
Måling af kvindedrab i  
Danmark

Kønsbaseret vold

Kvindedrab
Kvindedrab kan forstås som den ekstreme ende af det spek-
trum af vold mod kvinder, der begås i alle Den Europæiske 
Unions medlemsstater (1). Der findes ingen standard definition 
på kvindedrab hverken blandt EU’s medlemsstater eller i re-
sten af verden. Manglen på en ensartet definition vanskelig-
gør målingen af kvindedrab, som bliver usynlige i mængden af 
overordnede drabsdata (2). Kvindedrab betyder overordnet set 
drab af en kvinde eller pige på grund  af hendes køn. FN’s Wie-
nererklæring om kvindedrab (3) var den første, der kortlagde 
forskellige typer af kvindedrab, herunder:

• mord på kvinder som følge af partnervold
• tortur og misogynistisk drab af kvinder
• æresrelaterede drab på kvinder og piger
• målrettet drab af kvinder og piger i forbindelse med væb-

net konflikt
• medgiftrelateret drab af kvinder
• drab på kvinder og piger på grund af deres seksuelle orien-

tering og kønsidentitet
• drab på kvinder og piger blandt oprindelige befolkninger 

på  grund af deres køn
• drab af pigespædbørn og kønsbaseret fosterselektion
• død som følge af omskæring af piger
• beskyldninger om hekseri
• andre typer kvindemord relateret til bandekriminalitet, or-

ganiseret kriminalitet, narkotikahandel, menneskehandel 
og spredning af håndvåben.

Kvindedrab i Danmark
Der findes ikke nogen definition på kvindedrab i den dan-
ske straffelov. Dog kan denne type lovovertrædelse være 
omfattet af andre bestemmelser i den danske straffelov. 
De relevante paragraffer til identifikation af kvindedrab er 
blandt andet §§ 237 og 246 (4).

§ 237 — Manddrab
Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med 
fængsel  fra 5 år indtil på livstid.

§  246 — Skærpende omstændigheder ved legemsan-
greb
Har et legemsangreb omfattet af § 245 (legemsangreb) el-
ler § 245a (kvindelig kønslemlæstelse), været af en så grov 
beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til 
følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændighe-
der, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

Om undersøgelsen
Dataindsamlingssystemerne varierer meget på tværs af EU’s 
medlemsstater, da de trækker på forskellige kilder. For at for-
bedre indsamlingen af administrative data om kvindedrab har 
EIGE arbejdet på at fastlægge indikatorer, der kan harmonise-
re dataindsamlingsprocesserne i medlemsstaternes jurisdikti-
oner.

EIGE har indsamlet information fra en bred vifte af interessen-
ter  ved hjælp af et spørgeskema, der blev sendt til officielle 
dataudbydere, og et online spørgeskema, der blev udfyldt af 
nationale eksperter. Slutmålet er at fastlægge et kategorise-
rings-system for kvindedrab med fælles vedtagne variabler, 
som alle EU’s medlemsstater kan anvende.

Metode for dataindsamling
Med henblik på at udbedre manglen på sammenlignelige data 
om vold mod kvinder har EIGE udarbejdet 13 indikatorer med 
ensartede definitioner på de forskellige former for partnervold, 
kvindedrab og voldtægt (5). Der er offentliggjort en detaljeret 
rapport om metoden for indsamling, rapportering og verifice-
ring af data samt detaljerede metadata for hvert land (6). De 
data, der fremlægges i dette faktablad, henviser til indikator ni 
vedrørende partnervold: »Andelen af kvindeli ge ofre for part-
nerdrab (18 år og derover) begået af en mandlig part ner (18 år 
og derover) i forhold til andelen af kvindelige drabsofre på 18 år 
og derover«. De data, der findes for Danmark inden for denne 
indikator, er dog endnu ikke sammenlignelige. Dataene kan til-
gås via EIGE’s database over kønsrelaterede statistikker (https://
eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int).

(1) Dette faktablad omfatter data, der er indsamlet, før Det Forenede Kongerige forlod EU, så henvisningen til EU’s medlemsstater omfatter Det Forenede 
 Kongerige.

