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A ndelen af udsatte unge varierer med konjunktu- 
 rerne, men der er en klar tendens til, at andelen af 

udsatte unge med dansk oprindelse er voksende. Det 
viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed. Udsatte unge er defineret som per-
soner mellem 25 og 29 år, der ikke har været i arbejde 
eller under uddannelse 2 år i træk. Unge med dansk 
oprindelse er defineret som unge, der har mindst én for-
ælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. 

I år 2000 var 5,5 procent af unge med dansk oprindelse 
udsatte – i 2017 er denne andel vokset til 7,1 procent, 
hvilket svarer til en stigning på 29 procent.

Når vi ser på alle unge, er andelen af udsatte tæt på 
7 procent i både år 2000 og 2017. Der er flest udsatte 
unge blandt ikke-vestlige indvandrere (ca. 11 procent i 
2017), mens der er færrest blandt vestlige indvandrere 
(ca. 2 procent i 2017). Men over den periode vi studerer, 
er det altså gruppen af udsatte unge med dansk oprin-
delse, som er vokset mest.

Flere unge med dansk oprindelse er udsatte

Figur 1. Andelen af alle unge, som er udsatte, samt andelen af unge med dansk oprindelse, som er udsatte 

Note: En person er defineret som 
udsat ung i et givet år, såfremt ved-
kommende er mellem 25 og 29 år, 
og i det gældende år samt foregå-
ende år hverken har været under 
uddannelse eller i arbejde ultimo 
november.

Kilde: ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed baseret på den 
registerbaserede arbejdsstyrkestati-
stik (RAS) fra Danmarks Statistik. 
Gruppen ”øvrige udenfor arbejds-
styrken” er ikke medtaget, da man-
ge i denne gruppe kun opholder sig 
kortvarigt i Danmark.
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Udsatte unge har beskæftigelsesproblemer  
senere i livet

De udsatte unges beskæftigelsesproblemer varer ved 
igennem livet. Undersøgelsen viser, at under 40 procent  
er i beskæftigelse, når de er blevet 35-40 år. Blandt 
unge, der ikke var udsatte i 2005, er 85 procent i be-
skæftigelse i 2017.

Hvis de udsatte unge kommer i beskæftigelse, er det ofte 
som ufaglærte. Mere konkret er over 11 procent af de 
udsatte unge kommet i beskæftigelse i ”omsorgsarbejde 
indenfor sundhedsområdet” i 2016. Dette er en jobtype, 
hvor der også ansættes mange ikke-vestlige indvandre-
re. I 2016 var 9 procent af de ikke-vestlige indvandrere, 
som var i beskæftigelse, ansat indenfor dette område. 

Samtidig er antallet af ufaglærte jobs faldet mere end 
antallet af de beskæftigede, der er ufaglærte. Det bety-
der, at de udsatte unges beskæftigelsesmuligheder kan 
være blevet begrænsede ved denne udvikling.

Disse resultater samt mange andre kan findes i en ny 
bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der 
på baggrund af analyser fra forskningsenheden belyser 
væsentlige problemstillinger i de udsatte unges liv. Der 
er fx analyser af betydningen af sociale begivenheder 
i barn- og ungdommen, forældres skilsmisse, opvækst i 
lavindkomstfamilier, et stort alkohol- og hashforbrug, 
uddannelse og meget mere.

Nyt fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. (ISSN 1396-1217) udgives for at informere offentligheden  
om resultaterne af den løbende forskning i enheden. 

Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse.

Du kan se andre udgivelser fra forskningsenheden på: www.rockwoolfonden.dk/forside/forskning

Undersøgelsens publicering:

Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen og Jan Rose Skaksen
Hvad vi ved om udsatte unge 2
Individuelle og strukturelle forhold bag udsathed.
Gyldendal.

ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED  GYLDENDAL ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED   GYLDENDAL

Forfattere:

Jan Rose Skaksen
Født 1962. Cand.oecon. 1987 og 
ph.d. 1991.
Forskningschef ved ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed i 2015. 
Har bl.a. været professor ved CBS 
i perioden 2003 til 2012 og har 
været med i Formandskabet for 
Det Økonomiske Råd i perioden 
2003 til 2008.

Bent Jensen 
Født 1953. Cand.mag. 1982.  
Ekstern konsulent i ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed,  
hvor han har været ansat fra 
1992-2018. 

Forfattere:

Signe Hald Andersen
Født 1978. Cand.scient.soc. i
2004 og ph.d. i sociologi i 2009.
Forskningsleder og souschef
ved ROCKWOOL Fondens
Forskningsenhed, hvor hun 
blev ansat i 2008. Forsker i 
udsatte børn og unge med 
særlig fokus på kriminalitet og 
anbringelser. 

Bodil Wullum Nielsen
Født 1989. Cand.polit. 2016.
Formidlingsansvarlig i  
ROCKWOOL Fondens  
Forskningsenhed, hvor hun  
har været ansat siden 2011.

H
vad vi ved om

 udsatte unge 2

Signe Hald Andersen
Bent Jensen
Bodil Wullum Nielsen
Jan Rose Skaksen

Sig
n

e H
ald

 A
n

d
ersen

 •  B
en

t Jen
sen

B
od

il W
ullum

 N
ielsen

 • Jan
 R

ose Skaksen

Individuelle og strukturelle 
forhold bag udsathed

Hvad vi ved om 
udsatte unge 2

Op mod 7 procent af en ungdomsårgang begynder voksen livet 
uden at være i uddannelse eller have en stabil tilknytning til 
arbejdsmarkedet. En stor andel af disse unge vil fortsætte uden 
 arbejde og uddannelse som voksne. 

Et liv på kanten af samfundet giver først og fremmest en socialt 
og materielt set fattigere tilværelse for den enkelte. Men det 
er også forbundet med store økonomiske omkostninger for 
fællesskabet i form af tabte skatteindtægter og øgede udgifter 
til overførselsindkomster. Udsatte unge er derfor en af de helt 
store udfordringer for et socialt og økonomisk bæredygtigt vel-
færdssamfund.

ROCKWOOL Fonden styrker gennem forskning og sociale inter-
ventioner vores viden om de udsatte unge. Det sker bl.a. gen-
nem analyser af deres baggrund og livssituation, hvilket netop 
er temaet i denne anden udgivelse på Gyldendal med en let 
tilgængelig præsentation af den løbende forskning i emnet. 

I bogen analyseres betydningen af sociale begivenheder fx i 
form af forældres skilsmisse eller af et liv i en familie med lav  
indkomst for den senere eksponering for udsathed. Måske er 
indretningen af arbejdsmarkedet et problem i sig selv, hvilket 
tages op i bogen. Andre kapitler analyserer, hvem de udsatte 
unge konkurrerer med på arbejdsmarkedet, og hvilken økono-
misk gevinst, de unge kan se frem til, hvis de tager en uddan-
nelse.

Målgruppen for udgivelsen er studerende, socialarbejdere, 
 forældre og de politikere, der træffer beslutninger med det 
sigte at mindske antallet af udsatte unge. Baggrundsmaterialet 
er forskning i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed suppleret 
med andre relevante datakilder.
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