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LOKKs Årsstatistik 2019 er en deskriptiv analyse af, hvad der karakteriserer kvinder og børn der opholder sig på

kvindekrisecentre, den vold de udsættes for samt omfang og karakter af henvendelser til kvindekrisecentrene. På dette ark er et

udvalg af analysens resultater for de ikke-specialiserede krisecentre samlet. Den fulde årsstatistik, inklusiv data for de

specialiserede krisecentre, findes her: https://www.lokk.dk/viden-om-vold/rapporter-og-publikationer/statistikker/ 
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Bemærkning: Sammenlagt giver andelene ikke 100 procent, da det er muligt, at en henvendelse kommer fra flere forskellige personer.
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Sammenfatning 
I 2019 har 45 krisecentre deltaget i LOKKs Årsstatistik. Heraf to specialiserede krisecentre. De specialiserede 

krisecentre har registreret, at 62 kvinder har afsluttet et ophold, og at de har modtaget 258 henvendelser. 

Data for de specialiserede krisecentre er opgjort separat i afsnittet om specialiserede krisecentre. 

De øvrige krisecentre har registreret at: 

• 1.125 kvinder har afsluttet et ophold på krisecentrene i 2019 

• 1.192 børn har afsluttet et ophold på krisecentrene i 2019 

• De har modtaget 10.767 henvendelser om rådgivning og pladser i 2019 

Bemærk at ovenstående ikke er udtryk for det fulde antal ophold afsluttet af kvinder og børn på krisecenter 

i 2019. Ifølge Danmarks Statistik har der i alt været 2.605 ophold af kvinder på krisecentre i 20191 og i alt 

2.164 unikke kvinder og 1.900 unikke børn har haft ophold på kvindekrisecenter i 2019 (Danmarks Statistik 

2020).  

På de næste sider er udvalgte oplysninger om krisecentre der ikke er specialiserede sammenfattet. 

Sammenfatningen er opdelt i kvinder, børn og henvendelser. 

 

Kvinder på kvindekrisecenter 20192 
 

Størstedelen af kvinderne er under 40 år 

Kvindernes gennemsnitsalder er 35 år. Den største andel er mellem 30 og 39 år (36 procent), mens den 

næststørste andel er mellem 18 og 29 år (33 procent). Samlet set er 69 procent af kvinderne under 40 år 

gamle.  

Knap en fjerdedel af kvinderne haft mere end ét ophold på krisecenter i alt i deres liv  

24 procent af kvinderne haft mere end ét ophold på krisecenter i alt i deres liv. 

Knap halvdelen af kvinderne har været udsat for vold i mindst fem år af deres voksenliv 

48 procent af kvinderne har været udsat for vold i mindst fem år i hele deres liv. 

 

Langt de fleste kvinder har været udsat for mindst to former for vold 

88 procent af kvinderne har været udsat for mere end én type vold.  

Lidt over halvdelen af kvinderne har været udsat for to til tre former for vold (57 procent), mens knap en 

tredjedel har været udsat for fire til fem former for vold (31 procent). 

 

 

 

 

 
1 Kilde: Udtræk fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, KRISE1 
2 Følgende beror på data fra i alt 556 ophold, med varierende antal uoplyste  



   

Næsten alle kvinder har været udsat for psykisk vold 

98 procent af kvinderne har været udsat for psykisk vold. Det kan være i form af fx at blive tvunget til at 

gøre ting, hun ikke ønsker, eller at kvinden bliver tvunget til at lade være med at gøre ting, hun ønsker ved 

brug af trusler, kontrol, isolation, nedværdigende tale, anklager om fiktive handlinger og jalousi. 

 

Over 75 procent af kvinderne har været udsat for fysisk vold  

78 procent af kvinderne har været udsat for fysisk vold i form af fx slag, spark, kast, skub mod væggen eller 

ned ad trappen, kvælningsforsøg, stik med kniv eller vold med andet våben. 

Over 75 procent af kvinderne har som minimum været udsat for psykisk og fysisk vold 

77 procent af kvinderne har som minimum været udsat for både fysisk og psykisk vold. 

 

To ud af tre kvinder har været udsat for vold i mindst tre år i det seneste voldsforhold 

65 procent af kvinderne har været udsat for vold i mindst tre år i det seneste voldsforhold. 

Størstedelen af kvinderne flytter ikke tilbage til voldsudøveren 

90 procent af kvinderne flytter ikke tilbage til voldsudøveren efter ophold på krisecentret. 