(2) Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (2017), ordliste med definitioner på voldtægt, kvindedrab og partnervold, EIGE, Vilnius.
(3) FN’s Økonomiske og Sociale Råd (2012), Wienererklæring om kvindedrab, FN, New York (https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessi-

ons/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf).
(4) Få flere oplysninger under indikator ni i databasen over kønsrelaterede statistikker (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_

ipv__ipv_indic_9/metadata) og den danske straffelov (https://danskelove.dk/straffeloven)
(5) Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (2017), terminologi og indikatorer for dataindsamling: voldtægt, kvindedrab og partner-

vold, EIGE, Vilnius.
(6) Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (2020), partnervold: dataindsamlingsmetode, EIGE, Vilnius. 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://danskelove.dk/straffeloven
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Kvindedrab begået af partneren i Europa
FN’s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalbekæmpelse 
(UNODC) fremhæver, ud fra et statistisk perspektiv og på bag-
grund af den internationale klassificering af forbrydelser til 
statistiske formål (ICCS), at forsætligt manddrab på kvindelige 
ofre begået af partnere eller familiemedlemmer er den mest 
udbredte form for kvinde drab (7). UNODC skønner at, i Euro-
pa (8), at omkring 29 % af kvindelige drabsofre bliver dræbt (9) 
forsætligt af en partner.

 Kvindelige ofre for forsætligt 
manddrab i Europa

 Kvindelige ofre for 
partnerdrab i Europa

29 %

2017

Kvindedrab begået af partneren i Danmark
Fra et statistisk perspektiv anvender Det Europæiske Insti-
tut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) denne 
arbejdsdefinition af kvindedrab: »drab på en kvinde begået 
af en partner og en kvindes død som følge af en praksis, 
der er skadelig for kvinder. Partner forstås som en tidli-
gere eller nuværende ægtefælle eller partner, uanset om 
gerningsmanden deler eller har delt bopæl med offeret«. 
I Danmark ville de fleste kvindedrab være omfattet af de 
ovennævnte paragraffer i straffeloven. Ifølge data fra 
Dansk Politi var der i 2017 15 kvindelige (10) ofre for drab (11). 
Ved hjælp af officielle data fra Sundhedsdatastyrelsen kon-
kluderede en undersøgelse for nylig, at der mellem 1992 
og 2016 havde været 536 kvindelige drabsofre i Danmark, 
hvoraf 56 % var blevet dræbt af deres nuværende eller tid-
ligere partner (n = 298) (12).

 Kvindelige ofre for drab i Danmark
 Ofre for kvindedrab begået af partneren i 

Danmark

56 %

1992–2016

Kvindelige ofre for drab og partnerdrab i Danmark
De officielle administrative data, der anvendes i figur 1, er ind-
samlet af Dansk Politi. EIGE har indsamlet data om drab og 
kvindedrab begået af partneren for perioden 2014 til 2018. I 
Danmark findes der dog ikke oplysninger om kvindedrab be-
gået af partneren. Figur 1 omfatter data om antallet af drab 
med kvindelige ofre i alderen 20 år og derover, og der ses en 
faldende tendens mellem 2014 og 2017. I 2018 stiger tallene 
en smule.

Karakteren af offerets og gerningsmandens forhold
Dansk Politi indsamler ikke data om forholdet mellem offeret 
og gerningsmanden.

Kilde: EIGE’s database over kønsrelaterede statistikker.
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Figur 1: Antal drab på kvinder i Danmark

(7) FN’s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) (2019), Global Study on Homicide — Gender-related killing of women and girls, UNODC, 
Wien.

(8) Dataene fra UNODC omfatter europæiske jurisdiktioner, der ikke er EU-medlemsstater. Der findes ikke noget skøn over andelen af kvindelige drabsofre, som 
var ofre for kvindedrab begået af partneren, begrænset til EU’s medlemsstater.

(9) Begrebet »drab« anvendes i formidlingen af UNODC’s data, da det er det begreb, der anvendes i den oprindelige kilde (s. 17). Den kønsrelaterede motivation 
bliver ikke registreret på grund af mangel på en standardiseret definition. Det fremgår dog tydeligt af rapporten, at disse data kvantificerer en betydelig 
andel af alle kønsrelaterede drab på kvinder og piger.

