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Kvinder på kvindekrisecentre og tilknytning til 
arbejdsmarkedet
Børne- og Socialministeriet har på baggrund af en helt ny statistik set 
nærmere på arbejdsmarkedstilknytningen blandt kvinder med ophold på 
kvindekrisecentre i 2017. Analysen viser bl.a., at ca. 55 pct. af kvinderne 
har midlertidige ydelser som fx kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag 
året inden, de bliver indskrevet på et kvindekrisecenter. 

Når en kvinde har været udsat for vold i nære relationer, kan hun søge hjælp 
på et kvindekrisecenter. Under opholdet på et kvindekrisecenter ydes typisk be
skyttelse, omsorg og støtte til kvinderne. Herudover vil kvinden få rådgivning i 
forhold til bl.a. økonomi og arbejdsmarked med henblik på at forberede kvinden 
på en ny og mere stabil tilværelse.

Det fremgår af et af regeringens 10 mål for social mobilitet , at flere personer 
udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse. For at 
kunne følge op på målet og få mere viden om vold i nære relationer har Børne
og Socialministeriet etableret en helt ny statistik om kvinder og børn på kvinde
krisecentre. Den nye statistik blev første gang offentliggjort i april 2018 og om
fatter kvinder, der påbegyndte et ophold på et kvindekrisecenter i løbet af 2017.

Af de omkring 1.350 20-64-årige kvinder, der blev indskrevet på et kvindekrise
center i 2017, havde ca. 55 pct. midlertidige ydelser som kontanthjælp, syge
dagpenge mv., som deres primære forsørgelsesgrundlag i 2016, jf. figur 1

Figur 1
Forsørgelsesgrundlag i 2016 for kvinder med ophold på kvindekrisecentre i 2017

Anm.: Opgjort på baggrund af  20-64-årige kv inder ultimo 2017, som indgår i bef olkningsregistret i løbet af  2017
og 2016, med henblik på at af grænse opgørelsen til personer, der v ar ov er 18 år i hele perioden f ra 1. januar 
2016 til ultimo 2017. Omf atter ikke anony me ophold. Alder er opgjort ultimo 2017. Forsørgelsesgrundlaget er op
gjort på baggrund af  den primære indkomstkilde i året (Socio13). Midlertidige y delser mv . omf atter blandt andet 
kontanthjælp, dagpenge, sy gedagpenge og barsel mv . Der er i opgørelsen set bort f ra personer, der har modta
get f olkepension. Se boks 1 f or y derligere inf ormation om kv indekrisecenterstatistikken.
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata.
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En del af gruppen har dog været i beskæftigelse tidligere. En del af gruppen 
har dermed erhvervserfaring og kompetencer fra tidligere beskæftigelse, der 
med den rette hjælp og støtte kan bringes i spil. Det indikerer, at der er et po
tentiale for at få en del af målgruppen tættere på arbejdsmarkedet.

Ser man over en 5-årig periode for de 24-64-årige, har omkring halvdelen væ
ret i beskæftigelse i mindst 1 år, jf. figur 2.

Figur 2
År med beskæftigelse som forsørgelsesgrund-
lag fra 2012-2016 blandt kvinder med ophold på 
krisecentre 2017

Figur 3
År med midlertidige ydelser mv. som forsørgel-
sesgrundlag fra 2012-2016 blandt kvinder med 
ophold på krisecentre 2017

Anm.: Opgjort på baggrund af  25-64-årige kv inder på krisecentre i 2017, der også indgår i bef olkningen 2012, 
med henblik på at af grænse opgørelsen til personer, der v ar ov er 18 år i hele perioden f ra 2012 til 2016. Opgørel
serne omf atter i alt ca. 960 kv inder. Opgørelserne omf atter også f ørtidspension og f olkepension. Personer, der 
de enkelte år ikke har haf t henholdsv is beskæf tigelse eller midlertidige y delser mv . som primært f orsørgelses
grundlag, kan derf or hav e modtaget f ørtidspension eller f olkepension. Se i øv rigt anmærkningen til f igur 1.
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata.

Men der også mange kvinder med ophold på kvindekrisecentre, hvor den pri
mære indkomst over flere år har været midlertidige ydelser mv. Kun en tredje
del har ikke haft midlertidige ydelser som primært forsørgelsesgrundlag i mindst 
1 år fra 2012 til 2016, jf. figur 3.

Der er derfor også en væsentlig udfordring med kvinder, der langvarigt har 
modtaget midlertidige ydelser mv. Det peger på, at vejen til beskæftigelse kan 
være meget lang. Der kan blandt andet være tale om barriere, der ikke nødven
digvis forsvinder, selvom kvinden opnår et liv uden vold, fx længerevarende fy
siske og psykiske mén af volden og manglende selvtillid og netværk på ar
bejdsmarkedet

Det er endnu ikke muligt at gøre status for regeringens mål om, at flere skal i 
uddannelse eller beskæftigelse året efter, de har afsluttet opholdet på kvinde
krisecenteret 2017, da der på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelige regi
sterdata om kvindernes tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked for kalen
deråret 2018.

Til Socialpolitisk Redegørelse 2018 bliver der udarbejdet et temakapitel om 
kvinder på krisecentre, der på baggrund af den nye kvindekrisecenterstatistik, 
giver en mere dybdegående karakteristik af kvinder med ophold på krisecentre, 
herunder deres etnicitet og arbejdsmarkedstilknytning.
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Boks 1
Oplysninger om kvinder på kvindekrisecentre

Kommunerne skal ef ter serv icelov ens § 109 tilby de kv inder, som har v æret udsat f or v old eller trusler om 
v old i nære relationer, midlertidigt ophold på et kv indekrisecenter. Kv inderne kan selv  møde op på krisecen
teret, eller f å en henv isning f ra en of f entlig my ndighed, f x kommunen.

Oply sningerne om opholdene på kv indekrisecentrene kommer f ra Børne- og Socialministeriets Kv indekrise
centerstatistik, der indsamles af  Danmarks Statistik. Kv indekrisecenterstatistikken er en totaltælling, som 
dækker alle påbegy ndte ophold på et kv indekrisecenter ef ter serv icelovens § 109 i 2017. Statistikken inde
holder derf or også oply sninger om opholdene på kv indekrisecentrene f or kv inder med anony mt ophold, jf . 
serv icelov ens § 109, stk. 2. Hv is borgeren opholder sig anony mt på krisecentret, indgår borgeren stadig i 
statistikken, men uden cpr-nummer.  I analy sen er der imidlertid set bort f ra kv inder med anony mt ophold og 
kv inder, der ikke kan genf indes i bef olkningsregistret, da oply sninger om disse kv inder ikke kan kobles med 
andre registeroply sninger om f x alder og arbejdsmarkedstilkny tning.

I Kv indekrisecenterstatistikken er der registret i alt 1.981 påbegy ndte ophold på kv indekrisecentre i 2017, 
f ordelt på 1.687 kv inder og 1.649 ledsagende børn. Omkring 10 pct. af  kv inderne har v algt et anony mt op
hold
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