
 

 

 ANALYSE 

  

Kvalitet i anbringelsessteder 
for børn og unge 

I øjeblikket går bølgerne højt i debatten om socialpolitik og ejerskabsformer i sociale 

tilbud. Debatten er præget af ideologi, men hvordan står det egentlig til med kvaliteten 

af henholdsvis private og offentlige bo- og opholdssteder for anbragte børn og unge? 

Dansk Erhverv har kortlagt eksisterende viden på området. Vores kortlægning viser føl-

gende: 

• En evaluering fra Ankestyrelsen viser, at trivslen blandt anbragte børn er 

større på de private opholdssteder sammenlignet med de offentlige døgn-

institutioner.  

 

• Hvert tredje anbragte barn bor på en institution, enten et opholdssted, 

som er drevet af private, eller en døgninstitution, som med få undtagelser 

er drevet af en kommune eller region. De private opholdssteder er hjem 

for 13 pct. af alle anbragte børn og udgør dermed en betydelig del af for-

syningen af anbringelsessteder.  

 

• Lovbestemte kvalitetsmålinger fra Socialtilsynet konkluderer, at private 

opholdssteder har en smule højere kvalitet end offentlige døgninstitutio-

ner.   

 

• Private opholdssteder og offentlige døgninstitutioner har de samme fag-

grupper ansat, hovedsageligt personer med sundheds-, social- og pæda-

gogfaglige uddannelser. Der er ikke systematisk forskel på uddannelses-

niveauet hos henholdsvise private opholdssteder og offentlige døgninsti-

tutioner. 

Ankestyrelsen påviser højere trivsel blandt børn på private an-
bringelsessteder 

I august 2019 offentliggjorde Ankestyrelsen (for Social- og Indenrigsministeriet) rappor-
ten ”Trivsel blandt børn anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder”.i 
Rapporten konkluderer på baggrund af et bredt datagrundlagii, at børn anbragt på of-
fentlige døgninstitutioner trives dårligere end børn anbragt på private opholdssteder.   
Rapporten undersøger trivslen blandt børnene inden for følgende temaer: 
 

• Generel trivsel på anbringelsesstedet 

• Relation til voksne på anbringelsesstedet 

• Kontakt til familie 

• Venner 

• Fysiske rammer 

• Privatliv 
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Inden for alle temaerne beskriver Ankestyrelsen, at de private anbringelsessteder scorer 
højere end de offentlige i forhold til parametre, der påvirker de anbragte børns trivsel.  
 
Det bemærkes, at Ankestyrelsen blandt andet har undersøgt, om forskellen i børnenes 
trivsel kan skyldes, at der er variation i målgruppen af anbragte børn på henholdsvis 
offentlige og private anbringelsessteder. De konkluderer følgende: ”Det fremgår af be-
svarelserne i spørgeskemaet, at der ikke er store forskelle i forhold til de overordnede 
målgrupper af børn, der er anbragt på de to former for anbringelsessteder”.  
I afsnittene nedenfor gennemgås, hvordan de private og offentlige anbringelsessteder 
klarer sig på en række parametre inden for de forskellige temaer.  
 
Generel trivsel på anbringelsesstedet 
Rapporten viser, at børn på private anbringelsessteder har det bedre og føler sig mere 
trygge end børn på offentlige anbringelsessteder, se figur 1. 
   

Figur 1: Andel, der har det godt/meget godt og andel, der føler sig trygge 

 

Kilde: Figur 2.1 og 2.2 i "Trivsel blandt børn anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder", Ankestyrelsen 2019. 

Anm: Besvarelser blandt børn på døgninstitutioner og opholdssteder. 

*Besvarelse af spørgsmålet ”Alt i alt, hvordan har du det, her hvor du bor?” Svarmulighederne inkluderer ”Ikke så 

godt”, ”Nogenlunde” og ”Meget godt/godt”. Figuren viser andelen, der har svaret ”Meget godt/godt”.  

