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1. Medborgerskabsundersøgelsen 2020 

 

1.1 Om spørgeskemaundersøgelsen 
Udlændinge- og Integrationsministeriet har i en årrække lavet årlige spørgeskemaundersøgelser, der belyser ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres medborgerskab i 
Danmark.  
 
Der benyttes så vidt muligt spørgsmål og spørgeteknikker, som er udviklet og afprøvet af anerkendte forskere. Selve undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistiks 
surveyafdeling, som samlede data ind i perioden december 2019 til februar 2020 ved en kombination af internetspørgeskema og telefoninterview (mixed-mode). 
 
1.2 Undersøgelsens deltagere 
Medborgerskabsundersøgelsens deltagere er både nydanskere og personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Gruppen af nydanskere omfatter indvandre-
re og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Indvandrerne i undersøgelsen har haft mindst tre års opholdstid i Danmark.  
 
Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ, stratificeret stikprøve, hvor svarpersonerne er tilfældigt udvalgt i et aktuelt CPR-register. Stratificeret betyder her, at der 
udtrækkes fra tre strata, som har forskellige udvalgssandsynligheder. De tre strata er 1) nydanskere 18-29 år, 2) nydanskere 30+ år og 3) dansk oprindelse. Der er gjort en 
række særlige tiltag for at hæve svarprocenten – se næste afsnit. 
 

Tabel: Antal besvarelser og svarprocenter, 2012-2020 

 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 

 pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. svar pct. 

Nydanskere 18-29 år 50,2 % 46,0 % 43,5 % 37,3 % 41,8 % 44,9 % 40,9 % 689 39,4 % 

Nydanskere 30+ år 53,1 % 52,1 % 45,5 % 41,9 % 47,3 % 47,7 % 44,1 % 1.263 46,8 % 

Dansk oprindelse 70,0 % 69,4 % 62,9 % 59,2 % 60,3 % 70,8 % 62,7 % 740 61,7 % 

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets medborgerskabsundersøgelser 

1.3 Repræsentativitet og svarprocenter i undersøgelsen 
Der er en række særlige udfordringer forbundet med at gennemføre spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter (Fage Hedegaard 2017). Som SFI har påpeget, 
betyder dette, at der er undergrupper, som er vanskellige at få til at svare på en spørgeskemaundersøgelse (SFI 2017). I medborgerskabsundersøgelserne er det stadigt 
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vanskeligere at få unge med ikke-vestlig baggrund til at besvare spørgeskemaundersøgelsen. Der er en løbende dialog med Danmarks Statistik om, hvordan svarprocenten 
kan blive så høj som mulig. Danmarks Statistik understreger, at der er en generel tendens til, at det bliver vanskeligere at indsamle svar, særligt blandt unge. 
 
For at øge svarprocenten er der gjort en række tiltag. Først og fremmest udarbejdes et spørgeskema med så få spørgsmål som muligt for at mindske besvarelsesbyrden. 
Dertil kan nævnes udsendelse af ekstra rykkerbreve, herunder særlige rykkere til delvise besvarelser. Spørgeskemaet er oversat til 6 forskellige sprog, der er digital og 
telefonisk opfølgning, udlodning af præmier for svar mv. 
 
For at sikre repræsentativiteten i analysen er der desuden anvendt vægtet data. Vægtet data betyder, at alle svarpersoner er vægtet efter deres andel i befolkningen, 
således at besvarelser fra grupper, som er overrepræsenterede i undersøgelsen, vægtes ned, mens besvarelser fra de underrepræsenterede grupper vægtes op. Data er 
vægtet på baggrund af køn, alder, familietype, socioøkonomisk status, uddannelse, landsdel, familieindkomst og sproggruppe. 
 
