
HUSTRU-MISHANDLERE: TRE FORSKELLIGE SLAGS (1994, 3(3))

En stor del af volden i den vestlige verden udspiller sig bag hjemmets fire vægge: de voksnes vold 
mod børn og mænds vold mod deres hustruer eller samlevere. Den sidstnævnte form for vold kan 
ifølge amerikanske undersøgelser optræde i hele 10-20% af alle ægteskaber. Man er i de senere år 
begyndt at idømme mænd, der har mishandlet deres hustruer, en "behandlingsdom", fordi man har 
indset, at det i mange tilfælde kun er gennem psykologisk behandling og ikke bare ved straf, at man 
kan få disse mænd til at standse deres voldelige adfærd.
Flere  psykologer  har  imidlertid  udtrykt  en  vis  tvivl  om,  hvordan  man  skal  behandle  hustru-
mishandlere, fordi deres psykologiske problemer kan være særdeles forskelligartede. Dette problem 
har en amerikansk psykolog, Daniel Saunders,  forsøgt at råde bod på ved at  udføre en grundig 
psykologisk undersøgelse af ikke mindre end 180 hustru-mishandlere. Undersøgelsen førte til en 
inddeling i tre forskellige typer af hustru-mishandlere, som ifølge Daniel Saunders bør behandles på 
hver sin måde. De 180 hustru-mishandlere var gennemgående i 30-års alderen, og de fleste havde 
fået en behandlingsdom, mens enkelte var blevet henvist til behandling fra et rådgivningscenter, der 
tog sig af parproblemer.

Gennem omfattende interviews og tests af de 180 hustru-mishandlere kom psykologen frem til, at 
de stort set alle kunne placeres i en af følgende tre forskellige kategorier eller typer:

1) Den første type er kendetegnet ved at være generelt voldelig, også i sin omgang med mennesker 
uden for hjemmets fire vægge. Disse personer udøver den alvorligste og farligste form for hustru-
mishandling af de tre typer. De adskiller sig fra de to andre typer ved dels at være særlig forfaldne 
til  alkoholmisbrug  og  dels  ved  at  have  været  ude  for  særlig  megen  vold  -  eller  ligefrem 
børnemishandling  i  deres  egen  opvækst.  Saunders  mener,  at  disse  mænd  især  lider  under 
ubehandlede barndomstraumer, som kræver en dybtgående og langvarig psykologisk behandling.

2) Den anden type er karakteriseret ved kun at være voldelig over for deres hustruer (og evt. børn). I 
modsætning til de to andre typer er denne type generelt særdeles tilfredse med deres ægteskaber og 
ægtefæller. Disse mænd adskiller sig især fra de to andre typer ved at være meget opsatte på at gøre 
et godt og korrekt indtryk på andre uden for hjemmet. De lider ofte af mindreværdsfølelser, som de 
kompenserer ved at fremstille sig selv som mere dygtige og korrekte, end de måske føler, de kan 
leve op til. Saunders mener, at de derfor ofte kommer ud for frustrationer og nederlag, som de på 
grund af deres trang til "korrekt opførsel" ikke kan afreagere i arbejdslivet og derfor "tager med 
hjem"  og  afreagerer  på  familiemedlemmerne.  Det  er  det  fænomen,  psykologerne  ofte  kalder 
forskudt aggression, altså en aggressiv adfærd som man af frygtsomhed ikke tør rette mod rette 
vedkommende og derfor afreagerer på sine sagesløse familiemedlemmer. 

Disse hustru-mishandlere er ifølge Saunders de letteste at behandle; de kan især behandles med 
"selvtillidstræning", så de kan lære at udtrykke deres indestængte vrede, f.eks. på arbejdet over for 
rette vedkommende (på en hensigtsmæssig måde) og med parterapi, der kan få konen og manden til 
at samarbejde om at undgå hans destruktive adfærd.



3) Den tredie type hustru-mishandlere er især præget af voldsomme følelsesmæssige udsving af 
vrede og jalousi over for hustruen. Disse mænd plages desuden - til forskel fra de to andre typer - af 
svære depressioner,  ofte med selvmordstanker.  De er  på samme tid meget  utilfredse med deres 
koner og - meget mere end de andre typer - rædselsslagne ved tanken om at miste konen. Saunders 
mener, at denne gruppe mænd er kommet ind i en ond cirkel, hvor deres ubeherskede vrede over at 
føle sig svigtet af konen fører til konens tilbagetrækning, hvilket giver yderligere næring til jalousi 
og depression - som disse personer kun kan afreagere gennem vold. Saunders mener derfor, at disse 
mænd især bør behandles for den underliggende depression og desuden gennem parterapi for deres 
dårlige evne til at tale med deres hustruer om de problemer, der plager dem.
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