


Årsager til udsathed -
hvordan gør det os klogere? 



- Udsathed indenfor ét område hænger ofte 

sammen med udsathed indenfor et andet område

- Udsathed går i arv, fra generation til generation

To observationer



Fokus på de 5%, der bruger 

flest velfærdsydelser:

- kontanthjælp/førtidspension

- Indlæggelser, somatisk

- Indlæggelser, psykiatri

- Domme for strafferetslige 

forhold

Overlap i udsathed

Lavt forbrug Højt forbrug
Antal ydelser



Overlap: Fokus på de 5% der 

modtager flest 

overførselsindkomster

Kilder: Rockwool Fondens Forskningsenhed

Overlap i udsathed
I top mht. indlæggelser i det 
psykiatriske hospitalsvæsen

1 ud af 4

1 ud af 44

Top 5%

Ej top 5%



Antal tillægsproblemer 

blandt vores top 5% brugere

Kilder: Rockwool Fondens Forskningsenhed

Overlap i udsathed

Et ekstra 
problem

To eller tre ekstra 
problemer

Et til tre ekstra 
problemer

Top 5%

Ej top 5%



Det går i arv

Fra bedsteforældre (G1) til 

forældre (G2)

Kilder: Rockwool Fondens Forskningsenhed

G2, samme 
domæne

Top 5%

G1, indlæggelser på 
somatisk hosp.

Ej top 5% 5%

Top 5% 8%

G1, overførsels-
indkomst

Ej top 5% 4%

Top 5% 17%

G1, indlæggelser på 
psykiatriske hosp.

Ej top 5% 3%

Top 5% 8%

G1, strafferetslige 
domme

Ej top 5% 4%

Top 5% 14%

X ~ 1,6

X ~ 4,3

X ~ 2,7

X ~ 3,5



Det går i arv

Fra bedsteforældre (G1) 

over forældre (G2) 

til børn (G3)

Kilder: Rockwool Fondens Forskningsenhed

G1 G2 G3

5%

Ej 5%

5%

5%

Ej 5%

Ej 5%

Anbringelsesrisiko

0,5%

11,1%

2,0%

19,4%



- overlappet viser problemets kompleksitet

- den stærke sociale arv viser, at familien spiller en væsentlig rolle – det, 

man får gennem sin familie, og det, der sker i en familie

 hvis vi forstår mekanismerne bag kompleksiteten og transmissionen 

hjælper det os også til at forstå årsagerne til udsathed i en bredere 

forstand

Årsager til udsathed



1. Åbn en browser og gå ind på menti.com

2. Skriv koden og tryk derefter på submit

3. Besvar spørgsmålet:

Hvad er efter din mening den 

væsentligste årsag til at en person bliver

udsat?

(1. Manglende kognitive færdigheder/lav IQ, 2. socialisering og normer, 3. samfundets 

stigmatisering af bestemte grupper, 4. Manglende non-kognitive færdigheder, 5. Andet)

Deltag via Menti



Kilder: https://www.gwern.net/docs/iq/ses/2018-hegelund.pdf, https://www.nature.com/articles/41319

Årsager til udsathed

- Evner/IQ: 

- Kognitive færdigheder har 

betydning for, hvor godt vi klarer 

os i livet. 

- Korrelationen mellem forældre og 

børns IQ varierer på tværs af 

studier, men ligger omkring 0,4 

(højere for mødre end for fædre)

https://www.gwern.net/docs/iq/ses/2018-hegelund.pdf
https://www.nature.com/articles/41319


- Socialisering: 

- Gennem socialiseringen lærer vi hvordan 

vi skal begå os i samfundet/gruppen fordi 

vi  herigennem lærer gruppens normer, 

værdier, holdninger og adfærd

- Norsk studie viser, at hvis far eller mor 

tilkendes førtidspension øges børns risiko 

for også at komme på førtidspension med 

5 til 10 % (”Family welfare cultures”, 

Dahl, Kostøl & Mogstad, QJE)

Årsager til udsathed

Billedkilde: https://www.apsintl.org/post/how-does-positive-socialization-play-a-role-in-prevention



- Stigmatisering

- En udbredt falsk og negativ forestilling om en gruppe af 

mennesker – en slags social vold, der påvirker muligheder 

og selvforståelse

- ”…labels may be most likely to affect the behavior of 

adolescents when they are imposed in the context of a 

family that has previously been labeled deviant” (Hagan & 

Palloni, 1990)

