
Fysiske tegn •  Fysiske skader på fx hænder eller ansigt efter eventuel voldsudøvelse, som personen ikke kan
forklare.

Psykiske tegn •  Psykiske lidelser som PTSD, angst, depression, ADHD eller dyssocial personlighedsforstyrrelse.

Adfærds
mæssige tegn

•  Stof- og alkoholmisbrug.

•  Besvær med at håndtere uro/angst eller stress.

•  Humørsvingninger.

•  Hæver stemmen.

•  Viser to tilsyneladende kontrastfyldte holdninger/indstillinger, fx ved på den ene side at være
stille, i defensiv og/eller nægte at besvare spørgsmål, og på den anden side at være overdrevet
snaksalig og indimellem overdrevet føjelig/eftergiven, ekstremt smilende og tilstede.

•  Beretninger om at miste kontrollen i konkrete situationer eller at have svært ved at sætte grænser
fx overfor egne børn.

Tegn i  
dynamikken 
med partneren

•  Beskylder partneren for at udløse og være grunden til konflikten, eller benægter at der overhovedet
er en konflikt.

•  Nedgørelse af partneren, fx i forhold til børneopdragelse, udseende eller påklædning, eller brug
af sexistiske eller kvindehadske kommentarer.

•  Taler på sin partners vegne, afbryder eller korrigerer, lader ikke partneren tale færdig, miskrediterer
partnerens udsagn eller forsørger at træffe beslutninger på partnerens vegne.

•  Retfærdiggør eller underminerer partnerens fysiske skader eller psykiske udfordringer eller
bebrejder partneren for vedkommendes egne problemer.

•  Udviser en faretruende nonverbal attitude eller gestikulation, der invaderer partnerens rum fx i
forbindelse med et møde i kommunen.

•  Jaloux opførsel overfor sin partner fx hvis partneren taler med andre.

•  Insisterer på altid at følge partneren til møder i kommunen og altid at være med under møderne.

•  Oplevelse af, at vedkommende forsøger at manipulere eller kontrollere partneren, fagpersonen
eller situationen under et møde i kommunen.

•  Det kan være svært at skabe en reel samtale om parforholdet. Parret taler uden om eller kan have
svært ved at udfolde eksempler.

Tegn på, at en person udøver partnervold
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