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Alkoholisme og hustruvold er to alvorlige problemer, der hænger nært sammen, fordi alkoholiske 
ægtemænd med særlig stor hyppighed figurerer i statistikken over de ægtemænd, der ofte begår 
hustruvold. Sammenhængen kan naturligvis ikke undre, da der på alle måder er en nær forbindelse 
mellem alkoholisme og vold,  ikke  blot  bag hjemmets  fire  vægge men også alle  andre steder  i 
samfundet. 

Den amerikanske psykolog Timothy O’Farrell har i de senere år beskæftiget sig med familieterapi i 
familier, hvor manden både er alkoholiker og voldelig. I tidligere undersøgelser er det påvist, at en 
særlig  form  for  familieterapi,  der  kaldes  adfærdsorienteret  familieterapi,  i  nogen  grad  kan 
nedbringe både alkoholismen og volden hos de pågældende mænd.

Nu har Timothy O’Farrell i en ny undersøgelse sammen med Christopher Murphy forsøgt at finde 
nærmere  ud  af,  hvilken  sammenhæng  der  er  i  henholdsvis  alkoholisme  og  hustruvold  efter 
familieterapi med dette særlige klientel.

Grunden til at man specielt benytter en adfærdsorienteret familieterapi i forbindelse med familier 
med alkoholiske og voldelige mænd, er at disse mænd sjældent har tålmodighed og interesse til 
mere dybtgående undersøgelser af familielivet. Det betaler sig mere at arbejde terapeutisk på det 
praktiske plan ved at udvikle hensigtsmæssige ændringer i den daglige adfærd, hvor der ofte er tale 
om onde cirkler af eskalerennde vold mellem de to ægtefæller. Sådanne onde cirkler kan man ofte 
bryde ved direkte at indlære og træne mere hensigtsmæssige adfærdsformer hos de to ægtefæller.

I den omtalte undersøgelse arbejdede de to forskere med i alt 88 familier, hvor manden var både 
alkoholiker og voldelig. Den adfærdsmæssige familieterapi strakte sig over 20 uger med to timer 
om ugen. Behandlingen omfattede på skift arbejde med hver enkelt ægtefælle, ægtefællerne samlet 
og til sidst mindre grupper af ægtepar. 

Efter behandlingen var ca. halvdelen af ægtemændene blevet nogenlunde fri for deres alkoholisme, 
mens den anden halvdel ikke udviste nogen væsentlig reduktion i drikfældigheden. 

På  det  andet  område,  den  voldelige  adfærd  overfor  hustruerne,  var  resultaterne  nogenlunde 
tilsvarende, her var der gennemgående sket en nedgang til under det halve i hyppigheden af den 
daglige vold, der forekom forud for behandlingen. På et mål for “al form for vold” var der således 
sket en nedgang fra 63,6% til 28,4%, målt som antallet af familier, hvor der var forekommet en eller 
form for vold i den sidste uge. Denne nedgang omfatter både lettere former for vold, som at kaste 
noget efter ægtefællen, hvor hyppigheden var faldet fra 31% til 11%, og svær vold, hvor manden 
havde “tævet konen”. Her var hyppigheden faldet fra 9% til 3,5%.

En tidligere undersøgelse havde vist,  at  hyppigheden af korporlig hustruvold i  det amerikanske 
samfund som helhed var 12,5%. På det tilsvarende mål for hyppigheden af vold var den behandlede 
gruppe faldet fra 52,3% til 20,5%.



Med andre ord: Hyppigheden af vold i de behandlede familier var inden behandlingen over fire 
gange  højere  end  i  det  øvrige  samfund  (hvor  den  er  sørgeligt  høj  i  forvejen).  Men  efter 
behandlingen var hyppigheden af vold “kun” knap dobbelt så høj, men dog stadig højere end i det 
omgivende samfund.

Til sidst så de to forskere på udviklingen af voldelig adfærd afhængigt af, om mændene var kommet 
ud af deres alkoholisme eller ej. Når man specielt så på volden i de familier, hvor manden  var 
sluppet ud af alkoholismen, var hyppigheden af vold på det netop omtalte mål helt nede på 10,3%, 
hvilket er på niveau med og endda lidt bedre end “landsgennemsnittet” i USA på 12,5%. For den 
gruppe af behandlede mænd, der ikke var sluppet af med alkoholismen, var voldshyppigheden på 
42,9%, altså næsten lige så høj som inden behandlingen startede.

Konklusionen på denne undersøgelse er altså den enkle, at adfærdsorienteret familieterapi hjælper 
vældig godt på den alkoholiske mands hustruvold, hvis og kun hvis manden samtidigt slipper ud af 
alkoholismen.  Hvis  manden  ikke  bliver  fri  fra  sit  alkoholmisbrug,  hjælper  behandlingen 
tilsyneladende heller ikke ret meget på hustruvolden.
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