Når man arbejder med stikprøver, vil der altid være en usikkerhed forbundet med svarene, da man ikke kan vide om variation i svar skyldes tilfældighed pga. ’stikprøve-
støj’ eller faktiske forskelle i befolkningen. Derfor gennemføres statistiske tests for at tjekke sammenhængene mellem variable, som det fremgår af anmærkningerne. 
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2.1 Deltagelse  
 
Der findes mange foreninger i Danmark, f.eks. fagforeninger, idrætsforeninger, beboerforeninger, kulturelle og religiøse foreninger, forbrugerforeninger som 
Coop og støtteforeninger som Røde Kors. Er du medlem af en forening? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 78% 21% 1% 0% 

Efterkommere 59% 35% 5% 2% 

Indvandrere 53% 43% 2% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 

Har du inden for det seneste år været medlem af et politisk parti eller deltaget i et politisk møde for at ændre forhold i samfundet? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 8% 91% 0% 0% 

Efterkommere 9% 89% 1% 1% 

Indvandrere 5% 93% 1% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0.08 . 

 

Har du inden for det seneste år skrevet et læserbrev til en avis eller et indlæg på internettet for at ændre forhold i samfundet? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 9% 91% 0% 0% 

Efterkommere 8% 90% 1% 1% 

Indvandrere 9% 89% 1% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 
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Har du inden for det seneste år deltaget i en underskriftsindsamling, en demonstration eller en strejke for at ændre forhold i samfundet? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 27% 73% 1% 0% 

Efterkommere 37% 61% 2% 0% 

Indvandrere 13% 84% 1% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 

Har du inden for det seneste år kontaktet en politiker, en embedsmand, medierne, en forening eller en organisation for at ændre forhold i samfundet? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 13% 86% 1% 0% 

Efterkommere 11% 89% 1% 0% 

Indvandrere 7% 91% 1% 1% 
Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke 
beregnes. 

 

Har du inden for det seneste år boykottet eller bevidst købt bestemte varer, f.eks. økologisk, for at ændre forhold i samfundet? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 48% 50% 2% 0% 

Efterkommere 46% 52% 2% 0% 

Indvandrere 29% 68% 3% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 

Har du inden for det seneste år indsamlet eller støttet med penge, f.eks. til Kræftens Bekæmpelse eller et politisk parti, for at ændre forhold i samfundet? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 65% 34% 1% 0% 

Efterkommere 53% 45% 1% 1% 

Indvandrere 43% 54% 2% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 
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2.2 Ligebehandling  
 
Har du inden for det seneste år oplevet, at du pga. din etniske baggrund er blevet nægtet adgang til steder, hvor andre gerne måtte komme ind? (F.eks. til bus, 
taxa, diskotek eller svømmehal) 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Efterkommere 25% 72% 2% 1% 

Indvandrere 11% 86% 2% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.992 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 

Har du inden for det seneste år oplevet, at du pga. din etniske baggrund har fået afslag på en ansøgning f.eks. om job, banklån, bolig eller mobilabonnement? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Efterkommere 26% 65% 8% 1% 

Indvandrere 17% 76% 6% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.992 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 
Har du inden for det seneste år pga. din etniske baggrund oplevet at få dårlig service eller betjening? (F.eks. i butikker, caféer, på hospitaler, hos læge, ved 
kommunen eller ved politiet) 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Efterkommere 40% 56% 4% 0% 

Indvandrere 21% 75% 3% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.992 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 

Har du inden for det seneste år oplevet, at du pga. din etniske baggrund er blevet udsat for fornærmende ord eller nedværdigende vittigheder? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Efterkommere 54% 44% 2% 0% 

Indvandrere 26% 68% 5% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.992 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01  . 

 
 



 

07 / 17   Medborgerskabsundersøgelsen 2020 

Har du inden for det seneste år oplevet, at du pga. din etniske baggrund er blevet spyttet på, skubbet til eller slået? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Efterkommere 8% 90% 2% 0% 

Indvandrere 5% 92% 2% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.992 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0.30 . 

