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1. Udsatte unge: Det kommunale landkort

Beregninger viser, at op mod 6 procent af  en ungdomsårgang i Danmark starter voksenlivet uden en or-
dentlig uddannelse og uden en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er de udsatte unge. Som illustre-
ret i figur 1 varierer andelen dog væsentligt over tid og på tværs af  grupper, defineret på baggrund af  køn 
og alder. 

Figur 1: Andel udsatte unge fordelt på alder og køn. 2000-2013

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, baseret på tal fra Danmarks Statistik

Den markante forskel mellem mænd og kvinder – hvor kvinderne i hele perioden ligger over mændene 
mht. andelen af  udsatte unge – genfindes verden over og er ikke overraskende. Det bør dog bemærkes, 
at forskellen bliver mindre over tid (for den unge gruppe – mellem 18 og 24 år – er forskellen helt væk i 
2013, selvom det ser mere ud som om, det er niveauet for de unge mænd, der når op på niveauet for unge 
kvinder, og ikke niveauet for de unge kvinder, der falder til de unge mænds niveau).

Vi har dog også god grund til at tro, at andelen varierer på tværs af  kommuner. For det første er der sto-
re og væsentlige forskelle mellem de kommunale arbejdsmarkeder – de kommunale ledighedsprocenter 
varierer mellem 2,4 og 7,8,1 ligesom f.eks. typer af  job og brancher varierer mellem kommuner (LO, 
Økonomi og Analyse, juni 2016). Disse forhold betyder, at der vil være forskel på de kommunale arbejds-
markeders potentiale for at integrere og opsluge gruppen af  udsatte unge, f.eks. fordi der er forskel på 
krav til færdigheder i job i forskellige brancher. For det andet er der store kommunale forskelle i typer af  
uddannelsestilbud (se f.eks. http://deg.dk/uddannelserne/uddannelsesinstitutioner/kort/) og herunder 
i afstande til uddannelsestilbud og transportmuligheder til uddannelsessteder – et forhold, der ser ud til 
at hænge sammen med uddannelsesvalg (dog medieret af  forældrenes uddannelsesniveau, se Høst og Sø-
rensen, 2015). Begge forhold – det lokale arbejdsmarked og de lokale uddannelsesmuligheder – kan have 
betydning for, at unge, der er i risiko for at blive udsatte, faktisk også bliver det. 

1    Tal for fuldtidsledige i 2016, fundet på www.Statistikbanken.dk – tabel AULP01e
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1. Udsatte unge: Det kommunale landkort 

Beregninger viser, at op mod 8 procent af en ungdomsårgang i Danmark starter voksenlivet uden en 

ordentlig uddannelse og uden en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er de udsatte unge. Som 

illustreret i figur 1 varierer andelen dog væsentligt over tid og på tværs af grupper, defineret på baggrund af 

køn og alder.  

Figur 1: Andel udsatte unge fordelt på alder og køn. 2000-2013 

 

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, baseret på tal fra Danmarks Statistik 

Den markante forskel mellem mænd og kvinder – hvor kvinderne i hele perioden ligger over mændene mht. 

andelen af udsatte unge – genfindes verden over og er ikke overraskende. Det bør dog bemærkes, at 

forskellen bliver mindre over tid (for den unge gruppe – mellem 18 og 24 år - er forskellen helt væk i 2013, 

selvom det dog ser mere ud som om, det er niveauet for de unge mænd, der når op på niveauet for unge 

kvinder, og ikke niveauet for de unge kvinder, der falder til de unge mænds niveau). 

Vi har dog også god grund til at tro, at andelen varierer på tværs af kommuner. For det første er der store og 

væsentlige forskelle mellem de kommunale arbejdsmarkeder – de kommunale ledighedsprocenter varierer 

mellem 2,4 og 7,81, ligesom f.eks. typer af job og brancher varierer mellem kommuner (LO, Økonomi og 

Analyse, juni 2016). Disse forhold betyder, at der vil være forskel på de kommunale arbejdsmarkeders 

potentiale for at integrere og opsluge gruppen af udsatte unge, f.eks. fordi der er forskel på krav til 