(10) Generelt anvendes begreberne »kvindelig« eller »hunkøn« i stedet for »kvinde«, da det ikke altid er muligt at opdele dataene efter offerets alder, hvilket vil 
sige, at offeret kan  være enten en kvinde eller en pige under 18 år.

(11) Begrebet »drab« anvendes, fordi den kønsrelaterede motivation for forsætlige manddrab ikke bliver registreret, og det derfor ikke er muligt at kategorisere 
alle drabene som  kvindedrab.

(12) Thomsen, A. H., Leth, P. M., Hougen, H. P., Villesen, P. og Brink, O. (2019), »Drab i Danmark 1992-2016«, Forensic Science International: Synergy, bind 1, s. 275-
282, doi:10.1016/j. fsisyn.2019.07.001.



Måling af kvindedrab i Danmark

Indsamling af administrative data vedrørende kvindedrab

Hvad er administrative data? Administrative data indsamles med henblik på registrering, strukturering 
og overvågning (13). Der kan indhentes administrative data vedrørende kvindedrab fra forskellige institu-
tioner, nemlig dem, der er involveret i strafferetlige efterforskninger, retsforfølgelser, afstraffelse af ger-
ningsmænd og støtte til ofre, det vil sige institutioner inden for politiet og retsvæsenet. Administrative 
data kan f.eks. indeholde oplysninger om ud bredelse og type af kvindedrab, de karakteristiske træk ved 
offeret, gerningsmanden og deres forhold til hinanden, forbrydelsens karakteristika og motiv samt data 
om den strafferetlige proces.

For at kunne hjælpe de politiske beslutningstagere med at ud-
arbejde virk ningsfulde politikker til at bekæmpe kvindedrab er 
det nødvendigt at forstå  problemets karakter og udbredelse. 
Indsamlingen af sammenlignelige  administrative data vedrø-
rende kvindedrab på tværs af medlemssta terne er afgørende 
for at kunne opnå denne forståelse (14). Det er især vigtigt, at 
politiet eller retsvæsenet fastslår drabets motiv, og at dette der-
efter omsættes til standardiserede statistiske data. Den inter-
nati onale klassificering af forbrydelser til statistiske formål er 

et standardiseret værktøj til at frembringe sammenlignelige ad-
ministrative data. Den indeholder dog ikke et kønsrelateret mo-
tiv som variabel. Det betyder, at konceptet kvindedrab ikke kan 
operationaliseres korrekt, hvilket umuliggør indsamling af data, 
der til fulde indfanger fænomenet. Indsamling af data vedrøren-
de kvindedrab ville kunne gøre problemet mere synligt, hvilket 
ville styrke den politiske vilje til at udrydde det. Administrative 
data om kvindedrab gør det også muligt for lande at overvåge 
tendenser over tid og evaluere foranstaltningers virkning.

Hvilke administrative data om kvindedrab findes der i Danmark?

Definitionen af kvindedrab og tilgængelighed af data

Definition af kvindedrab anvendt til statistiske formål Nej

Indsamling af data vedrørende kvindedrab Ja, officielle data

Til trods for, at der ikke finder nogen specifik indsamling af 
data vedrørende kvindedrab i Danmark sted, indsamler og 
analyserer Dansk Politi (15), Danmarks Statistik (16) og Justits-
ministeriet (17) visse variabler, der er relevante for kortlægnin-
gen af kvindedrab. Når data vedrørende kvindedrab fra disse 

institutioner anvendes i dette faktablad, er det angivet med 
henholdsvis (a), (b) og (c). Der kan være andre institutioner eller 
forskere, der indsamler og analyserer data vedrørende kvinde-
drab i Danmark.

