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1 . I NDLEDNI NG 

1 .1  Baggrund for  undersøgelsen 

Flere undersøgelser viser, at  studiejob i forbindelse med lange videregående uddannelser er af-
gørende for de studerendes senere jobm uligheder. Det  er nærliggende at  antage, at  den sam m e 
mekanisme gør sig gældende for fr it idsjob, således at  unge med fr it idsjob t ilegner sig nogle per-
sonlige kom petencer og et  kendskab t il arbejdsmarkedet , som  kom m er dem  t il gavn senere i li-
vet . Der er dog ikke t idligere gennemført  analyser af effekterne af fr it idsjob for gruppen af unge 
indvandrere og efterkom m ere. I  for længelse af ovenstående er forventningen, at  erfar ingen fra 
et  fr it idsjob kan virke afklarende og bevidstgøre de unge om frem t idige job-  og uddannelsesm u-
ligheder, kan let te adgangen t il en læreplads eller fungere som en døråbner t il senere beskæft i-
gelse.  

 
1 .2  Undersøgelsens form ål og datagrundlag 

Det  overordnede form ål m ed undersøgelsen er at  t ilvejebringe viden om  effekten af fr it idsjob for 
unge indvandrere og efterkom m eres beskæft igelses-  og uddannelsessituat ion. Denne viden skal 
danne baggrund for en kam pagne, der skal frem m e ansæt telsen af unge m ed etnisk m inoritets-
baggrund i fr it idsjob. Kampagnen gennem føres efter følgende af et  af Arbejdsm arkedsstyrelsen 
valgt  kam pagnebureau. 

Undersøgelsen bygger på to kvant itat ive datakilder. For det  første en række registeranalyser af 
den sam lede m ålgruppe på t idsseriedata i Danm arks Stat ist iks ’I ntegreret  Database for Arbejds-
m arkedsforskning’ ( I DA) . Disse analyser afdækker bl.a. de overordnede sammenhænge mellem  
fr it idsjob og uddannelse henholdsvis beskæft igelse og giver m ulighed for en sam m enligning af 
m ålgruppen m ed etniske danskere 1 .  For det  andet  en survey blandt  et  udsnit  af m ålgruppen for-
delt  på indvandrere og efterkom m ere henholdsvis med og uden fr it idsjoberfar ing.  

En m ere udførlig beskrivelse af undersøgelsens metodiske grundlag findes den t ilhørende bilags-
rapport . 

 
1 .3  Læsevej ledning 

Næste kapitel sam m enfat ter undersøgelsens hovedresultater, hvorefter vi i kapitel 3 undersøger 
udbyt tet  af fr it idsjob nærm ere. Vi ser både på de langsigtede konsekvenser i forhold t il uddan-
nelse, beskæft igelse og integrat ion i det  danske sam fund og de unges personlige udbyt te. I  kapi-
tel 4 karakteriserer vi de unges fr it idsjob og afdækker, hvad der kendetegner indvandrere og ef-
terkom m ere, som  har haft  et  fr it idsjob. Analysen ser også nærm ere på om fang af og kendetegn 
ved de unges fr it idsjob.  

 
1 Med ’etnisk dansker’ henviser vi t il Danmarks Stat ist iks definit ion af ’person med dansk oprindelse’:  Person – uanset  fødested -  med m indst  én 
forælder, der er født  i Danmark og har dansk statsborgerskab.  
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2 . UNDERSØGELSEN I  HOVEDTRÆK 

Frit idsjob giver job 

Rapporten præsenterer grundlæggende et  posit ivt  budskab:  Frit idsjob giver job. Chancen for at  
finde beskæft igelse på det  ordinære arbejdsm arked øges, hvis m an som  ung indvandrer eller ef-
terkom m er har haft  et  fr it idsjob. Det  posit ive budskab har fakt isk en endnu længere rækkevidde, 
idet  et  fr it idsjob som  ung også påvirker sandsynligheden for at  uddanne sig posit ivt . Og i et  end-
nu større perspekt iv viser undersøgelsen, at  det  netværk, det  kendskab t il arbejdsm arkedet  og 
den anerkendelse fra kollegerne, m an får i sit  fr it idsjob, har posit iv betydning for oplevelsen af 
t ilknytning t il det  danske sam fund.  
 
