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Formål

■ at kortlægge i hvilket omfang og på hvilke måder, 

social kontrol spiller ind på etniske minoritetskvinders 

deltagelse på arbejdsmarkedet i Københavns 

Kommune

- herunder bidrage med en række konkrete     

anbefalinger til en fremtidig indsats overfor  

jobcentermedarbejdere og målgruppen af borgere.



Begrebsforståelse: Social kontrol

Ud fra definitionen i KKs Integrationshandleplan 

operationaliseres begrebet specifikt ift. arbejdsmarkedet og i et 

rettighedsperspektiv (jf FNs menneskerettighedserklæring og 

CEDAW):

■ Social kontrol i relation til arbejdsmarkedet betegner en 

situation, hvor individets ret til arbejde og frit valg af 

beskæftigelse enten helt eller delvist begrænses af 

ægtefællens, familiens og/eller omgangskredsens kontrol 

gennem brug af pres, tvang eller vold.



Datagrundlag

■ Survey baseret på svar fra 388 jobcenter-medarbejdere i 

Københavns Kommune

■ Interviewundersøgelser (i alt 58 interview)

18 interview med etniske minoritetskvinder +

40 interview med aktører "rundt om kvinderne"

■ Eksplorativt desk study af eksisterende litteratur



Hvad viser undersøgelsen?



Social kontrol ift. andre barrierer for 
beskæftigelse

Jobcentermedarbejdernes vurdering:



Social kontrol ift. andre barrierer for 
beskæftigelse

Jobcentermedarbejdernes vurdering (fortsat):

De jobcentermedarbejdere, som har relativt mange sager med 

minoritetsetniske kvinder (over 25 % af deres sager) er signifikant mere 

tilbøjelige til at vurdere, at social kontrol i meget høj/høj/nogen grad 

udgør en barriere (i alt 68 %). De er samtidig mindre tilbøjelige til at 

svare "ved ikke" (6 %). (p = 0.005).



Jobcentermedarbejdernes indtryk - fortsat

Heraf svarer 70-80%, at de har oplevet en eller flere af disse 

indikationer enten "sjældent" eller "af og til" inden for det seneste år. 

7-20% svarer "ofte" eller "meget ofte"



Den sociale kontrols ofre

Undersøgelsens data indikerer, at den sociale kontrol primært rammer:

■ Ægtefælleforsørgede familiesammenførte kvinder, der lever en 

forholdsvis socialt isoleret tilværelse, i høj grad er afhængige af deres 

mænd og har begrænsede dansksproglige færdigheder samt 

mangelfuldt kendskab til arbejdsmarkedet.

■ Langtidsledige indvandrerkvinder over 30 år, som har boet i Danmark i 

mange år, som har flere udfordringer ud over ledighed, og oprindeligt 

kom hertil som familiesammenførte (typisk i arrangerede ægteskaber).



Den sociale kontrols udøvere

Undersøgelsens data indikerer, at følgende grupper af udøvere er typiske:

■ Ægtefæller/partnere (de primære/mest synlige udøvere)

■ Andre familiemedlemmer (især sønner/svigerfamilier)

■ Andre etniske minoritetskvinder (i omgangskreds/nærmiljø)



Hvad kendetegner motiverne?

Undersøgelsens data indikerer følgende primære motiver:

■ Traditionelle/æresrelaterede kønsrolleopfattelser hos udøveren. 

■ Pres fra familie/omgangskreds/nærmiljø (pres på udøver)

■ Jalousi eller modstand mod "omvendte" kønsroller

■ Økonomiske motiver



Hvordan reagerer kvinderne på 
den sociale kontrol?

Forskellige reaktionsmønstre, men overordnet indikerer undersøgelsen, at:

■ De fleste har svært ved selv at sætte sig op imod den sociale kontrol

■ Barriere: Frygt for konsekvenser af opgør ift. ægteskab, børn og/eller 

omgangskreds, samt ift. ”systemet”.