**Besvarelse af spørgsmålet ” Føler du dig tryg her (på anbringelsesstedet)?” Svarmulighederne inkluderer ”Pas-

ser ikke”, ”Passer delvist” og ”Passer helt”. Figuren viser andelen, der har svaret ”Passer helt”.  

 
Andelen af børn, der har det meget godt/godt, er 74 pct. på de private anbringelsessteder 
mod 58 pct. på de offentlige. Desuden svarer 70 pct. af børnene på de private anbringel-
sessteder, at de føler sig trygge. Det samme gælder for 53 pct. af børnene på de offent-
lige anbringelsessteder.  
 
Ankestyrelsen understreger, at der er en sammenhæng mellem, hvor lang tid børnene 
har boet på anbringelsesstedet og i hvor høj grad, de føler sig trygge. Der er desuden en 
lille forskel på de private og offentlige opholdssteder i forhold til, hvor lang tid det en-
kelte barn har boet på stedet. Uanset anbringelseslængde gælder det dog, at børnene 
på private anbringelsessteder føler sig mere trygge end børnene på offentlige anbringel-
sessteder. 
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Relation til voksne på anbringelsesstedet 
Tilknytning til nære relationer, herunder de voksne på anbringelsesstederne, er ifølge 
Ankestyrelsens undersøgelse afgørende for et barns trivsel. Ankestyrelsens rapport vi-
ser, at børn på private anbringelsessteder i højere grad oplever, at der er voksne på an-
bringelsesstedet, der holder af dem, og at de kan gå til de voksne for et godt råd, se figur 
2. 
   

Figur 2: 
Andel, der altid eller ofte føler, at der er en voksen på stedet, der holder 
af dem, og at de kan gå til de voksne for et godt råd 

 

Kilde: Tabel 3.1 og Figur 3.2 i "Trivsel blandt børn anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder", Ankestyrelsen 

2019. 

Anm: Besvarelser blandt børn på døgninstitutioner og opholdssteder. 

*Besvarelse af spørgsmålet ”Oplever du, at der er voksne på stedet, som holder af dig?” Svarmulighederne inklu-

der ”Altid eller ofte”, ”Af og til” og ”Næsten aldrig/aldrig”. Figuren viser andelen, der har svaret ”Altid eller ofte”.  

**Besvarelse af spørgsmålet ” Kan du gå til de voksne her på stedet for at få et godt råd?” Svarmulighederne in-

kluder ”Altid eller ofte”, ”Af og til” og ”Næsten aldrig/aldrig”. Figuren viser andelen, der har svaret ”Altid eller 

ofte”. 

 
Ankestyrelsen finder, at der er en sammenhæng mellem hvor lang tid, børnene har boet 
på anbringelsesstedet og oplevelsen af, at en voksen på stedet holder af dem. Når man 
tager højde for, at børn på private anbringelsessteder generelt har boet på stedet læn-
gere tid end børn på offentlige anbringelsessteder, er billedet lidt mere nuanceret. 
Blandt børn, der har boet på anbringelsesstedet op til 1 år, oplever 75 pct. af børnene på 
private anbringelsessteder, at der altid eller ofte er en voksen, der holder af dem. Det 
samme gælder for 57 pct. af børn på offentlige anbringelsessteder. Blandt børn, der har 
boet på anbringelsesstedet i 1 til 3 år, er situationen omvendt; her oplever 72 pct. af 
børnene på private anbringelsessteder, at der altid eller ofte er en voksen, der holder af 
dem, mod 76 pct. af børn på offentlige anbringelsessteder. 
Lederne af anbringelsesstederne har desuden svaret på, hvor nemt det er for dem at 
fastholde kvalificeret arbejdskraft. Konklusionen er, at det er en større udfordring for de 
offentlige anbringelsessteder at fastholde kvalificeret arbejdskraft sammenlignet med 
de private.  
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Kontakt til familie 
Kontakt til familie har ifølge Ankestyrelsens undersøgelse en positiv indvirkning på bar-
nets trivsel. Ankestyrelsen konkluderer, at børn på private anbringelsessteder i højere 
grad end børn på offentlige anbringelsessteder oplever at få hjælp til at holde kontakten 
med deres familie. 
52 pct. af børn på private anbringelsessteder oplever, at de i høj grad får hjælp til at 
holde kontakten med deres familie. Det samme gælder for 42 pct. af børn på offentlige 
anbringelsessteder.  
 