Institution (a) 
Dansk Politi

Institution (b) 
Danmarks Statistik

Institution (c) 
Justitsministeriet

Dataindsamlingens art Officiel Officiel Officiel

Datakilder Politiets kriminalregister Politiets kriminalregister Retssager

Tidspunkt, hvor drabet registreres som et kvindedrab Ikke registreret Ikke registreret Oplysninger ikke 
tilgængelige

Netværk, hvor der deles oplysninger Statistikmyndighederne 
(Danmarks Statistik)

Oplysninger ikke  
tilgængelige

Oplysninger ikke 
tilgængelige

Offentlighedens adgang til dataene Data ikke offentligt 
tilgængelige

Data offentligt 
tilgængelige

Data offentligt 
tilgængelige

Justitsministeriet har offentliggjort en rapport, som analyserer 
de forskellige typer af drab i Danmark, hvor der er faldet dom i 
sagen mellem 2012 og 2017. De primære typer, der kortlægges 
deri, er dem, der begås af familiemedlemmer og partnere. Un-
dersøgelsen omhandler sager, hvor mindst én gerningsmand 
er blevet dømt for uagtsomt manddrab, barnedrab eller fysisk 
vold med døden til følge. Hvad angår vold i hjemmet, angiver 
rapporten, at 23 % af drabene kan betegnes som partnerdrab, 

og at ofrene i de fleste tilfælde er kvinder. Rapporten fremhæ-
ver også, at jalousi og separation identificeres som nogle af de 
almindelige motiver, når der begås et partnerdrab, og at de 
fleste begås i private hjem. Ifølge rapporten udviser relativt få 
gerningsmænd symptomer på psykisk sygdom sammenlignet 
med et generelt udsnit, hvilket står i kontrast til visse myter om 
gerningsmænds psykiske tilstand og partnerdrab (16).

(13) UN Women (2020), A synthesis of evidence on the collection and use of administrative data on violence against women, UN Women, New York.
(14) Det er vigtigt at påpege, at data og statistikker bør frembringes, udvikles og udbredes i overensstemmelse med principperne i adfærdskodeksen for euro-

pæiske statistikker: Euro stat (2018), Adfærdskodeks for europæiske statistikker, Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg (https://ec.europa.eu/
eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7?t=1528447068000).

(15) https://politi.dk
(16) https://www.statbank.dk/STRAF5
(17) Justitsministeriet (2020), Typer af drab i Danmark, Justitsministeriet, København (https://www.lokk.dk/media/5t0mttck/typer_af_drab_rapport_2020.pdf).

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7?t=1528447068000)
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7?t=1528447068000)
https://politi.dk
http://www.statbank.dk/STRAF5
https://www.lokk.dk/media/5t0mttck/typer_af_drab_rapport_2020.pdf
http://www.lokk.dk/media/5t0mttck/typer_af_drab_rapport_2020.pdf)
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De officielle administrative data vedrørende antallet af drab 
med kvindelige ofre fra 2014 til 2019 præsenteres i overens-
stemmelse med EIGE’s dataindsamling. Det er dog muligt, at 
der i Danmark findes  data for andre år. De officielle data fra 

Danmarks Statistik viser, at der i 2019 og 2020 blev registreret 
henholdsvis 23 og 17 drab med kvindelige ofre i Danmark, og 
at der blev begået 30 forsøg på drab af kvinder hvert af årene.

  Der foreligger officielle data      Der foreligger ingen officielle data     Der foreligger ingen data

Datatilgængelighed 2014 (b) 2015 (b) 2016 (b) 2017 (b) 2018 (b) 2019 (b)
Kvindelige ofre for drab
Ofre for kvindedrab begået af partneren

Typer af kvindedrab
Kvindedrab begået af partneren
Familierelateret kvindedrab
Kvindeligt barnedrab
Prostitutionsrelateret kvindedrab
Røverirelateret kvindedrab
Andre typer af kvindedrab

Ofrets og gerningsmandens karakteristika Offer Gerningsmand
Alder (b) (c)
Køn (b) (c)
Kønsidentitet
Seksuel orientering
Nationalitet (b) (c)
Uddannelse
Beskæftigelse
Har ansøgt om beskyttelsesordre ikke relevant
Aktiv beskyttelsesordre ikke relevant
Socioøkonomisk profil
Status som vaneforbryder (b) (c) ikke relevant
Alkohol-/narkotikamisbrug (c)
Forhold mellem offer og gerningsmand (c)
Andet (c)