■ Barriere: Frygt for at miste opholdsgrundlag i DK blandt ægtefælle-

forsørgede kvinder

■ Kvinderne har behov for udefrakommende hjælp eller rådgivning for at 

bryde med kontrollen eller forhandle deres frihedsgrader.



Eksempler på udsagn fra casefortællinger

NISRINE, 40 ÅR:

”Jeg var jo i 20erne, da jeg kom til landet her, så jeg var ung nok til at 

begynde i skole og lære sprog. Men han ville ikke have, at jeg gik på 

sprogskole, og han lærte mig kun: ’Jeg taler ikke dansk’... Og da jeg begyndte 

på sprogskole, ville han ikke have det, men vi var tvunget til det, fordi vi var 

på kontanthjælp... Han sagde, at det var skamfuldt, hvis jeg arbejdede, og 

hvis ikke kontanthjælpen afhang af deltagelsen på sprogskolen, så havde jeg 

nok heller ikke fået lov at gå på sprogskole.”

FARIHA, 58 ÅR:

”Han havde både børnepenge og hans egne penge, og det var ham, der 

styrede alt med pengene… Han havde ikke engang givet mig nogle penge [...] 

Da jeg boede sammen med ham, der vidste jeg slet ikke noget om, at jeg 

også kunne komme ud og arbejde eller sådan noget… Det er fordi, jeg kunne 

ikke sproget, jeg gik aldrig ud, jeg vidste slet ikke noget om mine rettigheder 

og sådan noget, så jeg har ikke forsøgt på noget."



Identifikation og håndtering af mulige 
tegn på social kontrol på jobcentrene i 
Københavns Kommune



Eksempler på barrierer for identifikation

■ Manglende fælles praksis og forskellige opfattelser af social kontrol. 

Svært at vurdere egne kulturelle værdier vs. udefrakommende pres.

■ Det kræver opbygning af en tæt og tillidsfuld relation før kvinderne tør 

fortælle om det - og der er sjældent tid til at opbygge dette på jobcenteret.

■ Det kan være svært at få lejlighed til at tale alene med kvinderne i et trygt 

rum (særligt hvis manden er med som bisidder/partsrepræsentant)

■ Der mangler viden om relevante hjælpetilbud og relevant lovgivning på 

området blandt en del af jobcentermedarbejderne (fx Etnisk 

Konsulentteam, RED, Sikkerhedskonsulenterne og Servicelovens §12a )



Gode erfaringer fra Københavns (og Århus) 
kommune

■ Vigtigt med kollegialt samarbejde og intern sparring om sagerne

■ Der findes strategier til at opnå tillidsfulde 1-til-1 samtaler - fx uden for 

jobcentrene, hvor der ikke er vejledningsforpligtelse (som udløser ret til 

bisidder/partsrepræsentant)

■ Betydning af overskuelig sagsstamme og tæt kontakt til borgeren

■ Beskyt kvindens sagsoplysninger mod uvedkommendes adgang

■ Inddrag mænd og familier i samtaler - fx med fokus på at undgå/imødegå 

misforståelser og fremhæve de økonomiske gevinster ved beskæftigelse 

for hele familien. Helhedsperspektiv.



Anbefalinger til Københavns Kommune



Anbefalinger

■ Styrk kendskabet til relevante hjælpetilbud, lovgivning og 

handlemuligheder på området blandt jobcentermedarbejderne 

■ Styrk jobcentermedarbejdernes mulighed for kvalificeret 

kollegial hjælp og sparring, når der observeres mulige tegn på 

social kontrol

■ Styrk den fremadrettede dokumentation på området

■ Stærkere ledelsesmæssigt fokus

■ Styrk den forebyggende/opsøgende/oplysende indsats 



Tak for ordet!
Rapporten kan hentes på 

www.alsresearch.dk under 

”publikationer”

http://www.alsresearch.dk/