																																																													
1	Tal for fuldtidsledige i 2016, fundet på www.Statistikbanken.dk – tabel AULP01e	
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For det tredje er der også forskel på, hvilke indsatser udsatte unge tilbydes i landets kommuner. På trods 
af  det fælles lovgivningsmæssige grundlag – og måske netop i kraft af  det spillerum, som dette grundlag 
giver – har kommunerne forskellige traditioner for at tilbyde indsatser og er i varierende grad innovative. 
når det gælder om at udvikle og implementere disse (se f.eks. Hjelmar et al. 2017; Houlberg, 2017; Dals-
gaard & Lemvigh, 2016). Anekdotiske beviser peger her på, at kommuner med en bred og velfungerende 
palet af  programmer paradoksalt nok kan ende med at have et større antal – og hermed også en større 
andel – udsatte unge, fordi rygtet om de gode indsatser tiltrækker udsatte unge fra andre, mindre aktive 
kommuner. Og sidst er der ikke overraskende forskelle i befolkningssammensætningen på tværs af  kom-
muner. Disse forskelle er opstået som en kombination af  historiske omstændigheder og de forhold, der 
blev præsenteret ovenfor. Disse forskelle vil komme til udtryk som forskelle i ressourcer og arbejdsmar-
keds- og uddannelsesorientering og vil kunne have en selvstændig betydning for kommunal variation i 
andelen af  udsatte unge (se f.eks. Graversen et al. 2013).  

2. Det kommunale landkort

Som udgangspunkt for at diskutere de kommunale forskelle i andelen af  udsatte unge, og forstå hvad 
der skaber disse forskelle, vil dette notat give en oversigt over kommunevariationen i andelene af  udsatte 
unge, både aktuelt og historisk, med nedslag i årene 2000, 2007 og 2014. Disse år er valgt med udgangs-
punkt i aktualitet (med det seneste år, der er tilgængeligt i data, 2014), normalitet (2000) og historisk særli-
ge betingelser (højkonjunkturen i 2007).

2.1. Udsatte unge – definition og specifikation

Vores definition af  udsatte unge følger ROCKWOOL Fondens standarddefinition for gruppen, som er 
unge mellem 18 og 29 år, som hverken er i job eller uddannelse, og som ikke tilhører gruppen ”øvrige 
udenfor arbejdsstyrken” to år i træk i RAS (den registerbaserede arbejdsstyrke/statistik). Med denne defi-
nition ser vi altså bort fra unge, som blot midlertidigt er uden job og uden for uddannelse, og har i stedet 
fat i en noget tungere gruppe (for brug af  lignende definition, se f.eks. Schultz-Nielsen & Skaksen, 2016; 
Andersen, 2017).

De kommunale andele af  udsatte unge beregnes som andelen af  kommunens unge mellem 18 og 29 år, 
der opfylder kriterierne for at være udsatte. Dvs. at der er 10 procent udsatte unge i en kommune med 
100 18-29-årige, hvoraf  10 opfylder de ovenfor opstillede kriterier for at være udsatte. 

2.2. Resultater 

I det følgende præsenteres vores resultater, og som forventet varierer andelen af  udsatte unge på tværs af  
kommuner. Figur 2 nedenfor viser, hvor mange udsatte unge der er i hver af  landets kommuner, som an-
del af  det samlede antal unge i kommunen i 2014. Figuren er konstrueret således, at en mørkere farvning 
er ensbetydende med en højere andel, og – som en naturlig følge heraf  – at en lysere farvning er ensbety-
dende med en lavere andel. 

Som man kan se, udmærker især hovedstadsområdet sig ved at have en lav andel udsatte af  unge på mel-
lem 3 og 5 procent – dog med undtagelse af  vestegnskommunerne Ishøj, Brøndby og Albertslund, hvor 
andelene ligger på mellem 7 og 8 procent. Ligeledes er andelen af  udsatte unge lav, dvs. på under 4 pro-
cent, i en lang række af  kommunerne nord for København. 
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Samtidig er der ikke antydningen af  en ”rådden banan”, idet f.eks. de fleste vestjyske kommuner har relativt 
lave andele udsatte unge på mellem 5 og 7 procent. Kommuner med mange udsatte unge finder vi i stedet 
i sydøst – i store dele af  det, der tidligere var Storstrøms Amt (Lolland og Guldborgsund kommuner, hvor 
andelen ligger mellem 7 og 9 procent) – i Vestsjælland (primært Kalundborg og Odsherred med andele, der 
ligeledes ligger mellem 8 og 9 procent) og på Bornholm (med samme andel). De største kommunale andele 
finder vi dog i Nordjylland, hvor Jammerbugt og Brønderslev kommuner har flere end 9 procent udsatte 
unge, og hvor også Thisted og Frederikshavn er ”godt” med, med andele på mellem 8 og 9 procent. Sidst 
finder vi også relativt store andele udsatte unge i Viborg og Syddjurs kommuner (på 8-9 procent). 