De kvinder, der flytter tilbage til voldsudøveren, opholder sig i gennemsnit kortere tid på krisecentret end 

kvinder, der ikke flytter tilbage til voldsudøveren.   

Knap hver tredje kvinde flytter bopælskommune efter krisecenteropholdet 

29 procent af kvinderne flytter bopælskommune efter krisecenteropholdet. 

 

Børn med deres mor på kvindekrisecenter 20193 
En del af de kvinder, der indskrives på kvindekrisecenter, har deres børn med. Børn der er med deres mor 

på krisecenter, har ofte været vidne til vold og i mange tilfælde selv været udsat for vold. Det særlige ved 

børn er, at det kan have lige så store konsekvenser for dem at opleve vold i familien, som hvis de selv var 

udsat for vold. I denne statistik skelnes mellem at være udsat for vold og at være vidne til vold, men det er 

vigtigt at huske på, at begge dele har store negative konsekvenser for børns sociale kompetencer og 

psykiske trivsel. At have været vidne til psykisk, fysisk eller seksuel vold mod mor er lige så skadelig for 

barnet, som hvis det selv var blevet udsat for vold. 

Lige mange piger og drenge og flest i alderen 0-6 år 

Der er lige mange piger og drenge, der har afsluttet et ophold på krisecenter i 2019. Størstedelen af 

børnene er i alderen 0-6 år (62 procent). Gennemsnitsalderen er 6 år. 

 

Knap hvert femte barn har haft mere end ét krisecenterophold  

19 procent af børnene har haft mere end ét ophold. 

 

 
3 Følgende beror på data fra i alt 555 ophold, med varierende antal uoplyste. Voldsrelaterede oplysninger beror på 
data fra 337 ophold, hvor barnet er mindst fire år gammel.  



   

Næsten alle børn har selv været udsat for vold eller været vidne til vold i hjemmet 

Det at overvære vold mod forældre, primære omsorgspersoner eller søskende som barn, kan betegnes som 

psykologisk mishandling (Ottosen et al. 2020). 93 procent af børnene har selv været udsat for vold eller 

været vidne til, at deres mor eller søskende er blevet udsat for psykisk eller fysisk/seksuel vold. 

 

Over halvdelen af børnene har været udsat for psykisk vold 

62 procent af børnene har været udsat for psykisk vold. Det kan fx være i form af nedværdigende eller 

ydmygende omtale eller tiltale, trusler mod barnet, trusler mod barnets mor eller søskende med det formål 

at straffe, skræmme eller tvinge barnet, indespærring, ignorering af barnet eller forbigåelse. 

En fjerdedel af børnene har været udsat for fysisk vold 

25 procent af børnene har været udsat for fysisk vold. Det kan fx være i form af lussinger, rusk, endefuld, at 

blive skubbet, kastet rundt, sparket, slået, slået med genstande eller truet med våben. Det kan også være, 

at barnet er blevet fastholdt, spændt fast eller nægtet vand, mad eller hvile eller nægtet beskyttelse mod 

varme eller kulde. 

Voldsudøveren er ofte biologisk far/adoptivfar 

I de tilfælde, hvor barnet har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold gælder, at det oftest er barnets 

biologiske far/adoptivfar, der har udøvet vold mod ham eller hende. Det er den biologiske far eller 

adoptivfaren, der har udøvet fysisk vold mod barnet i 86 procent af tilfældene, ligesom det er den 

biologiske far eller adoptivfaren, der har udøvet psykisk vold mod barnet i 81 procent af tilfældene. 

Ni ud af ti børn har overværet eller overhørt psykisk vold mod deres mor 

88 procent af børnene har overværet eller overhørt psykisk vold mod deres mor. Det kan fx være i form af 

at moderen tvinges til at gøre ting, hun ikke ønsker, eller tvinges til at lade være med at gøre ting, hun 

ønsker ved brug af trusler, kontrol, isolation, nedværdigende tale, anklager om fiktive handlinger og jalousi. 

Over halvdelen af børnene har overværet eller overhørt fysisk og/eller seksuel vold mod deres mor 

61 procent af børnene har overværet eller overhørt fysisk og/eller seksuel vold mod dets mor. Den fysiske 

vold barnet kan have overværet kan være, at moderen er blevet slået, sparket, kastet, skubbet mod 

væggen eller ned ad trappen, at hun er forsøgt kvalt eller blevet stukket med kniv eller andet våben. Den 

seksuelle vold mod moderen, barnet kan have overværet, er fx voldtægt eller forsøg på voldtægt og andre 

seksuelle overgreb. 

