
ER VOLDTÆGTSMÆND SELV OFRE FOR OVERGREB? (2001, 10(6))
Selv om der er mange teorier om, hvad der får mænd til at voldtage kvinder, er der meget begrænset 
viden om dette  forhold.  Dette  skyldes  blandt  andet,  at  forholdsvis  få  gerningsmænd fanges og 
dømmes.

En  fremtrædende  teori  går  ud  på,  at  overgreb  i  barndommen  kan  skabe  en  voldscyklus,  som 
resulterer  i  voldshandlinger  -  herunder  både  voldtægt  og  hustrumishandling  når  børnene bliver 
voksne.  En  anden  fremtrædende  teori  bygger  på,  at  alkoholindtagelse  i  større  stil  svækker 
dømmekraften  og  øger  både  aggressionsniveauet  og  interessen  i  seksuel  aktivitet.  Denne  teori 
støttes af, at mange voldtægtsmænd viser sig at være berusede, når de begår voldtægt.
Fire amerikanske forskere har nu undersøgt ovennævnte hypoteser på næsten 8000 amerikanske 
flåderekrutter.  Fordelen ved at undersøge soldater er,  at  man kan få materiale om et stort  antal 
mænd,  som  i  højere  grad  ligner  den  almindelige  befolkning,  end  dømte  voldtægtsmænd  gør. 
Rekrutterne blev i deres første uge som rekrutter bedt om at udfylde et antal spørgeskemaer om 
deres opvækst og deres seksuelle erfaringer, herunder det antal partnere de havde haft, og om de 
nogensinde havde begået eller forsøgt voldtægt.

Hele 38% havde været udsat for fysisk afstraffelse i barndommen, og 11,5% havde været udsat for 
seksuelt  misbrug  i  barndommen.  11%  havde  begået  voldtægt,  og  yderligere  et  par  procent  af 
mændene  havde  forsøgt  voldtægt.  Undersøgelsen  viste  en  klar  sammenhæng  mellem  fysisk 
mishandling og incest-overgreb på den ene side og forekomst af voldtægt på den anden. Både fysisk 
mishandling og incest var hver især forbundet med en fordoblet voldtægtsfrekvens, men når begge 
typer barndomstraumer var tilstede, var der op til en seksdobling af forekomst af voldtægt. Disse 
resultater støtter den omtalte teori om, at vold overføres fra den ene generation til den anden - ved at 
det  tidligere  offer  nu  optræder  som  gerningsmand.  Supplerende  analyser  viste  imidlertid,  at 
alkoholproblemer og et stort antal seksuelle partnere spillede en betydelig rolle som forbindelsesled 
mellem barndomsovergreb og voldtægt. Børn og unge, der har været udsat for overgreb, vil være 
mere tilbøjelige til at opsøge afvigende subkulturer, hvor der drikkes meget (evt. tages stoffer), og 
hvor  der  er  høj  forekomst  af  seksuel  aktivitet.  Druk  og  promiskuitet  er  sammen  med 
barndomsovergreb stærke risikofaktorer for at begå voldtægt.
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