Det samlede billede, der tegner sig i figuren, er altså som nævnt ikke forekomsten af  en ”rådden banan”, 
hvor det især er de syd- og vestlige kommuner, der har de største andele udsatte unge. De høje andele 
synes i stedet – og dog med forskellige undtagelser – at følge en akse, som går fra landets nordvestlige 
hjørne og ned til det sydøstlige hjørne.2

Figur 2: Udsatte unge i de danske kommuner, tal fra 2014

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, baseret på tal fra Danmarks Statistik

2    Bemærk i øvrigt, at fordelingen af  udsatte unge i landets kommuner, som vi beregner den her, stemmer meget godt 
overens med resultaterne præsenteret i en lignende opgørelse fra Undervisningsministeriet offentliggjort 23. marts 2017. Også 
i denne opgørelse har Lolland, Odsherred og Kalundborg kommuner flest udsatte unge, og Jammerbugt og Brønderslev 
ligger tilsvarende højt (se http://www.uvm.dk/aktuelt/uvm/udd/folke/2017/feb/170222%2070000%20unge%20har%20
hverken%20ungdomsuddannelse%20eller%20er%20i%20job) 
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3. Ændringer over tid

Når man interesserer sig for forskelle mellem kommuner og de vilkår, som er medvirkende til at skabe 
disse forskelle, er det relevant også at tage ændringer over tid i betragtning; det er én situation, hvis en 
kommune ligger historisk højt relativt til andre kommuner, og en anden hvis den ligger permanent højere 
end andre kommuner. Særligt interessant, givet den historisk voldsomme lavkonjunktur, som vi har bevæ-
get os ud af  i de seneste år, er, om der er forskel, på hvor godt kommunerne ”kommer igen” efter en krise. 
For at belyse disse forhold viser vi først kort for de kommunale forskelle i andele af  udsatte unge for årene 
2000 og 2007, og herefter kort over ændringer i disse andele frem mod krisen, under kriseårene samt fra 
krisen og frem til 2014. 

3.1. Det kommunale landkort over udsatte unge i 2000 og 2007

Til det formål viser figur 3 andelen af  udsatte unge i 2000 i hver af  landets daværende 271 kommuner. På 
grund af  kommunalreformen i 2006 er kortet ikke direkte sammenligeligt med det, der præsenteres i figur 
2, men interessant er det dog, at man stadig har fornemmelsen af  den nordvest-sydøst-akse, vi så i den 
foregående figur – det er Lolland-Falster, Vestsjælland og dele af  Fyn, som har de største andele udsatte 
unge. Til sammenligning med figur 2 er det dog interessant, at det i 2000 var de kommuner, der nu udgør 
Norddjurs Kommune, og ikke den nuværende Syddjurs Kommune, som havde størst andel udsatte unge. 
Og samtidig havde de kommuner, der i dag udgør Jammerbugt og Brønderslev kommuner, ikke bemær-
kelsesværdigt store andele udsatte unge. Så med undtagelse af  de gamle kommuner Esbjerg, Fredericia og 
Gram er der måske i højere grad tale om, at de kommuner, som havde de største problemer med udsatte 
unge i 2000, udgjorde en art midterakse. Og igen er det altså uden antydningen af  en rådden banan. 
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Figur 3: Udsatte unge i de danske kommuner, tal fra 2000

Note: Bemærk, at de fire kommuner, der var på Bornholm før sammenlægningen i 2003, er slået sammen på kortet. Det skyldes forhold vedrø-
rende det statistiske program, som er anvendt til analyserne. Figuren viser derfor de daværende bornholmske kommuners gennemsnitlige andele 

af udsatte unge. 

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, baseret på tal fra Danmarks Statistik

I forlængelse heraf  viser figur 4 Danmarkskortet, som det så ud 7 år efter, i 2007 – umiddelbart før fi-
nanskrisen, hvor dansk økonomi var i topform, og arbejdsløshedsprocenten var så lav, at man nærmest 
manglede arbejdskraft. Bortset fra finanskrisen, der lurede i kulissen, og som havde vist sine første symp-
tomer i form af  faldende boligpriser i hovedstadsområdet, havde kommunerne altså ganske favorable 
betingelser for at have meget lave andele af  udsatte unge i dette år. 