2.3 Anderkendelse   
 

I hvilken grad synes du, at folk i Danmark anerkender indvandreres indsats i samfundet? 

  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 5% 34% 45% 4% 7% 5% 

Efterkommere 7% 41% 38% 7% 6% 1% 

Indvandrere 16% 39% 26% 4% 13% 2% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 

Hvor tæt føler du dig knyttet til Danmark? ”føle sig tæt knyttet til” skal forstås som ”følelsesmæssigt knyttet til” eller ”at identificere sig med” 

  Meget tæt Ret tæt Ikke så tæt Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Efterkommere 62% 28% 5% 1% 3% 1% 

Indvandrere 47% 38% 9% 1% 4% 2% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.993 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01. 
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2.4 Negativ social kontrol  
 

Er du gift? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 3% 97% 0% 0% 

Efterkommere 12% 88% 0% 0% 

Indvandrere 26% 74% 0% 0% 
Anm.: Dette og de øvrige spørgsmål vedr. negativ social kontrol er kun stillet til personer i alderen 18-29 år. Der er anvendt vægtede svar fra 800 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procen-
ter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke beregnes. 

 

Måtte du, eller tror du, at du måtte have en kæreste for din familie, inden du blev gift? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 100% 0% 0% 0% 

Efterkommere 81% 5% 10% 4% 

Indvandrere 51% 31% 9% 10% 
Anm.: Dette og de øvrige spørgsmål vedr. negativ social kontrol er kun stillet til personer i alderen 18-29 år. Der er kun anvendt vægtede svar i tabellen fra de 131 respondenter, som på det forrige 
spørgsmål ’Er du gift’ har svaret ’Ja’. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke beregnes. 

 

I hvilken grad føler du, at din familie har givet dig lov til frit at vælge din nuværende ægtefælle? 

  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Efterkommere 95% 2% 0% 3% 0% 0% 

Indvandrere 79% 3% 6% 7% 3% 2% 
Anm.: Dette og de øvrige spørgsmål vedr. negativ social kontrol er kun stillet til personer i alderen 18-29 år. Der er kun anvendt vægtede svar i tabellen fra de 131 respondenter, som på det forrige 
spørgsmål ’Er du gift’ har svaret ’Ja’. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke beregnes. 
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Har din familie valgt din ægtefælle til dig imod din vilje? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Efterkommere 0% 100% 0% 0% 

Indvandrere 7% 78% 7% 8% 
Anm.: Dette og de øvrige spørgsmål vedr. negativ social kontrol er kun stillet til personer i alderen 18-29 år. Der er kun anvendt vægtede svar i tabellen fra de 15 respondenter, som på forrige 
spørgsmål ’I hvilken grad føler du, at din familie har givet dig lov til frit at vælge din nuværende ægtefælle?’ har svaret ’I mindre grad’, ’Slet ikke’ eller ’Ved ikke’. Der afrundes til hele procenter, hvor-
for rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke beregnes. 

 

Må du, eller tror du, at du må, have en kæreste for din familie? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 98% 2% 0% 0% 

Efterkommere 75% 15% 6% 5% 

Indvandrere 87% 5% 4% 3% 
Anm.: Dette og de øvrige spørgsmål vedr. negativ social kontrol er kun stillet til personer i alderen 18-29 år. Der er kun anvendt vægtede svar i tabellen fra 669 respondenter, som på spørgsmålet ’Er 
du gift’ har svaret ’Nej’. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke beregnes. 

 

I hvilken grad tror du, at din familie vil give dig lov til frit at vælge, hvem du gifter dig med? 