Knap en fjerdedel af børnene har overværet eller overhørt fysisk vold mod deres søskende 

23 procent af børnene har overværet eller overhørt fysisk vold mod deres søskende.  

Der sendes en underretning på barnet i fire ud af fem tilfælde 

Der underrettes på barnet i 80 procent af tilfældene. 

Størstedelen af børnene flytter ikke tilbage til voldsudøveren 

88 procent af børnene flytter ikke tilbage til voldsudøveren efter ophold på krisecentret. 

 

  



   

Henvendelser til kvindekrisecentrene 2019 
 

Der er modtaget 10.767 henvendelser i 2019 

I 2019 har 43 krisecentre modtaget i alt 10.767 henvendelser fra kvinder, der er udsat for vold samt 

pårørende eller fagpersoner, som søger rådgivning angående en kvinde, der er udsat for vold. 

 

Flest får rådgivning eller samtale, når de henvender sig 

64 procent, af de der henvender sig, får rådgivning eller samtale, mens knap en tredjedel (30 procent) 

udelukkende får vejledning om, hvorvidt der er en ledig plads på krisecentret vedkommende henvender sig 

til. En mindre andel får rådgivningsforløb og efterværnsrådgivning (hhv. 4 og 3 procent).   

Over halvdelen af henvendelserne kommer fra en voldsudsat kvinde 

60 procent af de samlede henvendelser kommer fra en voldsudsat kvinde.  

Fire ud af ti henvendelser kommer fra fagfolk og pårørende 

Krisecentrene modtager ikke kun henvendelser fra voldudsatte kvinder, men fra en bred vifte af personer 

med relation til den voldsudsatte. 43 procent af henvendelserne kommer fra en person, der ikke er en 

kvinde udsat for vold, hvilket vil sige fagfolk, familie, venner, kollegaer og andre med en professionel eller 

privat relation til den voldsudsatte kvinde.  

Over halvdelen af alle henvendelserne drejer sig om forespørgsel af ledig plads 

56 procent af alle henvendelser er en forespørgsel om ledig plads. I halvdelen af disse tilfælde har 

vedkommende fået en form for rådgivning (samtale, forløb, efterværnsrådgivning) ud over at blive vejledt 

omkring ledig plads (50 procent). I de resterende henvendelser (50 procent) er der ikke givet rådgivning ud 

over vejledning omkring ledig plads. 

Krisecentret har ikke plads til kvinden halvdelen af de gange, der er en forespørgsel om ledig plads  

I 54 procent af tilfældene, hvor en henvendelse drejer sig om forespørgsel af ledig plads, har krisecentret 

ikke plads til kvinden på det konkrete krisecenter. 

Når der ikke er plads, henvises der oftest til et andet krisecenter 

I 88 procent af tilfældene henviser krisecentret til et andet krisecenter, når der ikke er plads på det 

krisecenter, som vedkommende henvender sig til. 

Hvis der er plads på krisecentret, men kvinden ikke tilbydes en plads, er det oftest på grund af hendes 

trusselsbillede, eller fordi kvinden har børn med 

I de tilfælde, hvor en person efterspørger en plads på krisecenter og kvinden ikke tilbydes én, selvom der er 

plads, er det i en femtedel af tilfældene, fordi kvindens trusselsbillede kræver, at hun henvises til et andet 

krisecenter (20 procent). Den næstmest hyppigste grund til, at krisecentret henviser til en anden løsning er, 

at krisecentret ikke har plads til flere børn (19 procent). I 15 procent af tilfældene bliver kvinden ikke tilbudt 

plads, fordi et andet krisecenter passer bedre til hendes behov. I 13 procent af tilfældene bliver kvinden 

ikke tilbudt plads, fordi hun er psykisk syg og behøver et andet tilbud. Derudover er manglende ressourcer, 

til at løse kvindens eller børnenes problemer, grunden i seks procent af tilfældene, ligesom alkohol- eller 

stofmisbrug er grunden i seks procent af tilfældene. Sidst er grunden til at henvise til en anden løsning, 

selvom der er plads, i to procent af tilfældene, at der ikke er plads til kvinder eller børn med handicap. 


