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Et betydeligt psykosocialt problem er forekomsten af hustrumishandling, som foruden familien selv 
belaster  politi,  skadestuer,  krisecentre  og  socialforvaltninger.  Et  stort  antal  kvinder  bankes  og 
mishandles hvert år af deres mænd, hvilket resulterer i store psykiske problemer hos kvinderne. 
Depression, selvmordsforsøg, psykosomatiske symptomer og stress er de almindeligste følger og 
forekommer fire gange så hyppigt hos de mishandlede kvinder, sammenlignet med kvinder der ikke 
er ofre for vold.

Hustrumishandling er  oftest  undersøgt  for  at  skaffe  viden om de  negative konsekvenser  eller  i 
forbindelse med et interventionsprogram. En amerikansk forsker, Etiony Aldarondo, har fået den idé 
at undersøge forekomsten og udviklingen af hustrumishandling over længere tid. Over en tre-års 
periode fulgte hun 772 par, som var repræsentativt udvalgt. Volden blev vurderet ved hjælp af et 
spørgeskema, der kaldes Conflict Tactics Scale, som beskriver 19 handlemåder, der spænder fra 
psykologisk, verbal eller nonverbal aggression til ekstremt voldelige handlinger. 70% af mændene 
var ikke voldelige i den treårsperiode, undersøgelsen varede, mens 30% angreb deres partner fysisk 
på et eller andet tidspunkt. 18% havde gjort det i ét af de tre undersøgelsesår; 8% havde slået i to af 
de tre år, og 4% optrådte i alle tre år. Både mænd og kvinder blev udspurgt (kun én fra hvert par), og 
de to køns hyppighedsangivelser varierer ikke meget, hvad der styrker tilliden til undersøgelsen.

Mere end halvdelen af de mænd, der har slået deres koner i det første eller andet undersøgelsesår, 
stoppede deres mishandling i det følgende år. Efter et år uden vold var mændene mere tilbøjelige til 
at fortsætte som ikke-voldelige end til at genoptage volden. Mere end en tredjedel af de mænd, der 
var voldelige det første år, var ikke-voldelige de to efterfølgende år. Denne gruppe var kendetegnet 
ved ikke at anvende de voldsommeste former for vold. De mænd, der stoppede volden, reducerede 
også hyppigheden af psykologisk aggression.

Langtidsundersøgelsen giver os et billede af voldshyppighed i parforhold. I mange par forekommer 
kun én voldelig episode over en årrække. I andre par er sådanne episoder hyppigt forekommende. 

Forskning i hustrumishandling og mediernes dækning af emner har bidraget til at skabe et billede af 
hustruvold som en uundgåelig, nedadgående spiral af gentagen vold, som fortsætter, indtil enten 
forholdet  ophører,  samfundet  skrider  ind,  eller  en  psykologisk  behandling  går  igang. 
Langtidsundersøgelsen viser, at dette billede må nuanceres og suppleres.
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