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Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2018 

 

1. Medborgerskabsundersøgelsen 2018 

 

1.1 Om spørgeskemaundersøgelsen 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i en årrække lavet årlige spørgeskemaundersøgelser, der belyser ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres 

medborgerskab i Danmark. I år består spørgeskemaet af to dele: første del er de traditionelle medborgerskabsspørgsmål, og anden del handler om nydan-

skeres beskæftigelse. Spørgsmålene og spørgeteknikkerne til den første del er gennem tiden udviklet i samarbejde med professor Jørgen Goul Andersen, 

professor Peter Gundelach og direktør Esther Nørregård-Nielsen. Anden del består hovedsageligt af spørgsmål fra BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP), 

som Væksthusets Forskningscenter står bag. Nogle spørgsmål er videreudviklet og enkelte helt nye er tilføjet, bl.a. med indspark fra Frederik Thuesen, 

seniorforsker og forskningsleder og Vibeke Jacobsen Seniorforsker, begge ved VIVE, som begge har arbejdet med spørgsmålene fra BIP med en ikke-vestlig 

målgruppe. Danmarks Statistiks surveyafdeling har gennemført en pilotundersøgelse for at teste nye spørgsmål samt sikre sammenhæng i spørgeskemaet. 

Selve undersøgelsen er ligeledes gennemført af Danmarks Statistiks surveyafdeling som 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 indvandrere 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 be-

tyder 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 hæve svarprocenten og sikre et tilstrækkeligt antal ledige nydanske respondenter – se næste 

afsnit. 
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Tabel 1: Antal besvarelser og svarprocenter, 2012-2018 

  2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 

Antal Antal Antal Antal  

 

Svarprocent Antal  Svarprocent 

 

Antal 

 

Svarprocent 

Nydanskere 18-29 år 753 608 652 519 37,3 649 41,8 786 44,9 

Nydanskere 30+ år 1.199 1.030 945 811 41,9 970 47,3 1288 47,7 

Dansk oprindelse 657 636 618 639 59,2 1058 60,3 850 70,8 

I alt 2.609 2.274 2.215 1.969  2.677   2.924  

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. Som SFI har påpeget, betyder 

dette, at der er undergrupper, som er vanskellige at få til at svare på en spørgeskemaundersøgelse (SFI 2017), herunder må det forventes at være særlig 

vanskeligt at indsamle svar fra ledige nydanske respondenter. 

 

For at øge svarprocenten generelt og samtidig sikre et minimum af svar fra ledige respondenter, er der gjort en række tiltag. Af generelle tiltag for at hæ-

ve svarprocenten kan nævnes udsendelse af ekstra rykkerbreve oversat til 6 forskellige sprog, digital og telefonisk opfølgning, udlodning af præmier for 

svar mv. For at sikre et tilstrækkeligt antal svar på spørgeskemaets anden del om nydanskerne beskæftigelse er den første del, de traditionelle medbor-

gerskabsspørgsmål, gjort så kort som muligt. Derudover er respondenterne filtreret i vidt omfang, så respondenterne kun svarer på få og relevante 

spørgsmål.  Tabel 1 viser, at de særlige tiltag har resulteret i relativt høje svarprocenter i år. Tabel 2 viser, hvor mange respondenter, der har svaret på 

beskæftigelsesdelen. Som forventet er der relativt få svar fra ledige respondenter, hvilket sætter begrænsninger for de statistiske analyser. 
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Tabel 2: Antal besvarelser på beskæftigelsesdelen i Medborgerskabsundersøgelsen 2018 fordelt på herkomst 

  Antal svar 

- spørgsmål til beskæftigede 

Antal svar 

- spørgsmål til ledige 

Dansk oprindelse - 41 

Indvandrer 723 183 

Efterkommer - 43 

I alt 723 267 

Kilde: Udlændinge og Integrationsministeriets Medborgerskabsundersøgelse 2018. 

