
Ungeprofilundersøgelsen



• Hvad er BørnUngeLiv og 

Ungeprofilundersøgelsen?

• Hjælp til det praktiske

• Spørgerammen

• Resultater

• Hvordan anvender kommunerne 

Ungeprofilundersøgelsen?

Program



Hvorfor opstod Ungeprofilundersøgelsen?

73 %

I SSP-regi 
• Undersøgelser i nogle 

politikredse og 
kommuner

• Ønske om fælles 
undersøgelse og 
sammenligne-
lighed

I BørnUngeLiv
• Ønske om at 

udvide 
målgruppen 
til de unge

Fælles proces
• Oprettelse af 

partnerskab under 
BørnUngeLiv 

• Mål om en fælles 
undersøgelse

• Pilotundersøgelse 
efteråret 2015



Hvad er BørnUngeLiv?

73 %



Organisering af BørnUngeLiv

73 %

Det kommunale repræsentantskab

Styregruppe
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Partnerskab for Ungeprofilundersøgelsen

73 %Forskningsinstitutioner

Deltagerkommuner Ministerier og styrelser

Organisationer og råd



Deltagerkommuner

71
deltagerkommuner

82 %

84 %

73 %
59 %

72 %
Hovedstaden: 21 af 29
Midtjylland: 16 af 19
Nordjylland: 9 af 11
Sjælland: 10 af 17
Syddanmark: 16 af 22

Deltagerkommuner i BørnUngeLiv



Ungeprofilundersøgelsen gennem årene

73 %0
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Hvad bidrager Ungeprofilundersøgelsen med?

73 %

Formål
• Kan anvendes på tværs af kommunens forvaltninger og 

uddannelsesinstitutioner.

• Giver hurtige detaljerede svar om det aktuelle hverdagsliv.

• Samle viden og erfaringer til gavn for alle landets kommuner.

Fælles ramme for kommunale undersøgelser
• Kommunen er dataansvarlig og vælger målgruppe, tidspunkt, 

spørgsmål m.m. 



Hvem er målgruppen? 

73 %

Målgrupper

• Elever i udskoling (7.-9. klasse)

• 15-30-årige unge på 
uddannelsesinstitutioner (fx 10. 
klasse, ungdomsuddannelser, 
erhvervsuddannelser)

• 15-30-årige unge uden for 
uddannelse og beskæftigelse

Fordeling
2019/20

9%

51%

40%

Uden for uddannelse

Udskoling (7. - 9.
klasse)

Unge (15 - 30 år)



Afvikling for unge 
uden for 
uddannelse og 
beskæftigelse
4. februar - 31. maj 2021

2021

an undersøgelsen gennemføres?

Årshjul for 
Ungeprofil-
undersøgelsen 

Afvikling for 
udskoling og unge i 
uddannelse
1. november 2020 - 31. 
januar 2021

Forberedelse i 
kommunerne



Hjælp til det praktiske 

73 %

Materiale til at støtte 
kommunernes forberedelse 
og afvikling: 

• Drejebog
• Skabeloner til diverse 

formål
• Online-undervisning
• Samarbejde på tværs af 

kommunen 
(erfaringsudveksling)

• Support 



Skabeloner til jer

73 %



Med eller uden CPR-nummer? 

73 %

• Hvorfor kan man vælge?

• Hvorfor vælge med CPR-nummer? 

• Hvorfor vælge uden CPR-nummer?



Vælg de spørgsmål der er vigtige for jer   

73 %

Temaer
Ungeprofilundersøgelsen består af spørgsmål inden for: 

• Trivsel
• Sundhed 
• Familie-, uddannelses-, arbejds- og fritidsliv 
• Rusmidler 
• Risikoadfærd 

Udvælgelse af spørgsmål 

BørnUngeLiv udvikles løbende

• Fx revision, rapportfunktion og ”Fælles om ungelivet”



Fælles om Ungelivet

73 %

Partnerskabsprogram mellem TrygFonden, fem kommuner og 
Sundhedsstyrelsen. 

• Fokus på at styrke beskyttende faktorer omkring unge

• Bygger på den Islandske model

• Programmet kører til og med 2023 



Rapporter

73 %



Hvordan ser rapporterne ud?

73 %



Inspiration til indsatser

73 %



Erfaring fra deltagerkommuner

73 %

Giver indsigt i virkeligheden. 
Tidligere var der mere tvivl – fx 

vedr. hvornår unge begynder at 
drikke. Ser nu at de bliver yngre 

og yngre – og dermed et 
fokuspunkt til arbejdet. 

Omvendt kan man også 
afkræfte sager.

Det fremmer og 
kvalificerer dialogen 

med de unge og 
forældre samt forskellige 

samarbejdspartnere

Bidrage til tværfaglig 
arbejde

Bliver mere 
meningsfuldt at 

planlægge 
indsatser ud fra 

rapporter 

Får tal man kan bruge 
politisk

Når vi arbejder med 
den overordnede 

strategi 

Fagpersoner giver nogle 
velbegrundede 

anbefalinger 



Vil du vide mere? 
• Deltag i årsmøde (online)
• Få landsrapporten tilsendt 
• Få en snak eller et uforpligtende møde

Kontakt vores support på mail: bulsupport@sundkom.dk, tlf.: 7027 2756 

mailto:bulsupport@sundkom.dk