Det første, der springer i øjnene, er fraværet af  kommuner med meget høje andele af  udsatte unge; kun 
Lolland og Langeland kommuner ligger højt, selvom også de vestsjællandske kommuner, Bornholm og 
Guldborgsund, skiller sig en anelse ud. Der er altså kommuner, som selv under de bedst mulige betingel-
ser synes at kæmpe med udsatte unge. Og omvendt kan man se, at der er kommuner, som f.eks. de, der i 
dag udgør Norddjurs Kommune, som virkelig synes at have gavn af  de favorable økonomiske vilkår, som 
højkonjunkturen gav. Mellem 2000 og 2007 er disse kommuner gået fra at have høje andele udsatte unge 
til at ligge kun en anelse over landsgennemsnittet. Men selvom kommunesammenlægningen besværliggør 
den direkte sammenligning, er det dog tilsvarende interessant, at mange kommuner faktisk synes at ligge 
på samme niveau i 2000 som i 2007. Det gælder f.eks. mange af  hovedstadskommunerne og de nord-
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sjællandske kommuner og store dele af  Vest- og Midtjylland. Her mindskes udfordringen med de udsatte 
unge altså ikke af  de gode samfundsøkonomiske vilkår. 

Sammenligner man tilsvarende med figur 2, der viste andelen af  udsatte unge fordelt på kommuner i 
2014, så får man det indtryk, at det især er de nordvestjyske kommuner, som har vanskeligt ved at komme 
tilbage efter finanskrisen, ligesom kommuner med høje andele af  udsatte unge i 2000 – men som egent-
ligt klarede sig godt under højkonjunkturen i 2007 – også har tilsvarende mange unge i denne gruppe, 
efter at dønningerne fra finanskrisen har lagt sig. Det gælder f.eks. kommunerne på Fyn. Det kan f.eks. 
skyldes sammensætningen af  erhverv og brancher i disse kommuner.

Figur 4: Udsatte unge i de danske kommuner, tal fra 2007

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, baseret på tal fra Danmarks Statistik

3.2. Udviklingen henover finanskrisen

Selvom figurerne 2, 3 og 4 giver mulighed for at vurdere ændringer i andel udsatte unge i hver kommune 
over tid, er det dog vanskeligt på baggrund af  disse kort at danne sig et samlet overblik. Figur 5a, 5b og 
5c viser derfor ændringer i disse andele over tid, først fra 2000 til 2006, så fra 2007-2010 og sidst fra 2010 
og frem til 2014. Det er hensigten at vise ændringer i kommunernes andel af  udsatte unge med anker-
punkter sat i udvalgte år, som er relevante i forhold til finanskrisen. 
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Til det formål viser figur 5a først, om andelen af  udsatte unge i hver af  landets daværende kommuner 
blev forøget (rødlige nuancer) eller reduceret (blålige nuancer) i perioden fra 2000 til 2006.3 

Som man kan se, er det nærmest fifty-fifty med hensyn til andelen af  kommuner, som oplever en stigning 
i andelen af  udsatte unge i perioden, og andelen af  kommuner, der oplever et fald. Og selvom vi kan 
observere fald ved alle de store kommuner, undtagen Aalborg, ser vi også reduktioner i nærmest alle kom-
muner på Fyn, det vestlige Lolland, det øverste af  Jylland og så videre.

Omvendt er der dog en vis tendens til, at forøgelserne samler sig i klumper; fra nord til syd oplever næ-
sten alle de kystnære kommuner i Vestjylland at få flere udsatte unge i perioden, ligesom det også er tilfæl-
det for kommunerne sydøst for Aalborg og de kommuner, der udgjorde Viborg Amt og Thisted Amt. 

Figur 5a: Udsatte unge i de danske kommuner, ændringer fra 2000-2006

Note: Bemærk, at de fire kommuner, der var på Bornholm før sammenlægningen i 2003, er slået sammen på kortet. Det skyldes, at kommunerne 
i starten af perioden var selvstændige, men var lagt sammen i slutningen af perioden.