Anm.: For at gøre spørgeskemaet kort og fokuseret, er det alene de 18-64 årige respondenter, som ikke er på førtidspension eller efterløn og ikke er i gang med en uddannelse (18-24 årige), der har 

besvaret beskæftigelsesdelen af spørgeskemaet. Hvad angår spørgsmålene til de beskæftigede respondenter, er det ydermere et krav, at man er indvandrer og mindst var fyldt 15 år på indvandringstids-

punktet. 

 

For at sikre repræsentativiteten i analysen er der desuden anvendt såkaldt 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 underrepræ-

senterede grupper vægtes op. Data er vægtet på baggrund af køn, alder, familietype, socioøkonomisk status, uddannelse, landsdel, familieindkomst og 

sproggruppe. 

 

Foruden en høj svarprocent er det vigtigt at sikre, at kvaliteten af de svar, man modtager også er høj. For at sikre transparens omkring spørgsmål, som kan 

være svære at forholde sig til eller forstå, indgår svarkategorierne ”ved ikke” eller ”ønsker ikke at svare” i tabelsamlingen. 

 

1.4 Imputerede beskæftigelsessvar fra 25-årige respondenter 

Der er i år sket den beklagelige fejl i forbindelse med dataindsamlingen, at 25-årige personer ved indgangen til beskæftigelsesspørgsmålene er blevet fil-

treret forkert, så deres spørgeskema blev afsluttet. Der manglede derfor svar på beskæftigelsesspørgsmålene fra 20 personer på 25 år. Ved telefonisk 

genkontakt lykkedes det at få svar fra 3 personer. De resterende 17 manglende svar er imputeret for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de forhån-

denværende svar samt for at minimere risikoen for bias. 
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2.1 Foreningsmedlemskab 

Der findes mange foreninger i Danmark, f.eks. fagforeninger, idrætsforeninger, beboerforeninger, kulturelle og religiøse foreninger, forbrugerforenin-

ger som Coop og støtteforeninger som Røde Kors. Er du medlem af en forening? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 79% 19% 2% 1% 

Indvandrere 60% 37% 2% 2% 

Efterkommere 57% 36% 6% 1% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi mindre end 0,0001 

2.2 Politisk aktiv 

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

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 12% 87% 0% 0% 

Indvandrere 8% 90% 1% 1% 

Efterkommere 10% 88% 1% 1% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,005 

 

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 9% 91% 0% 0% 

Indvandrere 10% 88% 1% 1% 

Efterkommere 10% 88% 1% 2% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi mindre end 0,0001 
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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 21% 78% 1% 0% 

Indvandrere 15% 83% 1% 1% 

Efterkommere 33% 65% 1% 2% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi mindre end 0,0001 

 

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 16% 83% 0% 0% 

Indvandrere 11% 87% 1% 1% 

Efterkommere 12% 85% 1% 1% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,0004 

 

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 49% 49% 1% 0% 

Indvandrere 31% 65% 3% 1% 

Efterkommere 41% 55% 3% 1% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi mindre end 0,0001 
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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 samfun-

det? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 71% 28% 1% 0% 

Indvandrere 50% 47% 1% 2% 

Efterkommere 58% 39% 1% 2% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi mindre end 0,0001 

2.3 Social kontrol 

Er du gift? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 5% 95% 0% 0% 

Indvandrere 22% 77% 0% 1% 

Efterkommere 11% 88% 0% 1% 

Anm.: Der er svar fra 918 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

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 100% 0% 0% 0% 

Indvandrere 53% 35% 8% 4% 

Efterkommere 69% 20% 0% 11% 

Anm.: Der er svar fra 146 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 
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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 90% 10% 0% 0% 0% 0% 

Indvandrere 79% 10% 3% 5% 3% 0% 

Efterkommere 90% 9% 0% 2% 0% 0% 

Anm.: Der er svar fra 146 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

Har din familie valgt din ægtefælle til dig imod din vilje? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Indvandrere 11% 72% 16% 0% 

Efterkommere 0% 100% 0% 0% 

Anm.: Der er svar fra 11 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler.   

