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Anbragte børn 
 

Anbragte børn har sværere 
ved at få uddannelse og job 
 

Unge, der har været anbragt som barn, har sværere ved at klare sig som voksne. De får i mindre 

udstrækning end andre unge en uddannelse. I forhold til arbejdsmarkedet, så er 46 pct. af de 

unge, der har været anbragt som barn, uden for arbejdsstyrken som 30-årig. Der er en tendens 

til, at de børn, der blev anbragt tidligt, klarer sig bedre end børn, der blev anbragt senere, når vi 

ser på arbejdsmarkedsstatus som voksne.  

 

af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl  

& stud.polit. Cathrine Falbe Pedersen 3. januar 2020 

Analysens hovedkonklusioner 

• Mere end hver anden ung, der har været anbragt som barn, er ufaglært som 30-årig. Det 
er næsten fire gange så mange, som blandt unge, der ikke har været anbragt.  
 

• Blandt unge, der har været anbragt i barndommen, var lidt under hver anden i beskæfti-
gelse som 30-årige, mens det samme gælder fire ud af fem, der ikke har været anbragt. 

 

• Af de anbragte klarer de unge, som har været anbragt før 5 eller 10 års-alderen, sig lidt 
bedre end hvis man blev anbragt senere.  

 

• Analysens resultater viser, at unge, der har været anbragt i barndommen, generelt har 
sværere ved at klare sig i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det er dog vigtigt at 
understrege, at det meget vel være, at det var gået værre for de børn, hvis de ikke var 
blevet anbragt.  
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Anbragte børn har sværere ved at få uddannelse og job 

AE har undersøgt, hvordan det er gået 30-årige, der har været anbragt i deres barndom sammenlignet 

med andre 30-årige.  

 

Blandt 30-årige pr. 1. januar 2018 har cirka 2.000 været anbragt i barndommen, dvs. frem til og med 14 

års-alderen. Det svarer til ca. 4 procent af alle 30-årige pr. 1. januar 2018, der har været i Danmark i 

barndommen. Læs mere om de metodemæssige afgrænsninger i boks 1.  

 

Mange anbragte unge får ingen uddannelse 

Der er stor forskel på, hvordan unge, der har været anbragt, klarer sig når det kommer til uddannelse, 

set i forhold til unge, der ikke har været anbragt.  

 

Figur 1 viser, at cirka hver anden (52,7 procent) af de unge, der har været anbragt, har som 30-årige 

grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Blandt unge, der ikke har været anbragt, gælder det for 

14 procent, dvs. næsten 4 gange så få.  

 

Figur 1. Højest fuldførte uddannelse blandt 30-årige fordelt på anbringelse i barndommen 

 

Anm.: Antal personer er afrundet til nærmeste tier. Personer ingen uddannelsesoplysninger er ikke medtaget 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

86 procent af de 30-årige, der ikke har været anbragt som barn, har fuldført mindst en ungdomsuddan-

nelse, dvs. enten gymnasialt, erhvervsfaglig eller videregående uddannelse, mens det samme blot gæl-

der for 42 procent af de unge. Det fremgår af tabel 1, der viser andelen af ufaglærte og 30-årige med 

mindst en ungdomsuddannelse efter om de har været anbragt som barn eller ej. 
 

Tabel 1. Andel 30-årige efter fuldførte uddannelse (pct.) 
 Ikke anbragt Anbragt som barn 

Grundskole el. manglende opl.  14,5 58,1 

Mindst en ungdomsuddannelse  85,5 41,9 

I alt 100,0 100,0 

Anm.: Antal personer er afrundet til nærmeste tier.  Summer og procenter er beregnet på baggrund af de afrundede tal.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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Tabel 2 viser uddannelsesstatus blandt 30-årige fordelt på, hvornår de var anbragt. Her ses det, at blandt 

de unge, der har været anbragt i barndommen, har man klaret sig bedre, hvis man blev anbragt før 5 eller 

10 års-alderen end hvis man blev anbragt senere.  

 

Tabel 2. Anbragte børns uddannelse som 30-årige efter anbringelsestidspunkt (pct.) 
 Under 5 år 5-9 år 10-14 år I alt 

Grundskole el. manglende opl.  53,1 55,8 62,5 58,1 

Mindst en ungdomsuddannelse 46,9 44,2 37,5 41,9 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Anm.: Antal personer er afrundet til nærmeste tier. Summer og procenter er beregnet på baggrund af de afrundede tal.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Mange anbragte unge ender på førtidspension og kontanthjælp 

Blandt unge, der har været anbragt i barndommen, var lidt under hver anden i beskæftigelse som 30-

årige i 2017, mens det samme gælder fire ud af fem blandt unge, der ikke har været anbragt.  

 

Blandt unge, der har været anbragt som børn, er andelen, der er uden for arbejdsstyrken som fx på før-

tidspension eller lignende tre gange så høj, som blandt unge, der ikke har været anbragt.  

 

Tabel 3 viser arbejdsmarkedsstatus blandt unge, der har været anbragt sammenlignet med andre unge. 