Frit idsjob betaler  sig 

Som  nævnt  baner fr it idsjobs vejen t il beskæft igelse på lang sigt . Sandsynligheden for at  være i 
beskæft igelse er næsten t re gange så høj  for indvandrere og efterkom m ere, som  har haft  et  fr i-
t idsjobs, når vi samm enligner m ed gruppen uden. Målt  efter økonom iske alen betaler det  sig og-
så for den enkelte at  investere i et  fr it idsjob, m ens m an er ung. Chancen for at  opnå en årsind-
kom st  på m ere end 300.000 kr. er m ere end dobbelt  så høj , når m an har erfar ing fra et  fr it ids-
job.  
 
Frit idsjob giver netværk, studiejob… 

Der er en række gode grunde t il,  hvorfor fr it idsjob betaler sig. En af forklaringerne er, at  unge 
m ed erfar inger fra fr it idsjob i højere grad får opbygget  et  netværk, der kan bruges socialt  og t il 
at  få adgang t il j ob. Det  viser sig også, at  de posit ive erfar inger med fr it idsjob kan anvendes i 
studiem æssige sam m enhænge. Unge med erfar ing med fr it idsjob uddanner sig ikke alene i høje-
re grad end indvandrere og efterkom m er uden erfar ing, de ruster sig også i højere grad t il ar-
bejdsm arkedet  efter studiet iden. Således har 56 %  af de unge m ed fr it idsjoberfar ing et  studie-
job, m ens det  kun gælder for 24 %  af indvandrere og efterkom m ere uden.  
 
Personlige gevinster  ved fr it idsjob 

Graver vi dybere ned i de posit ive dynam ikker ved at  investere i et  fr it idsjob som  ung, viser det  
sig, at  den t idlige erfar ing på arbejdsm arkedet  giver konkret  afkast  i forhold t il de unges person-
lige udvikling. Mødet  m ed kunderne, væsent ligheden af m ødepligt  og ansvaret  for at  t ilret telæg-
ge sine egne opgaver giver t illid t il egne evner. Der er en stærk sam m enhæng m ellem  t roen på 
at  kunne klare sig i uddannelsessystem et  og erfar ingen m ed fr it idsjob. Det  sam m e gælder for 
t roen på, at  de unge har kom petencerne t il at  tage en uddannelse.  
 
Hvad hindrer indvandrere og efterkom m ere i at  tage fr it idsjob 

Der er således en række tydelige og posit ive effekter ved at  indvandrere og efterkom m ere på et  
t idligt  t idspunkt  st ifter bekendtskab m ed arbejdsm arkedet . Vi har i den forbindelse undersøgt , 
om  der eksisterer væsent lige barr ierer for, at  unge ikke har fr it idsjob. Generelt  eksisterer der få 
barr ierer. De fleste svarer fakt isk afkræftende. Blandt  den del af de unge, som  har haft  svært  
ved at  få et  fr it idsjob, skyldes det  oftest  oplevelsen af fordom m e hos arbejdsgiverne. Det  gælder 
for ca. en t redjedel af denne gruppe. Herudover har en m indre gruppe unge ikke haft  et  netværk, 
der har kunnet  hjælpe dem  m ed at  få et  fr it idsjob.  
 
Bag tallene 

Apropos netværk viser det  sig, at  fam ilie, venner og bekendte er nøglen t il fr it idsjobbet . Netvær-
ket  har været  adgangsbillet ten t il arbejdsm arkedet  for 6 ud af 10 indvandrere og efterkom m ere.  

Selv om  fr it idsjob har m ange og betydelige posit ive konsekvenser, svarer niveauet  for indvandre-
re og efterkom m ere dog ikke t il niveauet  blandt  etniske danskere. Her er andelen af unge m ed 
erfar ing fra fr it idsjob på 85 % , m ens det  t ilsvarende niveau for efterkom m ere er på 80 %  og for 
indvandrere 41 % . Tallene tyder dog på, at  gabet  mellem  grupperne bliver m indre over t id.  