 

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

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 99% 0% 0% 1% 

Indvandrere 79% 14% 4% 2% 

Efterkommere 79% 9% 7% 5% 

Anm.: Der er svar fra 767 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 
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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 97% 1% 0% 1% 0% 1% 

Indvandrere 76% 16% 4% 2% 2% 1% 

Efterkommere 75% 20% 1% 1% 2% 1% 

Anm.: Der er svar fra 767 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

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 0% 100% 0% 0% 

Indvandrere 10% 85% 5% 0% 

Efterkommere 0% 64% 36% 0% 

Anm.: Der er svar fra 35 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

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 95% 4% 0% 0% 1% 1% 

Indvandrere 86% 11% 1% 1% 1% 1% 

Efterkommere 88% 9% 1% 0% 1% 2% 

Anm.: Der er svar fra 918 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 
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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 92% 7% 0% 1% 0% 1% 

Indvandrere 77% 15% 4% 2% 1% 1% 

Efterkommere 80% 16% 1% 0% 1% 2% 

Anm.: Der er svar fra 918 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

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 96% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 

Indvandrere 80% 6% 4% 1% 2% 5% 2% 

Efterkommere 88% 5% 3% 0% 0% 2% 2% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

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 87% 9% 1% 0% 0% 1% 1% 

Indvandrere 77% 10% 3% 1% 1% 5% 1% 

Efterkommere 79% 13% 3% 0% 0% 2% 2% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi mindre end 0,0001 
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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 98% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Indvandrere 81% 8% 3% 1% 1% 6% 2% 

Efterkommere 85% 6% 3% 1% 1% 3% 2% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

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 98% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Indvandrere 91% 4% 1% 1% 0% 1% 1% 

Efterkommere 95% 3% 0% 0% 0% 0% 1% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

Har du været udsat for, at familiemedlemmer har tjekket din mobil, mail, computer eller taske for at kontrollere dig? 

  Ja, mange gange Ja, enkelte gange Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 1% 14% 81% 4% 1% 

Indvandrere 5% 10% 81% 3% 1% 

Efterkommere 3% 13% 81% 2% 1% 

Anm.: Der er svar fra 918 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,0122 
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Har du været udsat for, at familiemedlemmer har overvåget dig ved at ringe til dig eller følge efter dig? 

  Ja, mange gange Ja, enkelte gange Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 0% 8% 89% 3% 1% 

Indvandrere 5% 12% 79% 2% 1% 

Efterkommere 3% 10% 85% 1% 1% 

Anm.: Der er svar fra 918 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

Har du oplevet, at familiemedlemmer har presset dig til at kontrollere søskende og andre familiemedlemmer? 

  Ja, mange gange Ja, enkelte gange Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 0% 6% 93% 1% 1% 

Indvandrere 3% 6% 89% 1% 1% 

Efterkommere 1% 7% 90% 0% 1% 

Anm.: Der er svar fra 918 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

I hvilken grad føler du, at du har frihed til at gøre de samme ting, som mænd på din alder? 

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

Dansk 73% 24% 1% 0% 2% 0% 

Indvandrere 56% 29% 8% 3% 2% 1% 

Efterkommere 51% 26% 14% 3% 3% 3% 

Anm.: Der er svar fra 459 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 
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I hvilken grad føler du, at du har frihed til at gøre de samme ting, som kvinder på din alder? 

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

Dansk 85% 9% 1% 3% 3% 

Indvandrere 70% 11% 5% 11% 4% 

Efterkommere 73% 11% 3% 10% 4% 

Anm.: Der er svar fra 459 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,0509 

2.4 Anerkendelse 

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 5% 39% 40% 4% 8% 4% 

Indvandrere 17% 37% 30% 5% 10% 2% 

Efterkommere 4% 39% 36% 10% 7% 3% 

Anm.: Der er svar fra 2.924 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi mindre end 0,0001 

2.5 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? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Indvandrere 13% 82% 3% 1% 

Efterkommere 23% 72% 3% 2% 

Anm.: Der er svar fra 2.074 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi mindre end 0,0001 
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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 mobilabon-

nement? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Indvandrere 19% 72% 8% 2% 

Efterkommere 23% 67% 9% 2% 

Anm.: Der er svar fra 2.074 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,2417 

