
Psykisk vold Psykisk vold består af gentagne handlinger af nedgørende, ydmygende, krænkende, manipuleren-
de, truende eller isolerende karakter, og som systematisk nedbryder den udsatte partner. Psykisk 
vold kan være sværere at genkende, da den ikke efterlader synlige fysiske skader, og da den 
samtidigt kan udøves på subtile måder. Den psykiske vold kan fx komme til udtryk gennem:

•  Kritik og nedgørelse: Fx at tale nedgørende om og kritisere partnerens udseende, handlinger,
omgangskreds eller intelligens.

•  Ignorering: Fx at overhøre eller overse partneren og fralægge sig fælles ansvar omkring børn,
økonomi og hjem.

•  Manipulation: Fx at få partneren til at betvivle egen virkelighedsopfattelse og hukommelse ved at
positionere sig selv som offer, retfærdiggøre volden og bilde partneren ind, at de voldelige hændel-
ser ikke er foregået eller er vedkommendes egen skyld.

•  Dominans: Fx at kræve, at partneren og eventuelle børn indordner sig udøverens behov.

•  Kontrol: Fx at kontrollere partnerens kontakt med venner og familie, herunder partnerens kontakt
til fælles børn, samt kontrollere partnerens handlemuligheder og adgang til sundhedsvæsen,
arbejde og uddannelse. Overvågning kan indgå som en del af kontrollen. Kontrollen kan også
bestå
i at bestemme, hvilket tøj partneren må gå i, samt hvornår partneren må spise og sove.

•  Trusler: Trusler kan både være direkte og indirekte. Det kan fx være trusler om at tage børnene, at
udøve skade på partneren, børn eller kæledyr eller at begå selvmord.

•   Straf: Fx at udsætte partneren for en ubehagelig handling som gengældelse for en forsyndelse, som
udøveren mener, at partneren har gjort sig skyldig i.

Både kvinder og mænd udsættes for psykisk partnervold, men andelen af kvinder, der udsættes for 
psykisk partnervold, er højere end andelen af mænd, der udsættes for psykisk partnervold.

Fysisk vold Fysisk vold består af fysiske handlinger, der kan medføre fysisk skade og kan i værste tilfælde 
resultere  
i drab. Fysisk vold kan:

•  Være slag, spark, skub, kvælertag, at blive revet i håret og at blive holdt fast mod sin vilje.

•  Udøves ved brug af våben, såsom en kniv eller kogende vand.

Både kvinder og mænd udsættes for fysisk partnervold, men kvinder er i højere grad udsat for 
fysisk partnervold end mænd, ligesom kvinder er mere udsatte for livstruende fysisk partnervold 
end mænd.

Seksuel vold Seksuel vold kan bestå af både fysiske, verbale, digitale og subtile handlinger af seksuel eller 
seksu a liserende karakter. Den voldsudsatte kan være usikker på, om vedkommende er blevet udsat 
for seksuel vold, når den begås af en partner, da man forventes af have et seksuelt samliv med en 
partner. Seksuel vold kan fx være:

•  Fysiske handlinger: voldtægt ved at tvinge eller presse partneren til seksuel aktivitet uden dennes
samtykke, tvinge partneren til at se eller udøve scener fra pornografi eller behandle partneren
hensynsløst under sex ved fx at udsætte partneren for fysisk smerte.

•  Nedladende og seksualiserende bemærkninger: Fx at kalde partneren for ”luder” eller komme
med uønskede seksualiserende bemærkninger om partnerens krop og nedladende bemærknin-
ger om partnerens kønsdele.

•  Digitale handlinger: Fx at tvinge partneren til at lave pornografiske billeder eller film eller dele
intime billeder eller videoer af partneren uden partnerens samtykke.

•  Subtile handlinger: Handlinger, der ikke nødvendigvis er afgrænset til en enkeltstående hændel-
se, men kan foregå over tid og præge samlivs dynamikken. Det kan være partnerens systemati-
ske utroskab. Det kan også være, at den voldsudsatte partner tilsyneladende frivilligt har sex
med partneren, selvom hun/han ikke har lyst, da alternativet vil være værre. Det kan fx være, hvis
den voldsudøvende partner truer med utroskab, bliver aggressiv eller opfører sig intimiderende
overfor børn eller den voldsudsatte, hvis vedkommende ikke har sex, når den voldsudøvende
partner har lyst.