Der er en tendens t il,  at  udbredelsen af fr it idsjob øges m ed forældrenes indkom st . Resultaterne 
ovenfor tager dog højde for en række sociale baggrundsfaktorer og gælder derfor for hele grup-
pen af indvandrere og efterkom m ere.  
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3 . UDBYTTE AF FRI TI DSJOB 

Det te kapitel om handler de unges udbyt te af fr it idsjob. Først  undersøger vi,  hvilken betydning fr i-
t idsjob har for de unges personlige udvikling, hvorefter vi analyserer fr it idsjobbets betydning for 
de unges beskæft igelsesmuligheder, uddannelsesmuligheder og endelig de unges integrat ion i 
det  danske sam fund. 

Analyserne i det te kapitel bygger på både registerdata og surveydata. Medm indre andet  er angi-
vet  anvendes alene svar fra unge indvandrere og efterkom m ere, der har angivet , at  de har haft  
fr it idsjob. Hvis der ikke er forskelle m ellem  indvandrere og efterkom m ere i de forskellige opgørel-
ser vil tabellerne kun indeholde den sam lede fordeling. 

I nden vi går videre t il kapit lets første afsnit  om personlig udvikling, ser vi kort  på de unges gene-
relle udbyt te af fr it idsjob. I  surveyen er de unge blevet  bedt  om  at  vurdere, i hvor høj  grad de er 
enige i, at  de har haft  et  posit ivt  udbyt te af deres fr it idsarbejde. Tabellen nedenfor viser et  meget  
entydigt  billede, idet  m ere end ni ud af 10 af de unge i høj  eller i nogen grad er enige i,  at  de har 
haft  et  posit ivt  udbyt te af deres fr it idsjob. 

 

Tabel 1  De unges vurdering af det  generelle udbyt te af fr it idsjob 

Enighed –  Jeg har  haft  et  posit ivt  udbyt te af m it  fr it idsarbejde 

 Antal Procent  

I  høj  grad 364  62  

I  nogen grad 182  31  

I  r inge grad 32  5  

Slet  ikke 10  2  

Ved ikke 4  1  

Total 592  100  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 
Det  generelle udbyt te af fr it idsarbejde er dog bet inget  af, hvilken branche fr it idsjobbet  var inden-
for. Der viser sig nem lig, at  unge indvandrere og efterkom m ere, som  har været  but iksansat te i 
højere grad vurderer, at  fr it idsjobbet  har givet  et  posit ivt  udbyt te end de, der har haft  j ob i andre 
brancher. Hvor 64 %  af de unge, der har været  i but ikker, i høj  grad er enige i,  at  fr it idsjobbet  
har givet  et  posit ivt  udbyt te, er det te tal kun 56 %  for gruppen, som  har været  i andre brancher. 

3 .1  Personlig udvik ling gennem  fr it idsjob 

Det  er på den baggrund interessant  at  dykke nærmere ned i,  hvori det te posit ive udbyt te af fr i-
t idsjob består. Ansvar, samarbejdet  m ed kolleger eller kundekontakt  er alt  sam m en erfar inger, 
som  kan være m ed at  give unge m ennesker personlige erfar inger, der kan anvendes, når næste 
job skal søges eller valget  om  uddannelsesretnings skal t ræffes. Vi har set  på, om  fr it idsjob giver 
de unge m ere selvt illid, og om  de har følt  sig anerkendt  i deres fr it idsjob.  

De to tabeller nedenfor viser, at  om kring fire ud af fem  af de unge i høj  grad eller i nogen grad 
både oplever, at  deres selvt illid er blevet  styrket , og at  de har følt  sig anerkendt  i deres fr it idsjob.  
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Tabel 2  Oplevelse af fr it idsjobbets betydning for  selvt illid 

