone og Jette 
er drevet af et ønske om at gøre en forskel og 
ikke sensation. 

I Center for Voldtægtsofre har vi valgt at lægge 
nogle af podcastene på vores hjemmeside. Vi 
har valgt de podcast, hvor der medvirker eks-
perter, fordi de kan bidrage med nyttig infor-
mation, for de, som måske overvejer at søge 
hjælp eller politianmelde. Vi har også valgt at 
lægge nogle af vidnesbyrdene på vores hjem-
meside, fordi vores patienter indimellem efter-
spørger at møde andre i samme situation eller 
har et ønske om at høre andres historie. Det at 
høre andres historie kan give en følelse af ikke 
at være alene, reducere skam og skabe håb.  
(Vi har kun valgt at lægge de podcasts med 
vidnesbyrd på vores hjemmeside, som omhand-
ler en type overgreb, som vi behandler i cen-
tret. Vi har fx ikke medtaget podcast omkring 
overgreb i barndommen, da det ikke er vores 
område).

Sara Hagström 
Psykolog, Teamkoordinator

Center for Seksuelle Overgreb 
Afsnit 7802, Rigshospitalet

Vi har oplevet samarbejdet med Spodcast 
som meget positivt og professionelt. Desuden 
meget givende, forstået på den måde, at da vi 
gjorde opmærksom på den skjulte problematik 
med voldtægt fra en partner, valgte de at ind-
drage dette perspektiv også i podcasten.

Vi ser gode muligheder i at bruge podcasten 
om voldtægt både som formidling bredt set 
i relation til viden herom samt i forhold til de 
mennesker, der selv har været udsat herfor. 
På vores område oplever vi, at mange kvinder 
har været udsat for seksuel vold men ikke er 
opmærksomme herpå, fordi det er sket i en 
parrelation. Det er betydningsfuldt at skabe 
viden herom – både i samfundet og hos den 
enkelte, så der kan brydes med et mønster, om 
at det ikke er ok at sige nej, fordi det sker i en 
parrelation. 

Vi har planer om at bruge podcasten som en 
del af vores oplysningsarbejde og linke til den, 
når vi har lavet de næste opdateringer på vores 
hjemmeside.

Vi ser podcast som et godt format til formid-
ling målrettet kvinder, der har været udsat for 
voldtægt/seksuelle overgreb.

Direktør Maria Søndergaard 
og 
Faglig Leder Astrid Lyng Hjuler

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre København
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Vi vi gerne fortælle flere historier om at komme videre – også med 
andre former for overgreb end de, som vi havde plads til i denne 

podcastserie. Det er der brug for, og derfor vil vi arbejde videre med en 
fortsættelse af projektet.

Der er brug for, at både mænd og kvinder kan finde fortællinger, som 
de kan spejle sig i – og blive klogere på forskellige veje videre i livet.

Jette Friis O’Broin og Lone Michelsen