Psykisk sygdom (c)

Motiv for kvindedrab Analyser af kvindedrab
Konteksten omkring seksuel vold (c) Udredninger af drab/drab begået i hjemmet
Forudgående partnervold (c) Analyser af retssager (c)
Forudgående chikane og/eller stalking begået af gernings-
manden

Administrative data fra politiet (a) (b)

Forudgående kønslemlæstelse Administrative data om dødsårsag
Forudgående anmeldelser eller anmodninger om beskyttel-
sesforanstaltninger

Medieoplysninger

Nylig separation (c) Andet

»Skam eller vanære« bragt over familien Kontekstuelle variabler
Medgiftrelaterede problemer Drabsmetode (c)
Afvisning af at indgå et arrangeret ægteskab Sted (c)
Den dræbte kvindes politiske rolle/feminisme/aktivisme Gerningsmandens selvmord
Prostitution/pornografi som kontekst Barnedrab (1)
Menneskehandel som kontekst Andet familiedrab (c)
Målrettet drab af en kvinde i forbindelse med en væbnet 
konflikt

Børn til stede

Seksuel orientering og kønsidentitet Andre drab i forbindelse med kvindedrabet
Vansiring af kroppen Andet
Andet (c)  
Jalousi, hævn, finansielle/økonomiske problemer,  
konflikt vedrørende fælles børn, trussel (c)

Efterforskning af kvindedrab
Protokol for efterforskning af kvindedrabssager

Bemærk: n/a = ikke relevant.



Måling af kvindedrab i Danmark
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Kvindelige drab i EU’s medlemsstater og Det Forenede Kongerige 
(Eurostat)
Eurostat indsamler på EU-plan og ved hjælp af ICCS data om 
forsætlige kvindedrab med fokus på partnerdrab og familie-
relaterede drab opdelt efter alder, køn og forholdet til ger-
ningsmanden. Eurostats data, som fremgår af figur 2, viser, at 
hyppigheden af drab i Danmark med kvindelige ofre i 2018 lå 

på 0,69 pr. 100 000 indbyggere, hvilket er det tiende laveste 
blandt de 24 medlemsstater, der er tilgængelige oplysninger 
fra, og Det Forenede Kongerige. Hyppigheden af drab i Dan-
mark begået af familie og slægtninge samt partnere er ukendt.

Figur 2: Hyppigheden af kvindelige ofre for forsætligt manddrab i EU-medlemsstaterne og Det Forenede 
Kongerige (2018)

(*) Der foreligger ingen data.
Bemærk: UK-EW = England og Wales, Det Forenede Kongerige; UK-NI = Nordirland, Det Forenede Kongerige; UK-SCT = Skotland, Det Forenede 
Kongerige.
Kilde: Eurostat.

Dataoplysninger
Eurostat offentliggør med jævne mellemrum tal om kriminali-
tet og strafferet. Politiet i hver medlemsstat og Det Forenede 
Kongerige registrerer forsætlige manddrab. Det er ikke muligt 
at indsamle oplysninger om et drabs kønsrelaterede motivati-
on samt gerningsmandens køn eller alder ved hjælp af denne 
database. Det er derfor ikke muligt at tilvejebringe nøjagtige 
data om kvindedrab.

Tallene for 2008 og frem er baseret på en fælles dataindsam-
ling mellem Eurostat og UNODC. I denne database kategorise-
res drab ved hjælp af den internationale klassificering af for-
brydelser til statistiske formål.

Dataene findes på Eurostats hjemmeside (https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database).

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Hovedkonklusioner
• Danmark har ikke en juridisk definition på kvindedrab. Ger-

ningsmanden kan dog være strafansvarlig for drab eller fy-
sisk vold med døden til følge.

• Der er tre institutioner, der indsamler og analyserer rele-
vante data til kortlæggelsen af kvindedrab.

• EIGE har indsamlet data om drab og kvindedrab begået af 
partneren for 2014 til 2018. I Danmark er der dog kun ad-
gang til data om antallet af drab med kvindelige ofre.