  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 96% 3% 0% 1% 0% 0% 

Efterkommere 72% 19% 4% 2% 2% 1% 

Indvandrere 87% 6% 3% 2% 3% 0% 
Anm.: Dette og de øvrige spørgsmål vedr. negativ social kontrol er kun stillet til personer i alderen 18-29 år. Der er kun anvendt vægtede svar i tabellen fra 669 respondenter, som på spørgsmålet ’Er 
du gift’ har svaret ’Nej’. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke beregnes. 
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Tror du, at din familie vælger en fremtidig partner eller ægtefælle til dig imod din vilje? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 100%* 0% 0% 0% 

Efterkommere 12% 74% 14% 0% 

Indvandrere 7% 74% 19% 0% 
Anm.: Dette og de øvrige spørgsmål vedr. negativ social kontrol er kun stillet til personer i alderen 18-29 år. * Der er kun anvendt vægtede svar i tabellen fra de 40 respondenter, som på det forrige 
spørgsmål ’I hvilken grad tror du, at din familie vil give dig lov til frit at vælge, hvem du gifter dig med?’ har svaret ’I mindre grad’, ’Slet ikke’ eller ’Ved ikke’.  Der afrundes til hele procenter, hvorfor 
rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke beregnes. 
 

 

I hvilken grad føler du, at din familie giver dig lov til frit at vælge uddannelse? 

  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 89% 8% 2% 1% 0% 0% 

Efterkommere 87% 10% 2% 1% 1% 1% 

Indvandrere 85% 7% 3% 2% 1% 1% 
Anm.: Dette og de øvrige spørgsmål vedr. negativ social kontrol er kun stillet til personer i alderen 18-29 år. Der er anvendt vægtede svar fra 800 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procen-
ter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke beregnes. 

 

I hvilken grad føler du, at din familie giver dig lov til frit at vælge dine venner? 

  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 96% 3% 0% 1% 0% 0% 

Efterkommere 84% 14% 2% 1% 0% 0% 

Indvandrere 81% 12% 3% 2% 2% 1% 
Anm.: Dette og de øvrige spørgsmål vedr. negativ social kontrol er kun stillet til personer i alderen 18-29 år. Der er anvendt vægtede svar fra 800 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procen-
ter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke beregnes. 
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2.5 Kønsroller  
 

Du bedes svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt enig og 5 er helt uenig ... Generelt er mænd bedre politiske ledere end kvinder 

  1. Helt enig 2. 3. 4. 5. Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 2% 4% 13% 9% 62% 7% 2% 

Efterkommere 4% 5% 10% 7% 54% 15% 5% 

Indvandrere 8% 5% 13% 8% 49% 14% 4% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 

Du bedes svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt enig og 5 er helt uenig ... Uddannelse er lige vigtigt for piger og drenge 

  1. Helt enig 2. 3. 4. 5. Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 93% 2% 0% 0% 3% 1% 1% 

Efterkommere 94% 1% 1% 0% 3% 0% 1% 

Indvandrere 92% 1% 0% 1% 3% 1% 1% 
Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke 
beregnes. 

 

Er uddannelse vigtigst for piger eller for drenge? 
    Piger Drenge Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 10% 18% 38% 35% 

Efterkommere 20% 0% 35% 45% 

Indvandrere 34% 9% 24% 33% 
Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 95 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke 
beregnes. 
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Du bedes svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt enig og 5 er helt uenig ... Hvis der ikke er jobs til alle, har mænd mere ret til arbejde end kvinder 

  1. Helt enig 2. 3. 4. 5. Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 3% 2% 3% 2% 86% 3% 1% 

Efterkommere 6% 3% 5% 5% 74% 4% 3% 

Indvandrere 13% 6% 9% 8% 54% 7% 3% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 

 
Du bedes svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt enig og 5 er helt uenig ... Mænd bør deltage i pasning af familiens børn i samme omfang som kvinder 

  1. Helt enig 2. 3. 4. 5. Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 54% 16% 13% 7% 6% 3% 2% 

Efterkommere 59% 17% 10% 4% 4% 4% 2% 

Indvandrere 62% 10% 11% 6% 5% 4% 2% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 
Du bedes svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt enig og 5 er helt uenig ... Kvinder, der går udfordrende klædt, er selv skyld i, hvis de udsættes for seksuelle 
overgreb 

  1. Helt enig 2. 3. 4. 5. Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 5% 4% 8% 12% 68% 2% 1% 

Efterkommere 4% 3% 8% 7% 69% 4% 4% 

Indvandrere 8% 4% 9% 8% 53% 12% 5% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 
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Hvor enig eller uenig er du i, at mænd og kvinder bør have samme mulighed for at blive skilt? 