Årsager til udsathed



- The family stress model:

- Det stress, der er forbundet med 

økonomisk stress er lige så alvorlig 

som stress oplevet ved fx 

naturkatastrofer (Masarik & 

Conger, 2017)

- Fattigdom og økonomisk stress 

påvirker kvaliteten af relationerne 

mellem forældre, og mellem 

forældre og børn i familien

Billedkilde: www.EIF.org.uk/resource/commissioner-guide-reducing-

parental-conflict

Årsager til udsathed



- Stress hos forældrene skaber stress hos barnet

 Toksisk stress

- HPA-aksen bliver overaktiveret –

dvs. der produceres for meget stresshormon

- Amygdala vokser og hippocampus 

krymper ved langvarig stress

- Langvarig – toksisk stress – slider på hele 

kroppen, og skaber en såkaldt allostatisk

belastning

Årsager til udsathed



Årsager til udsathed

Kilde: https://www.pacesconnection.com/blog/handouts-for-parents-about-aces-toxic-stress-and-resilience?reply=478274755674584664

Toksisk stress påvirker 

vores non-kognitive 

færdigheder, og 

herunder vores 

selvkontrol. 

Selvkontrol er en vigtig 

non-kognitiv færdighed, 

der er korreleret med 

en lang række 

outcomes



Og også timingen af stress har betydning

Betydningen af familiebaggrund

Kilde: http://kelcambodia.com/90-of-a-child-brains-development-happens-before-the-age-of-5/



Årsager til udsathed

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed

Betydningen af at opleve stress i omsorgsmiljøet for risikoen for senere udsathed fordelt på alder

0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-17 år

1% 0,6% 3% 6%



- Overlappet og kompleksiteten: Udsatheden afspejler en 

grundlæggende problematik

 Toksisk stress hæmmer mange typer af funktionalitet og kan 

betinge udsathed relateret til både kognitive og non-

kognitive færdigheder, og til fysisk og psykisk helbred

Årsager til udsathed



- Den sociale arv: Udsathed grundlægges i opvæksten - det 

man får med hjemmefra betinger ens senere muligheder

 Toksisk stress medfører en biologisk indlejring af en 

problematisk opvækst

 Toksisk stress påvirker forældreevnen

Årsager til udsathed



- Understøtte udviklingen af resiliens:

Center on the Developing Child, Harvard University: 

”The single most common factor for children who develop

resilience is at least one stable and committed relationship with a supportive

parent, caregiver, or other adult”

”Children who do well in the face of serious hardship typically

have a biological resistance to adverstiy and strong relationship with the 

important adults in their family and community”

https://eu.freep.com/story/news/local/michigan/detroit/2016/11/19/detroit-children-toxic-stress-health/88530796/

Og hvad kan vi så gøre ved det?



- Interventioner, der kan styrke hjernen

”The capabilites that underlie resilience can be strengthened at any age. The 

brain and other biological systems are most adaptable early in life. Yet while their

development lays the foundation for a wide range of resilient behaviors, it is never too late to 

build resilience”

 Fysisk træning

 Mental træning der reducerer stress (meditation, mindfulness etc.)

 Programmer, der træner eksekutiv funktionerne og selvregulering

https://eu.freep.com/story/news/local/michigan/detroit/2016/11/19/detroit-children-toxic-stress-health/88530796/

Og hvad kan vi så gøre ved det?



- Forældreprogrammer der kan hjælpe forældre ramt af toksisk 

stress til ikke at videreføre denne type stress til deres egne børn

- Sikkert, stabilt og omsorgsgivende hjemmemiljø

- Kognitive og socio-emotionelle færdigheder

 Sundhedsplejersker (Hirani, Sivertsen & Wüst, 2020)

- Programmer til styrkelse af lokalsamfundet

Og hvad kan vi så gøre ved det?



- Udsathed i mange dimensioner afslører problemets 

kompleksitet

- Den sociale arv i udsathed giver os indblik i årsagerne til 

udsathed

- Viden om de langsigtede konsekvenser af toksisk stress 

kan hjælpe os med at hjælpe de udsatte grupper

Opsummering