Venner 
Venskabsrelationer har ifølge Ankestyrelsens rapport en afgørende betydning for børns 
trivsel. De konkluderer, at børn på private anbringelsessteder i højere grad kommer godt 
ud af det med hinanden og føler sig mindre ensomme sammenlignet med børn på offent-
lige anbringelsessteder.  
   

Figur 3: 
Andel, der kommer godt ud af det med de andre på anbringelsesstedet og 
andel, der ikke føler sig ensom 

 

Kilde: Tabel 5.1 og Figur 5.1 i "Trivsel blandt børn anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder", Ankestyrelsen 

2019. 

Anm: Besvarelser blandt børn på døgninstitutioner og opholdssteder. 

*Besvarelse af spørgsmålet ”Hvor godt passer det, at I her (på anbringelsesstedet) kommer godt ud af det sam-

men?” Svarmulighederne inkluder ”Passer helt”, ”Passer delvist” og ”Passer ikke”. Figuren viser andelen, der har 

svaret ”Altid eller ofte”.  

**Besvarelse af spørgsmålet ”Føler du dig ofte ensom?” Svarmulighederne inkluder ”Nej”, ”Af og til” og ”Meget 

ofte/ofte”. Figuren viser andelen, der har svaret ”Nej”.  
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Fysiske rammer 
Ankestyrelsen skriver, at det kan påvirke børnenes trivsel, om anbringelsesstedets er 
beliggende på landet eller i nærheden af byen. Det kan have en negativ indvirkning på 
børnenes udvikling at være anbragt i byen, da der blandt andet er flere fristelser og ne-
gative miljøer. Rapporten viser samtidig, at offentlige anbringelsessteder oftere end pri-
vate er placeret i nærheden af byen (79 pct. af offentlige anbringelsessteder og 55 pct. 
af private anbringelsessteder er placeret i nærheden af en større by).  
 
Ankestyrelsen nævner desuden, at det kan have en negativ indvirkning at være anbragt 
sammen med for mange børn. De viser, at offentlige anbringelsessteder generelt har 
flere pladser pr. institution end private anbringelsessteder. De offentlige anbringelses-
steder har i gennemsnit 29 pladser, mens de private i gennemsnit har 15 pladser. 
 
På begge de ovenstående parametre står de private anbringelsessteder dermed stær-
kere end de offentlige i forhold til børnenes trivsel.  
 
Privatliv 
Hvis anbragte børn ikke oplever at have tilstrækkeligt privatliv, kan det ifølge Ankesty-
relsens undersøgelse påvirke deres trivsel. Ankestyrelsens rapport viser, at børn på of-
fentlige anbringelsessteder i mindre grad oplever at have tilstrækkeligt privatliv end børn 
på private anbringelsessteder. 72 pct. af børn på private opholdssteder svarer, at de har 
tilstrækkeligt privatliv, og det samme gælder for 68 pct. af børn på offentlige anbringel-
sessteder.  
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Private leverandører udgør en væsentlig del af forsyningen af an-
bringelsessteder for børn og unge 

Kommuner og regioner ejer og driver døgninstitutioner, som er hjem for 18% af anbragte 
børn og unge.iii Alle andre anbragte børn og unge bor på et privat anbringelsessted; et 
opholdssted (13 pct.), en plejefamilie (65 pct.) eller på kostskole, efterskole, eget væ-
relse, kollegium eller lignende (4 pct.). 
   