  Helt enig Delvis enig 
Hverken enig eller 

uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 95% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 

Efterkommere 87% 4% 3% 1% 1% 3% 1% 

Indvandrere 77% 8% 3% 2% 2% 5% 2% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at mænd og kvinder bør have samme mulighed for at få forældremyndighed over fælles børn efter en skilsmisse? 

  Helt enig Delvis enig 
Hverken enig eller 

uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 85% 9% 1% 1% 1% 1% 1% 

Efterkommere 76% 8% 8% 2% 1% 4% 1% 

Indvandrere 74% 11% 5% 2% 2% 5% 2% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at mænd og kvinder bør have samme mulighed for at arve efter et dødsfald i den nærmeste familie? 

  Helt enig Delvis enig 
Hverken enig eller 

uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 97% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 

Efterkommere 84% 4% 4% 1% 1% 5% 1% 

Indvandrere 79% 5% 3% 2% 2% 6% 3% 
Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. Da der er tomme celler i tabellen kan χ2-test ikke 
beregnes. 
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Hvor enig eller uenig er du i, at mænd og kvinder bør have samme mulighed for at have et arbejde? 

  Helt enig Delvis enig 
Hverken enig eller 

uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk oprindelse 96% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 

Efterkommere 92% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 

Indvandrere 88% 5% 2% 1% 1% 2% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 2.692 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

2.6 Danskkundskaber 
 

I hvilken grad oplever du problemer med at læse dansk, f.eks. når du får breve fra kommunen eller andre offentlige myndigheder? 

  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Indvandrere 11% 24% 27% 36% 1% 1% 
Anm.: Spørgsmålene om danskkundskaber er kun stillet til indvandrere. Der er anvendt vægtede svar fra 1.492 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid sum-
merer til 100 %. 

 

I hvilken grad har du problemer med at forstå dansk, f.eks. i tv-udsendelser på dansk? 

  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Indvandrere 9% 25% 28% 36% 1% 1% 
Anm.: Spørgsmålene om danskkundskaber er kun stillet til indvandrere. Der er anvendt vægtede svar fra 1.492 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid sum-
merer til 100 %. 
 

I hvilken grad har du problemer med at føre en længere samtale på dansk om hverdagsemner som f.eks. arbejde, fritidsinteresser eller familie? 

  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Indvandrere 9% 19% 24% 44% 3% 1% 
Anm.: Spørgsmålene om danskkundskaber er kun stillet til indvandrere. Der er anvendt vægtede svar fra 1.492 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid sum-
merer til 100 %. 
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I hvilken grad oplever du at have problemer med at varetage et arbejde på grund af sprogbarrierer? 

  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Indvandrere 11% 16% 21% 44% 5% 2% 
Anm.: Spørgsmålene om danskkundskaber er kun stillet til indvandrere. Der er anvendt vægtede svar fra 1.492 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid sum-
merer til 100 %. 

2.7 Venner og tilhørsforhold  
 

Hvor stor en del af dine nære venner er personer med dansk baggrund? 

  Ingen Næsten ingen Under halvdelen 
Omkring 

halvdelen Over halvdelen Næsten alle Alle Ved ikke 
Ønsker ikke at 

svare 

Efterkommere 3% 6% 19% 30% 16% 16% 6% 1% 2% 

Indvandrere 10% 13% 25% 21% 12% 12% 3% 3% 2% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.994 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 
Hvor stor en del af dine venner er personer med indvandrerbaggrund? 

