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Til afsendere og modtagere af mails 27. november 2017 og 18. januar 2018 fra Sober Minori-
tetsforskning 
 
I ovennævnte mails fremfører Sober Minoritetsforskning en række kritikpunkter og anklager mod 
overlæge ved Statens Serum Institut og adjungeret professor ved Aalborg Universitet (AAU) Morten 
Frisch. Til dem har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved AAU følgende kommentarer: 
 
I mailen af 27. november fremfører Sober Minoritetsforskning, at Morten Frisch fejlinformerer befolk-
ning og politikere om resultaterne af sin forskning i konsekvenserne af drengeomskæring. Denne an-
klage gentages i mailen af 18. januar. Vi har efterprøvet Sober Minoritetsforsknings påstande og fin-
der anklagen grundløs samt i nogle tilfælde baseret på fejlagtige oplysninger. F.eks. fejlrefererer So-
ber Minoritetsforskning resultaterne af Morten Frischs undersøgelse af sammenhæng mellem om-
skæring og autisme. Sober Minoritetsforskning skriver, at studiet ikke viste en statistisk signifikant 
sammenhæng mellem omskæringsstatus og autisme blandt ikke-muslimske drenge. Dette er forkert. 
Den sammenhæng blev i undersøgelsen observeret både for muslimske og ikke-muslimske drenge i 
aldersintervallet 0-4 år. 
 
På samme måde er det metodemæssigt ukorrekt at klandre Morten Frisch for at hæfte sig ved den 
relative risiko frem for den absolutte risiko i artiklen om meatusstenose. I den fagfællebedømte viden-
skabelige artikel forklares læserne eksplicit og udførligt, hvorfor det kun er relevant at bruge mål for 
den relative risiko i en undersøgelse baseret på inkomplette registerdata, og at det netop i en sådan 
registerundersøgelse ville være decideret videnskabeligt ukorrekt at hæfte sig ved den tilsynela-
dende absolutte risiko, sådan som Sober Minoritetsforskning ellers påstår, at forfatterne skulle have 
gjort. 
 
Samlet set finder vi altså ikke grund til at drage Morten Frischs videnskabelige forskningsformidling i 
tvivl, ligesom vi ikke ser nogen indikationer på, at han – som Sober Minoritetsforskning udtrykker det 
– ikke kan adskille sine personlige holdninger fra sit virke som forsker. 
 
Med hensyn til Morten Frischs ytringer om drengeomskæring finder vi det nødvendigt at understrege, 
at Morten Frisch som forsker ikke blot har ret, men pligt til at ytre sig efter sin bedste faglige overbe-
visning. Ikke mindst over for politikere og andre beslutningstagere. I mailen af 18. januar refererer 
Sober Minoritetsforskning til Justitsministeriets ’Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed’, som 
sætter grænser for, hvordan offentligt ansatte bør ytre sig. Vejledningen er dog rettet mod, hvordan 



 

 

offentligt ansatte må ytre sig om forhold på deres arbejdsplads, ikke om hvordan forskere formidler 
deres egen og andres forskning. 
 
Sober Minoritetsforskning fremsætter også i mailen af 18. januar en bekymring for, at offentligheden 
fejlagtigt vil kunne opfatte en ytring som udtryk for myndighedens synspunkt, når Morten Frisch udta-
ler sig med angivelse af titel og ansættelsessted. Dette virker som en malplaceret bekymring. Et stort 
antal forskere fra Aalborg Universitet udtaler sig hver dag i medier, på møder og til konferencer med 
angivelse af titel og ansættelsessted, uden at det giver anledning til forvirring. I de artikler, som Sober 
Minoritetsforskning angiver som eksempler på, at Morten Frisch citeres med titel og ansættelsessted, 
er emnet for artiklen oven i købet hans egne forskningsprojekter, hvorfor det må siges at være endda 
overordentlig relevant at medtage hans titel og ansættelsessted. 
 
Med hensyn til Sober Minoritetsforsknings bekymring over, at et af de 17 holdningsspørgsmål i Pro-
jekt SEXUS handler om legaliteten af drengeomskæring, vil vi gentage det, vi tidligere har svaret So-
ber Minoritetsforskning: Der er lang tradition for, at sexologiske undersøgelser ikke blot beskæftiger 
sig med faktuelle forhold omkring deltagernes seksuelle liv, men også berører holdningsspørgsmål 
på seksualitetens område. Spørgeskemaet har inden projektstart været forelagt og drøftet med en 
række førende forskere, kliniske sexologer, myndigheder og seksualpolitiske organisationer, uden at 
det har givet anledning til kritiske indvendinger. 
 
Dertil kan vi tilføje, at ud af de 17 holdningsspørgsmål indebærer fem en stillingtagen af politisk og 
lovmæssig art. Kun et af de fem spørgsmål handler om omskæring af drenge, mens to f.eks. handler 
om omskæring af piger. Et andet spørgsmål handler om abort og et om homoægteskaber – begge 
emner, som ikke er mindre kontroversielle end omskæring af drenge. De fem spørgsmål er alle rele-
vante at få belyst, og det havde været en alvorlig mangel i undersøgelsen, hvis spørgsmålet om 
drengeomskæring ikke var med. 
 
Afslutningsvis vil vi understrege, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet 
ikke har nogen holdning til spørgsmålet om drengeomskæring, ligesom vi heller ikke har nogen me-
ning om Morten Frischs holdninger til emnet som privatperson. 
 
Vi håber, at vi med disse kommentarer har imødegået de bekymringer, der måtte være opstået om 
Projekt SEXUS og Morten Frischs rolle som leder af projektet. 
 
 

Med venlig hilsen 

 

Lars Hvilsted Rasmussen 
Dekan  