Figur 4: Fordelingen af anbragte børn og unge efter anbringelsessteder 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel ANBAAR6 

Anm: Døgninstitutioner dækker her over ” Døgninstitution, almindelig afdeling, Delvis lukket døgninstitution el-

ler delvis lukket afdeling på åben døgninstitution og Døgninstitution, sikret afdeling 
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Socialtilsynet vurderer, at der er lidt højere kvalitet på de private 
opholdssteder sammenlignet med offentlige døgninstitutioner 
 
Socialtilsynet er tilsynsmyndighed for sociale tilbud, blandt andet for de private op-
holdssteder og offentlige døgninstitutioner. I Lov om socialtilsyn står der, at tilbuddenes 
kvalitet skal vurderes ud fra otte fastlagte indikatorer: 
 

1. Uddannelse og beskæftigelse 

2. Selvstændighed og relationer 

3. Målgrupper, metoder og resultater 

4. Sundhed og trivsel 

5. Organisation og ledelse 

6. Kompetencer 

7. Økonomi 

8. Fysiske rammer.  

I praksis benytter Socialtilsynet en kvalitetsmodel, hvor tilsynet bedømmer det sociale 
tilbud på syv af de otte indikatorer ud fra en såkaldt likert-skala fra 1 til 5. (Pkt. 7 ovenfor 
vurderes særskilt og indgår derfor ikke). Hver indikator får en bedømmelse fra 1-5. Jo 
højere bedømmelse, jo højere grad vurderer socialtilsynet, at tilbuddet lever op til indi-
katorens ordlyd.   
 
Som vist i figur 5 nedenfor vurderede Socialtilsynet i tilsynsblanket fra 2017, at de private 
opholdssteder i gennemsnit havde en likertscore på 4,4, mens de offentlige døgninsti-
tutioner i gennemsnit havde en likertscore på 4,3. 
   

Figur 5: 
Socialtilsynets gennemsnitlige samlede kvalitetsbedømmelse af hen-
holdsvis private opholdssteder og offentlige døgninstitutioner 

 

Kilde: Socialstyrelsen, Evaluering af tilsynsreform, https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/evaluering-af-tilsynsre-

formen 

Anm: Data er baseret på tilsyn i 2017. 
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Ankestyrelsen påviser, at der ikke er forskel på personalets ud-
dannelsesniveau på henholdsvis private og offentlige anbringel-
sessteder 
 
Ankestyrelsens spørgeskemaundersøgelse blandt ledere af private opholdssteder og of-
fentlige døgninstitutioner giver indblik i den uddannelsesmæssige baggrund for medar-
bejderne på anbringelsesstederne. Hovedparten af medarbejderne er uddannet indenfor 
pædagogik, sundhed og socialområdet. Som det fremgår af figur 6, er der ikke markante 
forskelle på den uddannelsesmæssige sammensætning af medarbejderne på henholds-
vis private og offentlige anbringelsessteder. 
   

Figur 1: 
Hvilken uddannelsesbaggrund har de medarbejdere, som til daglig er i 
kontakt med børn på anbringelsesstedet? 

 

Kilde: Bilag 1, figur 2 i "Trivsel blandt børn anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder", Ankestyrelsen 2019. 

Anm: Data stammer fra Ankestyrelsens spørgeskema til ledere på landets døgninstitutioner og opholdssteder. 

Figuren er baseret på besvarelser fra 224 opholdssteder og 128 døgninstitutioner. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 2. juni 2020. 
  
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til chef for analyse og samfundsøkonomi Ka-
trine Ellersgaard Nielsen på kae@danskerhverv.dk eller på tlf. 2333 1817. 
 
 

i ”Trivsel blandt børn anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder", Ankestyrelsen 
2019. 

ii Datagrundlaget består af spørgeskemabesvarelser fra 1.301 anbragte børn og unge i 
alderen 11, 13, 15 og 17 år, interview med 15 børn og 12 medarbejdere fra anbringelses-
steder (offentlige og private) samt spørgeskemabesvarelser fra ledere på 428 anbrin-
gelsessteder (offentlige og private). (Svarprocent på 73). 

iii Ifølge Socialstyrelsens Tilbudsportal, er der enkelte privat drevne døgninstitutioner, 
men disse er en lille minoritet af døgninstitutionerne. 

Noter 
 