  Ingen Næsten ingen Under halvdelen 
Omkring 

halvdelen Over halvdelen Næsten alle Alle Ved ikke 
Ønsker ikke at 

svare 

Efterkommere 4% 11% 20% 30% 19% 9% 3% 1% 2% 

Indvandrere 6% 12% 21% 24% 17% 11% 3% 3% 2% 
Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.994 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 

 

Hvor stor en del af dem, du taler med dagligt, er etniske danskere (Det kan f.eks. være på arbejdspladsen eller i nabolaget mv.) 

  Ingen Næsten ingen Under halvdelen 
Omkring 

halvdelen Over halvdelen Næsten alle Alle Ved ikke 
Ønsker ikke at 

svare 

Efterkommere 2% 7% 11% 21% 22% 28% 6% 2% 2% 

Indvandrere 6% 10% 16% 15% 17% 23% 7% 4% 2% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.994 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . 
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Hvor ofte følger du med i nyheder om det danske samfund, f.eks. gennem radio, tv, internet eller aviser? 

  Hver dag 3-4 dage om ugen 
Mindre end én dag 

om ugen Aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Efterkommere 62% 24% 8% 3% 2% 1% 

Indvandrere 60% 22% 10% 5% 2% 1% 

Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.993 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0.36 . 

 
Hvor ofte er du i kontakt med familiemedlemmer, der bor i det land, hvor du er født (indvandrere)/hvor dine forældre er født (efterkommere)? Denne kontakt 
kan være via telefon, e-mail, internet osv. 

 

Sjældent eller 
aldrig Én gang om året 

Flere gange om 
året 

Flere gange om 
måneden 

På en ugentlig 
basis Dagligt Ved ikke 

Ønsker ikke at 
svare 

Indvandrere 12% 5% 17% 21% 25% 16% 2% 2% 

Efterkommere* 33% 15% 22% 12% 11% 4% 1% 2% 
Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.952 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . * I kategorien 
'Efterkommere' indgår indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år. 

 
Hvor ofte er du i kontakt med venner og bekendte, der bor i det land, hvor du er født (indvandrere)/hvor dine forældre er født (efterkommere)? Denne kontakt 
kan være via telefon, e-mail, internet osv. 

  
Sjældent eller 

aldrig Én gang om året 
Flere gange om 

året 
Flere gange om 

måneden 
På en ugentlig 

basis Dagligt Ved ikke 
Ønsker ikke at 

svare 

Indvandrere 26% 9% 23% 18% 13% 7% 2% 3% 

Efterkommere* 59% 11% 12% 7% 5% 2% 2% 2% 
Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.952 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . * I kategorien 
'Efterkommere' indgår indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år. 
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Hvor ofte følger du med i nyheder fra det land, hvor du er født (indvandrere)/hvor dine forældre er født (efterkommere), f.eks. gennem radio, tv, internet eller 
aviser? 

 
Hver dag 3-4 dage om ugen 

Mindre end én dag 
om ugen Aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Indvandrere 33% 22% 26% 13% 4% 1% 

Efterkommere* 10% 13% 34% 40% 3% 1% 
Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.952 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . * I kategorien 
'Efterkommere' indgår indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år. 

 
Hvor tæt føler du dig knyttet til det land, hvor du er født (indvandrere)/dine forældre er født (efterkommere)? 
 ”føle sig tæt knyttet til” skal forstås som ”følelsesmæssigt knyttet til” eller ”at identificere sig med” 

  Meget tæt Ret tæt Ikke så tæt Slet ikke tæt Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Indvandrere 20% 27% 28% 15% 5% 4% 

Efterkommere* 12% 27% 34% 22% 3% 1% 
Anm.: Der er anvendt vægtede svar fra 1.952 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summerer til 100 %. χ2-test med p-værdi på < 0.01 . * I kategorien 
'Efterkommere' indgår indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år. 

 
 