Her ses det, at 46 pct. af de unge, der har været anbragt som barn, er uden for arbejdsstyrken som 30-

årig.  

 

Tabel 3. Tilknytning til arbejdsmarkedet blandt 30-årige fordelt på anbringelse (pct.) 
 IkkeIkkeIkkeIkke    anbragtanbragtanbragtanbragt Anbragt som barn 

Uden for arbejdsstyrken 15,4 45,8 

Beskæftigelse 80,3 48,8 

Ledig 4,3 5,4 

I alt 100,0 100,0 

Anm.: Antal personer er afrundet til nærmeste tier. Summer og procenter er beregnet på baggrund af de afrundede tal. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Derudover viser tabel 4, at der er en tendens til, at de børn, der blev anbragt tidligt, klarer sig bedre end 

børn, der blev anbragt senere, når det gælder arbejdsmarkedsstatus som voksen. Blandt de, der blev 

anbragt efter 10 års-alderen, er der flere, der står uden for arbejdsmarkedet, end blandt dem, der blev 

anbragt før 10 års-alderen eller før de fyldte 5 år.  

 

Tabel 4. Anbragte børns arbejdsmarkedstilknytning som 30-årige efter anbringelsestidspunkt  
 Under 5 år 5-9 år 10-14 år I alt 

Uden for arbejdsstyrken  43,8   44,2   47,9   45,8  

Beskæftigelse  50,0   51,2   46,9   48,8  

Ledig  6,3   4,7   5,2   5,4  

I alt  100,0   100,0   100,0   100,0  

Anm.: Antal personer er afrundet til nærmeste tier. Summer og procenter er beregnet på baggrund af de afrundede tal. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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Af figur 2 ses, hvor stor en andel af unge, der har været anbragt, og ikke har været anbragt, der er uden 

for arbejdsstyrken underopdelt på forskellige grupper1. Det ses at især andelen af førtidspensionister og 

kontanthjælpsmodtagere er markant større blandt anbragte børn end 30-årige, der ikke har været an-

bragt. 12 pct. af de unge, der var anbragt som barn er på førtidspension og 13 pct. er på kontanthjælp.  

 

Figur 2. Tilknytning til arbejdsmarkedet blandt 30-årige uden for arbejdsstyrken fordelt på anbrin-

gelse 

 

Anm.: ”Uddannelse” dækker kursister, produktionsskole, ordinær uddannelse og SU-modtagere.   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Analysens resultater viser, at unge, der har været anbragt i barndommen, generelt har sværere ved at 

klare sig i forhold til at få en uddannelse og finde beskæftigelse.  

 

Det er vigtigt at påpege, at analysen ikke siger noget om kausaliteten, og der kan dermed være flere 

faktorer, der gør, at netop unge, der har været anbragt, har sværere ved at klare sig. Dertil kommer at 

man heller ikke kan tage analysens resultater som en effekt-analyse af anbringelser. Det kan meget vel 

være sådan, at det var gået langt værre for de børn, der ikke blev anbragt.  

 

Dette støttes af analysens resultater, der viser, at de børn, der blev anbragt tidligt, har en tendens til at 

klare sig bedre end børn, der blev anbragt senere. 
  

 
1Opdelingen er lavet ud fra RAS-statistikkens grupperinger jf. DST. Figur 1 omfatter alle uden for arbejdsstyrken, dvs. alle der ikke er beskæftigede 

(incl støttet beskæftigelse med løn) eller ledige. Ledige er bruttoledige, som i RAS-statistikken er dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere 

m.v., der er jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate. Kategorien ”kontanthjælp” dækker over personer uden for arbejdsstyrken på kontanthjælp, 

dvs. kontanthjælpsmodtagere mv., der ikke indgår i ledighedsstatistikken, og som ikke er i aktivering. Aktiverede på kontanthjælp ligger primært i 

”Øvrige” jf. grupperingerne i RAS.   
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Boks 1. Metode 

Analysen er foretaget blandt personer med bopæl i Danmark d. 1. januar 2018, der er 30 år.   
 
Der er i analysen set på, hvor mange der har haft en anbringelse frem til det år, hvor de fylder 14 år (følgende paragraffer i 

Lov om Social Service (tidligere Bistandsloven): 100-199.) 
 
Hvis en person har haft flere anbringelser, tages der udgangspunkt i den første.   

 
I analysen er der desuden kun medtaget personer, der har været i befolkningen i mindst 1 år fra fødsel og til man fyldte 14 
år, dvs. i perioden 1987 til 2001. Dette er gjort for at sikre, at nytilkomne indvandrere, der ikke har været i landet, og derfor 

ikke har haft oplysninger om anbringelser indgår. 
 
Der er i analysen set på personer, der har haft anbringelser frem til det år de fyldte 14 år. Der er desuden opdelt på om den 

første anbringelse sker fra 0 til 4- årsalderen, 5 til 9-årsalderen eller fra 10 til 14-års alderen.  
 
Personer, der har været anbragt efter 15-års alderen er udeladt af analysen.  

 
 
 

 


