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Opsporing og håndtering af negativ 
social kontrol i den
beskæftigelsesrettede 
integrationsindsats



Bagrund  
Ikke-vestlige kvinder er underrepræsenterede på 
arbejdsmarkedet

Blandt årsagerne er: 

Kvalifikationer og kompetencer 

Større grad af oplevet sygdom (mentalt og fysisk helbred) 

Negativ social kontrol
- Fx nogle vælger arbejdsmarkedet fra, andre ønsker at 

komme i arbejde, men er forhindres af negativ social 
kontrol





 Målrettet jobcentermedarbejdere

 Giver viden om negativ social kontrol, lovgivning og 
handlemuligheder 

 Giver systematik i at opspore tilstedeværelsen og 
omfanget af kontrollen

 Gennem dialog støttes kvinden i at få viden om 
muligheder og rettigheder

 Fokus på hverdagskontrol og arbejdet med kvinden i 
‘gråzonesager’ 
 Information om handle- og 

henvendelsesmuligheder ift. mere alvorlige sager 

En guide til at opspore og håndtere negative social kontrol 
i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats 



Patriarkalske 
familiestrukturer 

Kollektivistisk 
identitet  Religiøsitet

Kollektivistisk identitet 
 Gruppen identificerer sig med hinanden og har fælles 

opfattelser af, hvordan de som gruppe adskiller sig fra 

andre, fx dansker, muslim mv.

 Nær- / fjern familie, lokalmiljø og netværk har derfor 

indflydelse på ens ry og status inden for kollektivet

Patriarkalske familiestrukturer 
 En traditionel familietype, hvori man lægger vægt på 

faste normer, autoritær opdragelse og en 
hierarkisk struktur med manden i toppen. 

 Det enkelte familiemedlems frihed er begrænset, 
fordi man underordner sig familien.

 Traditionelle kønsrollemønstre, mænd vs. kvinders 
roller  



Sammenstød af værdisystemer -> negativ social kontrol

Kan føre til ønsker og 
behov for  
- Selvstændighed
- Ligestilling 
- Medbestemmelse
- Uafhængighed 
- ‘vestliggørelse’

Negativ social kontrol er, når 
den enkelte underlægges så 
stærk en begrænsning af sine 
handlemuligheder og 
selvbestemmelse, at det bliver 
et brud på rettigheder, fører til 
mistrivsel, eller bliver en 
hindring for at deltage i 
samfundet som en aktiv og 
fuldgyldig borger. 



Værdier og normer omkring sin rolle i familien og samfundet er forventninger, kvinden 
retter mod sig selv. 

Andre etniske minoritetskvinder i lokalmiljø og netværk presser på og påvirker 
med holdninger, sladder og rygter. 

Dynamikker i negativ social kontrol 

Ægtefællen, Sønner, Svigermødre/-familie overvåger, deltager i aktiviteter, 
møder mv. og holder i øje 

OBS: Kan forstærkes af andre kvinder i netværket og kvinden kommer i krydspres  

OBS: Kan påvirkes af øvrig familie og netværket i Danmark og udland 

OBS: Kan være selvforstærkende i fællesskaber, fx i boligområde 



Kan ikke gå frit 
alene

Kan ikke gå til 
samtaler alene 

Føler sig 
afpresset

Har ikke 
kontrol over 

egen 
oplysninger, 

bank, pas  mm 

Må ikke blive 
for ‘vestlig’, 

tøj, udseende 
og adfærd

Føler sig 
overvåget 

… jamen jeg skal passe mine børn … 
… men min mand siger, jeg skal …
… men hvis ikke der er mad, når han kommer hjem, 
bliver han sur … 
… jeg har ikke min nem-id… 
… jeg er bange for, jeg skal rejse tilbage Syrien fordi …  
… jeg må ikke give håndtryk til danske mænd… 
… de siger, jeg er for dansk … 

- Der er altid en ledsager 
- Du fornemmer hemmeligholdelse
- Du oplever tavshed om hjem/familie 
- Du ser tegn på mistrivsel, fx smerter i krop o. lign.  
- Du oplever meget ustabil fremmeøde
- Du kan ikke få svar fra kvinden selv (manden svarer 

på hendes vejene) 

Eksplicitte tegn

Implicitte tegn 

Negativ social kontrol udøves fx igennem 



Er loyal 
overfor 

familien og 
manden

Kender ikke 
sine 

rettigheder 

Lever isoleret
Ingen hjælp

Er bange for 
at miste 

ophold, børn, 
forsørgelse

Taler ikke 
(godt) dansk

Har ikke tillid 
til systemet

Hvorfor søger kvinden ikke hjælp? 

Derfor er fokus i arbejdet 
at opbygge viden og 
ressourcer, der hvor 
kvinden udviser behov –
ikke kun ét sted, men 
flere på en gang.



Skab et tillidsfuldt 
rum

Vær undersøgende 
og interesseret

Lad kvinden deltage i 
aktiviteter der kan 
styrke troen på at 

hun kan og viden om 
handlemuligheder

Arbejd med kvindes 
risikofaktorer- hvad 
føler hun sig særlig 

bekymret over? 
Ensomhed, ophold, 
tab af familie etc.

Giv hende viden om 
handlemuligheder og 

rettigheder

Følg kvindens proces 
– den kan ikke 

forceres

Styrk kvinden gennem samtale

Den professionelle tvivl:
Hvis du er i tvivl så hent 
sparring fra kolleger og 
videnspersoner



Samtaleredskab - Min nutid og fremtid
7 temaer knyttet til kvindens selvstændighed,  
ligestilling og medbestemmelse

Opsporende spørgsmål – ét indenfor hvert tema. 

Tæt på kvinden – stor 
selvstændighed/egenkontrol

Langt væk fra kvinden – lille 
selvstændighed/indikation på negativ social 
kontrol

Styrk kvindens egenkontrol – brug 
adfærdsændrende spørgsmål

N.B. Tilpas spørgsmål og rækkefølge efter jeres 
behov og forhold



Øvelse

Læs hver især spørgsmålene – både de opsporende og de adfærdsændrende
Hvad giver spørgsmålene og redskabet anledning til af overvejelser hos jer?
Hvordan vil I kunne anvende det i jeres samtaler?



Kontakt
Raadgivning@siri.dk



PAUSE – Vi ses i plenum kl. 15.00 