 

Har du inden for det seneste år pga. din etniske baggrund oplevet at få dårlig service eller betjening? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Indvandrere 24% 69% 6% 2% 

Efterkommere 34% 58% 6% 1% 

Anm.: Der er svar fra 2.074 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,0002 

 

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 

Indvandrere 28% 64% 6% 2% 

Efterkommere 52% 43% 3% 1% 

Anm.: Der er svar fra 2.074 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi mindre end 0,0001 

 

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 

Indvandrere 7% 90% 2% 1% 

Efterkommere 8% 89% 1% 2% 

Anm.: Der er svar fra 2.074 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,7745 
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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 10% 23% 21% 45% 1% 1% 

Anm.: Der er svar fra 1.587 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer 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 7% 22% 24% 46% 1% 1% 

Anm.: Der er svar fra 1.587 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer 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 7% 19% 21% 51% 1% 1% 

Anm.: Der er svar fra 1.587 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. 

 

 

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 6% 14% 19% 55% 5% 2% 

Anm.: Der er svar fra 1.587 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. 
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2.7 Beskæftigelse 

Havde du betalt arbejde i ugen fra mandag den *RefUgeStart til og med søndag den *RefUgeSlut? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 73% 24% 2% 1% 

Indvandrere 53% 34% 7% 6% 

Efterkommere 54% 33% 7% 5% 

Anm.: Der er svar fra 2.598 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi mindre end 0,0001. *RefUgeStart er dynamisk og 

henviser til datoer i den uge, hvor spørgeskemaet besvares. 

 

Selv om du ikke arbejdede i netop den uge, havde du så et arbejde, som du var væk fra pga. sygdom, ferie, orlov eller lignende, og som du vil vende 

tilbage til? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 26% 71% 2% 1% 

Indvandrere 22% 72% 3% 2% 

Efterkommere 19% 79% 1% 1% 

Anm.: Der er svar fra 762 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,3845 

 

Hjælper du ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 3% 96% 1% 0% 

Indvandrere 6% 90% 2% 2% 

Efterkommere 3% 94% 2% 1% 

Anm.: Der er svar fra 547 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 
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Er du i gang med en uddannelse? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 68% 29% 0% 3% 

Indvandrere 82% 16% 0% 2% 

Efterkommere 81% 18% 1% 0% 

Anm.: Der er svar fra 140 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

Er du på nuværende tidspunkt førtidspensionist eller efterlønsmodtager? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 44% 56% 0% 0% 

Indvandrere 35% 64% 1% 0% 

Efterkommere 21% 79% 0% 0% 

Anm.: Der er svar fra 366 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

2.8 Ledige 

Har du søgt arbejde i løbet af de seneste 3 måneder? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 40% 60% 0% 0% 

Indvandrere 55% 44% 1% 1% 

Efterkommere 49% 51% 0% 0% 

Anm.: Der er svar fra 267 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test kan ikke udføres pga. tomme celler. 

 

  



 

19 / 23     

Hvordan har du søgt arbejde i løbet af de seneste 3 måneder? 

  

Gennem 

joban-

noncer i 

avi-

ser/blade

? 

Gennem 

joban-

noncer på 

Internet-

tet? 

Gennem 

jobcen-

tre/fagfor

ening/a-

kasse? 

Gennem 

vikarbu-

reau? 

Gennem 

direkte 

henven-

delse til 

virksom-

heder? 

Har gjort 

min prak-

tikplads 

opmærk-

som på, 

at jeg 

ønsker et 

job efter 

praktik-

ken? 

Via socia-

le medier 

(Face-

book, 

LinkedIn 

eller lig-

nende)? 

Gennem 

familie, 

venner, 

bekendte 

med 

dansk 

etnisk 

bag-

grund? 

Gennem 

familie, 

venner, 

bekendte 

med an-

den et-

nisk bag-

grund? 

På anden 

måde? 
Ved ikke? 