Både kvinder og mænd kan blive udsat for seksuel vold, men seksuel vold er oftere rettet mod 
kvinder end mænd og udøves oftest af mænd
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Kilde: Weih, N. & M. Leth 2021: ”Nyttig viden om partnervold” (s. 10-30), i: Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold? En håndbog til kommunale 
sagsbehandlere. København: Lev Uden Vold.

Økonomisk 
vold

Økonomisk vold består af handlinger, der er relateret til partnerens økonomiske situation. Økonomisk 
vold kan fx være at:

•  Nægte partneren adgang til at tjene egne penge.

•  Nægte partneren adgang til egen løn eller Nem-ID.

•  Overvågning og kontrol af partnerens NemID, indkomst og konti.

•  Tvinge, snyde eller true partneren til at stifte gæld.

•  Stifte gæld i partnerens navn uden partnerens kendskab.

•  Tvinge partneren til at bede om penge fra andre.

•  Tvinge partneren til modydelser for adgang til egen indkomst eller fælles økonomi.

Materiel vold Materiel vold består af handlinger, der er relateret til partnerens ejendele. Materiel vold kan fx være at:

•  Ødelægge eller true med at ødelægge genstande, der har stor betydning for partneren eller børnene,
som fx arvegenstande, instrumenter og legetøj.

•  Kaste med genstande, der kan virke intimiderende og skræmmende på partneren, såsom møbler
eller porcelæn.

Digital vold Digital vold er en samlet betegnelse for vold (fx psykisk eller seksuel vold), der udøves vha. digitale 
medier. Digital vold kan fx være:

•  At overvåge og bestemme, hvem partneren er i kontakt med på sociale medier, eller hvilke
billeder partneren må dele på digitale medier.

•  At blive hacket, så udøveren fx får adgang til personfølsomme oplysninger såsom opkaldshistorik,
indhold i tekstbeskeder og GPS-information.

•  At nedgøre eller true partneren over telefon eller digitale medier.

•  Deling af intime billeder eller videoer af partneren på digitale medier uden partnerens samtykke.

Stalking Stalking er gentagen uønsket kontakt, forfølgelse, overvågning eller chikane. Stalking fra en 
nuværende eller tidligere partner er den hyppigste form for stalking. Stalking overlapper med 
psykisk vold, men udøves typisk, når et  parforhold afsluttes. Stalking kan også udøves gennem 
fælles børn. Stalking kan fx være:

•  Overvågning, fx vha. spyware på partnerens computer eller mobiltelefon.

•  Forfølgelse, fx ved selv at følge efter partneren fysisk eller ved at få andre personer til dette.

•  Rygtespredning i netværk og på sociale medier.

•  At give falsk information om partneren til myndigheder, fx ifm. med sager om forældremyndig-
hed og samvær.

•  At fortælle partneren, at hun/han er psykisk syg eller lignende.

•  Stalking kan også bestå af handlinger, der isoleret set ikke opleves som krænkende, fx et telefon-
opkald. Men når handlingerne er uønskede, påtrængende og en del af et mønster, bliver de til
stalking.

Reproduktiv 
vold

Reproduktiv vold er voldelige handlinger, der knytter sig til den fysiologiske og følelsesmæssige 
sårbarhed, som kvinder oplever under graviditet og efter fødsel. Den reproduktive vold kan gå på 
tværs af andre voldsformer og kan bestå i seksuelt, fysisk og psykisk voldelige handlinger. Fælles  
for handlingerne er, at de enten udnytter eller ignorerer den sårbarhed, som kvinderne har under  
og lige efter graviditet under barslen, hvor de er særligt afhængige af omsorg og praktisk støtte. 
Reproduktiv vold kan fx være:

•  At partneren slår eller sparker mod kvindens maven og potentielt kan skade både mor og foster.

•  At partneren tager spædbarnet fra kvinden, når hun er ved at trøste det.

•  At partneren er væk med barnet i flere timer uden at fortælle hvor, og dermed forhindrer kvinden
i at amme barnet og barnet i at få mad.

•  At partneren intentionelt vækker barnet om natten, og ødelægger kvindens og barnets søvn.

•  At partneren tvinger kvinden til seksuel aktivitet (voldtægt) under graviditet eller efter nylig fødsel
uden hensyn til kvindens lyst og smerter.

•  At partneren tvinger kvinden til tunge løft under højgraviditet, ved bækkenløsning og efter
kejsersnit.

Både kvinder og mænd kan opleve, at volden intensiveres i parforholdet i forbindelse med familie-
forøgelse, men reproduktiv vold er en voldsform, der rammer kvinder.
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