
Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end 

andre grupper  

Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man 

ser på aldersgruppen 10-17 år. Blandt de mindre børn anbringes indvandrere til gengæld i langt mindre 

grad. Ikke-vestlige indvandrerdrenge i alderen 14-17 år har særlig stor sandsynlighed for at blive anbragt. 

Børn og unge med dansk oprindelse er oftest i plejefamilier, mens børn og unge med ikke-vestlig 

oprindelse lige så hyppigt er på døgninstitution. 

 

Indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er oftere anbragt uden for hjemmet end børn og unge med dansk 

oprindelse i aldersgruppen 10-17 år. Ikke-vestlige indvandrerdrenge i alderen 14-17 år har særlig stor 

sandsynlighed for at blive anbragt. Derimod bliver efterkommere med ikke-vestlig oprindelse anbragt i lidt 

mindre omfang end børn og unge med dansk oprindelse. Det er særligt efterkommerpiger i alderen 10-17 

år, der i mindre grad bliver anbragt. 

Børn og unge med dansk oprindelse er oftere anbragt i plejefamilier, mens børn og unge med ikke-vestlig 

oprindelse lige så hyppigt kommer på døgninstitution.  

Børn og unge med vestlig oprindelse anbringes i langt mindre grad end børn og unge med ikke-vestlig 

oprindelse og også mindre end børn og unge med dansk oprindelse. 

Familieforhold er den markant hyppigste anbringelsesårsag uanset oprindelse, men ofte er der tale om 

flere årsager til en anbringelse. Børn og unge med ikke-vestlig oprindelse er i mindre grad anbragt på grund 

af problemer med sundhed, udvikling og adfærd.  



 

Færrest børn og unge fra vestlige lande er anbragt 

Børn og unge med dansk oprindelse udgjorde 90 pct. af alle anbragte børn og unge i alderen 0-17 år ved 

udgangen af 2013. For hver 1.000 børn og unge med ikke-vestlig oprindelse i alderen 0-17 år var der 

anbragt 10,0 i 2013. Blandt børn og unge med dansk oprindelse var det 9,7, mens det kun var 6,3 med 

vestlig oprindelse (se tabel 1). 

Tabel 1: Anbringelseshyppighed fordelt på oprindelse og herkomst, 2013, promille. 

Oprindelsesland Promille 

Dansk oprindelse 9,7 

Vestlig oprindelse 6,3 

  Indvandrer 6,4 

  Efterkommer 6,2 

Ikke-vestlig oprindelse 10,0 

  Indvandrer 18,1 

  Efterkommer 8,3 
Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstistik og Danmarks Statistiks befolkningstal (særkørsel). 

I forhold til herkomst var der i 2013 især forskel i gruppen af børn og unge med ikke-vestlig oprindelse. Der 

var således 18,1 indvandrere med ikke-vestlig oprindelse anbragt uden for hjemmet per 1.000 indvandrere 

med ikke-vestlig oprindelse, mens der var 8,3 efterkommere med ikke-vestlig oprindelse anbragt per 1.000 

efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. 

 

Flere børn med dansk oprindelse i plejefamilie 

Plejefamilier er generelt den mest udbredte anbringelsesform. Det gælder i særlig grad for børn og unge 

med dansk oprindelse, hvor 60 pct. bor i en plejefamilie, og 20 pct. bor på en døgninstitution. Børn og unge 

med ikke-vestlig oprindelse er hyppigere anbragt på døgninstitution. Her bor 41 pct. i en plejefamilie, mens 

36 pct. bor på døgninstitution. For børn og unge med vestlig oprindelse er de tilsvarende tal 50 pct. og 26 

pct. 

Tabel 2: Anbragte fordelt på oprindelse og anbringelsessted, 2013, antal og pct. 

  Plejefamilie Døgninstitution Eget værelse mv. Antal i alt 

Dansk oprindelse 60 % 20 % 20 % 10.085 

Vestlig oprindelse 50 % 26 % 24 % 147 

Ikke-vestlig oprindelse 41 % 36 % 22 % 1.025 
Note 1: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. 

Note 2: Kategorien ”Eget værelse mv.” omfatter eget værelse, kost- og/eller efterskole samt skibsprojekt. 

Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik og Danmarks Statistiks befolkningstal (særkørsel). 

 



Teenagedrenge med ikke-vestlig oprindelse er oftere anbragt 

Ikke-vestlige indvandrerdrenge i alderen 14-17 år er særligt overrepræsenteret på anbringelsesstederne. 

35,3 drenge ud af 1.000 var i den gruppe anbragt uden for hjemmet i 2013 (se figur 1). Også 

indvandrerpiger i aldersgruppen var markant overrepræsenterede. Derimod bliver efterkommerpiger med 

ikke-vestlig oprindelse i alderen 10-17 år anbragt i mindre grad end piger med dansk oprindelse.  

Til gengæld er ganske få indvandrere med ikke-vestlig oprindelse anbragt i 5-9-års-alderen, og i 0-4-års 

alderen er så få anbragt, at de ikke kan opgøres af hensyn til diskretionering. Uanset oprindelse bliver 

teenagere anbragt langt oftere end småbørn. 

Figur 1: Andel anbragte fordelt på herkomst, oprindelse, køn og alder, 2013, promille. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik og Danmarks Statistiks befolkningstal (særkørsel). 

 

Figur 1 viser også, at drenge generelt bliver anbragt oftere end piger næsten uanset alder og herkomst. 

Særligt blandt efterkommere i teenagealderen er piger anbragt i langt mindre grad. 

 

Årsagen til anbringelse er oftere udvikling, adfærd og sundhed blandt børn og unge med dansk 

baggrund 

Kommunerne angiver, hvilke årsager der giver anledning til anbringelse, og det er muligt at angive mere 

end én årsag. Uanset oprindelse var familieforhold den hyppigste årsag til anbringelse uden for hjemmet i 

2013 (se figur 2). 
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Børn og unge med ikke-vestlig oprindelse er i mindre grad anbragt på grund af problemer med sundhed, 

udvikling eller adfærd, og i højere grad på grund af andre relevante forhold ved barnet eller den unge. For 

børn og unge med vestlig oprindelse er årsagen lidt oftere problemer, der knytter sig til fritid og venner. For 

børn og unge med dansk oprindelse er anbringelsesårsagen lidt oftere udvikling og adfærd, sundhed og 

skoleforhold. 

 

Figur 2: Årsager til anbringelse fordelt på oprindelse, 2013, pct. 

 
Note 1: Procenterne summer ikke til 100, da det er muligt at angive flere årsager til anbringelse. 

Note 2: Kategoriseringen er baseret på de 6 temaer i den børnefaglige undersøgelse. 

Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik og Danmarks Statistiks befolkningstal (særkørsel). 
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