Ønsker 

ikke at 

svare 

Dansk 27% 85% 63% 9% 61% 19% 43% 23% 7% 8% 0% 0% 

Indvan-

drere 
31% 67% 36% 16% 45% 19% 28% 33% 30% 12% 1% 0% 

Efter-

kommere 
34% 92% 26% 38% 53% 14% 40% 62% 54% 0% 0% 0% 

P-værdier 

for χ2-

test 

0,8762 0,13 0,0283 0,1819 0,3255 0,9686 0,3419 0,1782 0,0242 - - - 

Anm.: Der er svar fra 138 respondenter i tabellen. 

 

Hvor vigtigt er det for dig at få et arbejde inden for de næste 6 måneder? Skala fra 1-7, 1 er ”Slet ikke vigtigt” og 7 er ”Meget vigtigt” 

  Gennemsnit Nedre 95%-konfidensinterval Øvre 95%-konfidensinterval 

Dansk 5,09 4,24 5,94 

Indvandrere 5,73 5,40 6,07 

Efterkommere 5,68 4,98 6,38 
Anm.: Gennemsnit beregnet på baggrund af svar fra 38 danskere, 162 indvandrere og 38 efterkommere. 
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Tror du, at du er i arbejde inden for 6 måneder? Skala fra 1-7, 1 er ”Slet ikke” og 7 ”Ja, helt sikkert” 

  Gennemsnit Nedre 95%-konfidensinterval Øvre 95%-konfidensinterval 

Dansk 3,96 3,13 4,78 

Indvandrere 4,21 3,74 4,68 

Efterkommere 5,20 4,30 6,10 
Anm.: Gennemsnit beregnet på baggrund af svar fra 36 danskere, 113 indvandrere og 26 efterkommere. 

 

Har du en ide om hvilken slags arbejde, du gerne vil have? Skala fra 1-7, 1 er ”Slet ikke” og 7 ”Ja, helt sikkert” 

  Gennemsnit Nedre 95%-konfidensinterval Øvre 95%-konfidensinterval 

Dansk 5,85 5,27 6,44 

Indvandrere 5,63 5,31 5,96 

Efterkommere 5,80 5,30 6,30 
Anm.: Gennemsnit beregnet på baggrund af svar fra 40 danskere, 148 indvandrere og 40 efterkommere. 

 

Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde, hvis du fik tilbudt et job? 

  Inden for 2 uger Senere Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 38% 46% 10% 7% 

Indvandrere 50% 24% 15% 11% 

Efterkommere 61% 15% 12% 11% 

Anm.: Der er svar fra 267 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,0783 

 

Kan du bedst lide at løse opgaver alene eller sammen med andre? (fx i et aktiveringsforløb eller på en arbejdsplads). 

Skala fra 1-7, 1 er ”Alene” og 7 ”Sammen med andre” 

  Gennemsnit Nedre 95%-konfidensinterval Øvre 95%-konfidensinterval 

Dansk 4,25 3,61 4,88 

Indvandrere 4,85 4,51 5,20 

Efterkommere 4,19 3,54 4,85 

Anm.: Gennemsnit beregnet på baggrund af svar fra 39 danskere, 163 indvandrere og 42 efterkommere. 
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Hvordan har du det med, at en chef bestemmer over dig, når du er på arbejde? Skala fra 1-7, 1 er ”Virkelig dårligt” og 7 ”Virkelig godt” 

  Gennemsnit Nedre 95%-konfidensinterval Øvre 95%-konfidensinterval 

Dansk 4,62 4,24 5,01 

Indvandrere 5,32 5,05 5,60 

Efterkommere 5,12 4,64 5,59 
Anm.: Gennemsnit beregnet på baggrund af svar fra 38 danskere, 153 indvandrere og 36 efterkommere. 

 

Hvor ofte får du at vide, at du kommer for sent? (fx på jobcentret eller hos lægen) Skala fra 1-7, 1 er ”Meget ofte” og 7 ”Aldrig” 

  Gennemsnit Nedre 95%-konfidensinterval Øvre 95%-konfidensinterval 

Dansk 6,26 5,81 6,72 

Indvandrere 6,65 6,51 6,79 

Efterkommere 6,48 6,17 6,79 
Anm.: Gennemsnit beregnet på baggrund af svar fra 39 danskere, 168 indvandrere og 41 efterkommere. 

