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F ædre med lav uddannelse mister tilknytning til arbejdsmar- 
 kedet, når deres børn bliver anbragt. For fædre med lang ud-

dannelse gælder det modsatte. Det viser ny forskning fra ROCK-
WOOL Fondens Forskningsenhed og Stockholms Universitet.

Når børn anbringes uden for hjemmet, er det ikke kun 
børnenes livssituation, der undergår en drastisk æn-
dring. Fædre med lav uddannelse oplever en øget risiko 
for at forlade arbejdsmarkedet og overgå til passiv of-
fentlig forsørgelse, når deres børn bliver anbragt. Faldet 
i arbejdsmarkedstilknytning sker, efter anbringelsen er 
iværksat, og indtræffer også for fædre, der ikke boede 
sammen med deres børn, inden anbringelsen startede. 
Anbringelser uden for hjemmet medfører altså yderlige-
re samfundsmæssige omkostninger ud over de udgifter, 
der er forbundet med selve anbringelsen.

Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed og Stockholms Universitet, der for pe-
rioden 1995-2005 har sammenlignet niveauet af passiv 
forsørgelse hos fædre før og efter, de har fået anbragt 
deres børn. Brødre, der ikke har fået anbragt deres 
børn, er blevet brugt som kontrolgruppe.

Resultaterne viser, at fædre, som ikke havde færdiggjort 
9. klasse, oplevede en stigning på cirka 7 procentpoint 
i risikoen for at være på passiv offentlig forsørgelse ef-
ter, at deres børn blev anbragt. For fædre, som havde 
færdiggjort til og med 9./10. klasse, var stigningen på 
4 procentpoint. Fædre, som havde højere uddannelse, 
oplevede enten kun meget små stigninger eller ligefrem 
fald i deres risiko for at være på offentlig forsørgelse 
uden for arbejdsmarkedet.

Studiets forfatter, seniorforsker ved ROCKWOOL Fon-
dens Forskningsenhed og lektor i sociologi ved Stock-
holm Universitet, Peter Fallesen, fremhæver tre sand-
synlige forklaringer på, hvorfor netop de lavtuddannede 
fædre er mere tilbøjelige til at forsvinde ud af arbejds-
markedet:

”Mænd, der oplever at få anbragt deres børn, har oftere 
færre elementer i deres liv, som knytter dem til samfun-
det, end andre mænd har. Det gælder nok mere for de 
lavtuddannede end for andre. Og netop faderrollen er 
et element, der kan opretholde tilknytningen for mænd 
med få personlige ressourcer. Internationale studier 

Kilde: Fallesen (2016). KVU: Kort videregående uddannelse. 
MVU: Mellemlang videregående uddannelse. LVU: Lang videregående uddannelse.
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peger på, at når ens barn bliver anbragt, oplever man et 
brud med den rolle, og dermed er der mindre i ens liv, 
der kan fastholde en på arbejdsmarkedet,” siger han.

Samtidig kan de jobtyper, som lavtuddannede mænd 
besidder, også spille ind:

”Sat på spidsen kan man sige, at de lavtuddannede er 
mere tilbøjelige til at arbejde i jobs, hvor der er meget 
direkte supervision og dag-til-dag-opfølgning. Hvis 
deres arbejdsindsats eller adfærd ændrer sig i en kortere 
periode i kølvandet på deres barns anbringelse, er der 
en højere sandsynlighed for, at det får konsekvenser, end 
hvis de arbejder i en stilling, hvor supervisionen er min-
dre direkte, og hvor en periode med et dyk i indsatsen, 
derfor er mindre synlig,” forklarer Peter Fallesen.

Årsagen til børnenes anbringelse er heller ikke uden be-
tydning. Tidligere forskning fra ROCKWOOL Fonden 
har vist sammenhæng mellem ubehandlede adfærdspro-
blemer og risikoen for, at et barn bliver anbragt.

”I Danmark bliver mange børn anbragt med foræl-
drenes samtykke. Nogle af de familier kan have haft så 
svært ved at håndtere deres børn, at anbringelsen kan 
være med til at øge forældrenes personlige overskud. 
Hvis den slags anbringelser er mere udbredte blandt de 
højtuddannede end blandt de lavtuddannede, kan det 
være en af årsagerne til, at vi ser mindre, og for nogen 

uddannelsesgrupper ligefrem positive, effekter på til-
knytningen til arbejdsmarkedet,” siger Peter Fallesen.

Af studiet fremgår også, at de berørte fædre først op-
lever stigende ledighed efter anbringelsen og derefter 
overgår til passiv forsørgelse. Og endelig ser man, at 
hvorvidt fædrene lever sammen med barnets mor, med 
en anden partner eller alene, når anbringelsen sker, ikke 
betyder noget for, hvordan fædrene reagerer på anbrin-
gelsen.

Fædre til anbragte børn har lavere uddannelses-
niveau end andre fædre. 54 procent af de fædre, 
der oplever at få anbragt deres børn, har en ud-
dannelse på 9. klasses niveau eller lavere. For alle 
fædre i perioden, der studeres, var den tilsvaren-
de andel på 30 procent.

LÆs HELE stUDIEt HEr:

Peter Fallesen (2016)

DownwarD spiral: The impacT of ouT-of-home 
placemenT on paTernal welfare DepenDency.
Children and Youth ServiCeS review, 66, 45-55.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
s0190740916301281