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, baseret på tal fra Danmarks Statistik

3    Hvor det ville have været mere passende at vise udviklingen fra 2000 til 2007, giver det ikke rigtigt mening i lyset af  
kommunalreformen i 2007, der fuldstændig ændrer det kommunale landskab i Danmark.
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Figur 5b viser udviklingen fra 2007 til 2010. Vi har valgt år 2010 som et relevant nedslag, idet finanskri-
sen her er på sit højeste (vurderet på baggrund af  arbejdsløshedsprocenter).  Her ser vi, ikke overra-
skende, at andelen af  udsatte unge stiger i alle landets kommuner. Værst ser det dog ud i Midtjylland 
(Herning og Ikast-Brande Kommune), i Jammerbugt og Stevns kommuner – og det er interessant nok 
kommuner, der havde meget lave andele af  udsatte unge i 2007. Der er ingen tvivl om, at kortet tegner 
finanskrisens massive indflydelse på ledigheden i Danmark. Fra 2007 til 2010 blev den generelle ledighed 
i Danmark næsten fordoblet, og mere end fordoblet for unge mellem 16 og 24 år. 

Figur 5b: Udsatte unge i de danske kommuner, ændringer fra 2007-2010

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, baseret på tal fra Danmarks Statistik

På notatets sidste kort, viser vi udviklingen i de kommunale andele af  udsatte unge fra 2010 til 2014. Som 
med de to forrige kort illustrerer vi også her forøgelser i andelen af  udsatte unge med rødlige nuancer og 
reduktioner med blålige nuancer. Som man kan se – og i god overensstemmelse med forskellen mellem 
2007- og 2014-kortene – øges andelen af  udsatte unge i mange af  landets kommuner i den belyste peri-
ode. Hermed synes det altså at være ganske vanskeligt for kommunerne at komme igen efter finanskrisen 
og reducere andelene af  udsatte unge, selv i en periode, hvor dansk økonomi er ved at komme op i gear 
igen. Denne observation stemmer i øvrigt også godt overens med, hvad vi ser af  figur 1, hvor andelen af  
udsatte unge i de fire grupper defineret ved køn og alder stiger under finanskrisen, og synes at have van-
skeligt ved efterfølgende at nå tilbage til niveauet før krisen igen. Interessant er det dog samtidig, at nogle 
af  de kommuner, der har høje andele udsatte unge i 2014, som f.eks. Lolland og Langeland kommuner, 
faktisk har oplevet en reduktion i disse andele i perioden fra 2010 til 2014. 
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Figur 5c: Udsatte unge i de danske kommuner, ændringer fra 2010-2014

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, baseret på tal fra Danmarks Statistik

4. Opsummerende 

På baggrund af  det præsenterede materiale kan man således drage den ikke særligt overraskende kon-
klusion, at andelene af  udsatte unge varierer på tværs af  landets kommuner – det har de gjort tilbage i 
tid, og det gør de i dag, og selv historisk gode samfundsøkonomiske vilkår kan ikke udjævne forskellene 
mellem kommunerne. Som beskrevet indledningsvist kan det afspejle en række forskellige underliggende 
kommunale forskelle med hensyn til det lokale arbejdsmarked, udbud af  og adgang til uddannelsesinstitu-
tioner, kommunale indsatser rettet mod udsatte unge og forskel i befolkningssammensætningerne på tværs 
af  kommunerne.

Og selvom vi kan observere en vis systematik i fordelingen af  kommuner med store andele af  udsatte 
unge, så følger denne systematik ikke den rådne banan, som man taler om i så mange andre sammenhæn-
ge; der er ikke tale om, at det især er de sydlige og vestlige kommuner, som kæmper med mange udsatte 
unge. I stedet synes problemerne at koncentrere sig omkring en nordvest-sydøstgående akse fra Jammer-
bugt og Brønderslev i nord, over Syddjurs, Odsherred og Kalundborg, og med afslutning i Lolland, Guld-
borgsund og Bornholms kommuner. 
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I nærværende notat har vi slået ned på forskellige tidspunkter – 2000, 2007 og 2014 – og selvom vi kan 
observere stor variation over tid i hvilke kommuner, der har store andele udsatte unge, står det alligevel 
også klart, at nogle kommuner ligger permanent øverst – eller nederst – i fordelingen. F.eks. ligger Lol-
land Kommune altid øverst i fordelingen med store andele af  udsatte unge, og de vestsjællandske kommu-
ner, Odsherred og Kalundborg følger også ”godt” med. Omvendt skiller de kommuner, der ligger nord 
for København og ud til Øresund, sig ud ved at have permanent lave andele udsatte unge. 

På trods af  disse forskelle er det dog tydeligt, at rigtig mange af  landets kommuner har haft vanskeligt 
ved at nedbringe andelen af  udsatte unge efter finanskrisen, og at der skal meget til, før vi kan nå det lave 
niveau fra 2007.
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