 

Hvor let er det for dig at finde tid til at søge arbejde? Skala fra 1-7, 1 er ”Meget svært” og 7 ”Meget let” 

  Gennemsnit Nedre 95%-konfidensinterval Øvre 95%-konfidensinterval 

Dansk 5,32 4,66 5,98 

Indvandrere 4,70 4,37 5,03 

Efterkommere 4,93 4,32 5,53 
Anm.: Gennemsnit beregnet på baggrund af svar fra 30 danskere, 146 indvandrere og 37 efterkommere. 

 

Hvor godt er dit helbred i forhold til at kunne varetage et arbejde? Skala fra 1-7, 1 er ”Virkelig dårligt” og 7 ”Virkelig godt” 

  Gennemsnit Nedre 95%-konfidensinterval Øvre 95%-konfidensinterval 

Dansk 4,73 3,99 5,47 

Indvandrere 5,10 4,76 5,44 

Efterkommere 5,56 4,96 6,15 
Anm.: Der er anvendt svar fra 40 danskere, 167 indvandrere og 41 efterkommere. 
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Ved du, hvad du skal gøre for at forbedre dine muligheder for at få et job? 

Skala fra 1-7, 1 er ”Nej, jeg ved slet ikke hvad jeg skal” og 7 ”Jeg ved helt klart hvad jeg skal gøre” 

  Gennemsnit Nedre 95%-konfidensinterval Øvre 95%-konfidensinterval 

Dansk 5,18 4,49 5,87 

Indvandrere 4,97 4,62 5,32 

Efterkommere 5,38 4,67 6,09 
Anm.: Der er anvendt svar fra 33 danskere, 152 indvandrere og 35 efterkommere. 

 

Hvor høj en løn vil du have for at sige ja til et arbejde, du får tilbudt? 

  

Jeg ønsker ikke et 

arbejde, uanset løn-

nens størrelse 

Jeg ønsker kun et 

arbejde, hvis jeg får 

flere penge end i dag 

Jeg ønsker kun et 

arbejde, hvis jeg får 

lige så mange penge 

som i 

dag 

Jeg ønsker alt arbej-

de, uanset lønnens 

størrelse 

Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Dansk 5% 24% 9% 34% 19% 9% 

Indvandrere 4% 17% 6% 36% 23% 14% 

Efterkommere 2% 26% 10% 39% 15% 8% 

Anm.: Der er svar fra 267 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,9443 
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2.9 Beskæftigede 

Hvordan fik du dit første betalte arbejde i Danmark? 

  

Svarede på 

annonce 

(fx i avis, 

på Inter-

nettet eller 

via et op-

slag) 

Annonce-

rede selv 

(fx i avis, 

på Inter-

nettet eller 

via et op-

slag) 

Gennem 

kommu-

nen, a-

kassen, 

Jobcentret 

eller ar-

bejdsfor-

midlingen 

Blev kon-

taktet af 

en ar-

bejdsgiver 

Kontakte-

de selv en 

arbejdsgi-

ver uop-

fordret (fx 

ringet til 

dem, sendt 

en 

ansøgning 

eller mødt 

op) 

Vikarbu-

reau eller 

lignende 

Via prak-

tikplads 

eller lig-

nende 

Via et 

rekrutte-

ringsbu-

reau 

Gennem 

familie, 

venner, 

bekendte 

med dansk 

etnisk 

baggrund 

Gennem 

familie, 

venner, 

bekendte 

med anden 

etnisk 

baggrund 

Ved ikke 

Ønsker 

ikke at 

svare 

Indvandre-

re 
8% 5% 8% 5% 17% 4% 8% 2% 17% 17% 5% 3% 

Anm.: Der er svar fra 723 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. 

 

Havde du fået dit første betalte arbejde i Danmark inden du kom til landet? 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 

Indvandrere 11% 85% 3% 1% 

Anm.: Der er svar fra 723 respondenter i tabellen. Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. 

 