• En undersøgelse fra 2019 af drab i Danmark mellem 1992 
og 2016 fremhæver, at drab begået i hjemmet er den mest 
hyppige registrerede form for drab, og at 76,5 % af ofrene 
for denne type drab er af hunkøn (18).

• Justitsministeriet har offentliggjort en rapport, som analyse-
rer drab i Danmark, hvor der er faldet dom i sagen mellem 
2012 og 2017. Undersøgelsen viser, at drab begået af et fa-
miliemedlem eller partnere er hyppige, og at de fleste ofre 
for partnerdrab er kvinder. Rapporten undersøger også 
motivet, karakteristiske træk ved ofret og gerningsmanden, 
og hvorvidt der har været forudgående partnervold.

• Det danske justitsministeriums Forskningskontor har si-
den slutningen af 2012 analyseret oplysninger om drab i 
henhold til den samme struktur som European Homicide 
Monitor (EHM), hvilket gør det muligt at sammenligne med 
andre studier i EU. Denne analyse kaster lys på de typer af 
drab, der begås i Danmark (19).

Anbefalinger
Politiets og retsvæsenets indsamling af nøjagtige og sammen-
lignelige data vedrørende kvindedrab på tværs af medlems-
staterne bidrager til at øge viden om og forbedre foranstalt-
ningerne med hensyn til at forebygge kvindedrab (20). Det er 
derfor vigtigt at:
• udarbejde en definition af kvindedrab til den statistiske da-

taindsamling med henblik på at afspejle de specifikke om-
stændigheder omkring drab på kvinder

• indføre en kontinuerlig dataindsamlingsprocedure
• iværksætte omfattende dataindsamling og tilføje variabler 

dertil, der er vigtige for at registrere de primære aspekter 
af kvindedrab, såsom beskrivelse af drabets kontekst og 
omstændigheder, den kønsrelaterede motivation samt of-
rets og gerningsmandens karakteristiske træk, med henblik 
på at systematisere og harmonisere indsamlingen af data 
til statistisk brug

• sammenholde ofrets og gerningsmandens variabler med 
hinanden og analysere dem ved hjælp af en tværsektoriel 
tilgang

• sikre, at drabsdataenes kønsdimension synliggøres.
Anbefalinger til dataindsamlingen vedrørende kvindedrab i 
Danmark
For at registrere oplysninger til EIGE’s indikator vedrørende 
kvindedrab (den niende indikator) og for at øge forståelsen af 
kvindedrab begået af partneren anbefales det at tilpasse da-
taregistreringsproceduren til også at medtage forholdet mel-
lem offer og gerningsmand med henblik på at indberette fuld-
stændige data for denne indikator. Kategorierne for typer af 
forhold bør omfatte nuværende og tidligere ægtefæller samt 
nuværende og tidligere partnere, hvad enten de bor sammen 
eller ej (21).

Dette faktablad er baseret på oplysninger fra EIGE’s undersøgelse »Advancing administrative data collection on intimate 
partner violence and gender-related killings of women« (Fremme af indsamling af administrative data vedrørende partner-
vold og kønsrelaterede drab på kvinder) (2021) og er udarbejdet af kvindesammenslutningen União de Mulheres Alterna-
tiva e Resposta (UMAR). Du kan finde yderligere oplysninger på https://eige.europa.eu/gender-based-violence/femicide.

(18) Thomsen, A. H., Leth, P. M., Hougen, H. P., Villesen, P. og Brink, O. (2019), »Drab i Danmark 1992-2016«, Forensic Science International: Synergy, bind 1, s. 275-
282, doi:10.1016/j. fsisyn.2019.07.001.

(19) Se mere information på https://www.lokk.dk/media/5t0mttck/typer_af_drab_rapport_2020.pdf.
(20) Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (2018), Recommendations to improve data collection on intimate partner violence by the 

police and justice sectors — Denmark, EIGE, Vilnius; Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (2017), Recommendations for the 
EU to improve data collection on violen ce against women, EIGE, Vilnius; Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (2021), EIGE’s 
indicators on intimate partner violence, rape and femicide: Recommendations to improve data quality, availability and comparability, EIGE, Vilnius.

(21) Niende indikator i databasen over kønsrelaterede statistikker (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_indic_9/metadata).
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