Enighed –  Mit  fr it idsarbejde har  givet  m ig selvt illid 

 Antal Procent  

I  høj  grad 264  45  

I  nogen grad 209  35  

I  r inge grad 64  11  

Slet  ikke 40  7  

Ved ikke 15  3  

Total 592  100  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 
 

Tabel 3  Oplevelse af anerkendelse i fr it idsjobbet  

Enighed –  I  m it  fr it idsarbejde har j eg følt  m ig anerkendt  

 Antal Procent  

I  høj  grad 247  42  

I  nogen grad 226  38  

I  r inge grad 65  11  

Slet  ikke 37  6  

Ved ikke 17  3  

Total 592  100  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Selvom de unge indvandrere og efterkom m ere generelt  har følt  sig anerkendt  i deres i fr it idsjob, 
er der dog forskelle i forhold t il,  hvilken branche arbejdet  har været  indenfor. Vores analyser vi-
ser, at  unge, der har om delt  aviser og reklam er, føler sig m indre anerkendt  end andre. Hvor 36 
%  af de adspurgte indenfor den første gruppe angiver, at  de i høj  grad har følt  sig anerkendt , er 
det te tal 46 %  for alle andre. Modsat  føler flere t idligere avis-  og reklamebude sig i nogen grad 
anerkendt , end t ilfældet  er for alle andre. Forskellen er stat ist isk signifikant , og den afspej ler ef-
ter alt  at  døm m e, at  avis-  og reklam eom deling indebærer mere arbejde på egen hånd end t ilfæl-
det  er for andre brancher. Avis-  og reklam ebude har derfor m indre m ulighed for at  opleve aner-
kendelse fra kolleger. 

På baggrund af ovenstående ser det  ud t il,  at  fr it idsjob generelt  bidrager t il de unges personlige 
udvikling. Både styrket  selvt illid og følelsen af at  blive anerkendt  kan forventes at  øge den unges 
m ot ivat ion for at  ville deltage på arbejdsm arkedet  og i uddannelsessystem et .  
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3 .2  Hvordan påvirker fr it idsjob senere beskæft igelsesm uligheder? 

Tabellen nedenfor viser, at  godt  54 %  af de unge er enige i,  at  deres erfar inger fra fr it idsarbejde i 
høj  eller i nogen grad styrker deres beskæft igelsessituat ion. Samt idig m ener en relat ivt  stor an-
del på 43 %  af de unge, at  deres fr it idsjoberfar inger kun i r inge grad eller slet  ikke vil gøre det  
let tere at  få et  arbejde. Det  er altså ikke alle unge, som  oplever at  have fået  et  udbyt te af fr it ids-
jobbet , som  gør det  let tere af finde arbejde.  

 
Tabel 4  Oplevelse af udbyt te af fr it idsjob i forhold t il at  få et  job 

Enighed –  Mine erfar inger fra  fr it idsarbejde vil gøre/ har gjort  det  
nem m ere for  m ig at  få  et  arbejde 

 Antal Procent  

I  høj  grad 137  23  

I  nogen grad 181  31  

I  r inge grad 108  18  

Slet  ikke 149  25  

Ved ikke 17  3  

Total 592  100  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 
Vi har undersøgt , som  der er forskelle i svarafgivelsen m ellem  de, der er kom m et  i job og de, der 
endnu ikke er kommet  i job, m en der er ingen signifikante forskelle i de to gruppers svarafgivelse 
på det te spørgsm ål. 

 

Fr it idsarbejdets om fang spiller ind på vurderingen af jobbets betydning for senere beskæft igelse. 
Der er en m eget  klar og stat ist isk signifikant  sam m enhæng m ellem  den ugent lige arbejdst id 2  og 
de unges indvandrere og efterkom m eres vurdering. En betydelig overvægt  af de unge m ed få ar-
bejdst im er pr. uge vurderer, at  j obbet  kun har haft  eller vil have begrænset  betydning. Modsat  
m ener en større andel af de unge, der har arbejdet m ere, at  fr it idsjobbet  i høj  grad eller i nogen 
grad har eller vil få betydning. Skellet  synes at  gå m ellem  at  arbejde 5 t im er eller derunder hen-
holdsvis m ere end 5 t im er om  ugen. 

 

                                               
2 Den ugent lige arbejdst id er for det  fr it idsjob med den længste ugent lige arbejdst id. 
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Effekten af fr it idsjob på beskæft igelsesgraden 

Vi har også undersøgt  denne sam m enhæng m ed afsæt  i registerdata for at  finde ud af, hvor 
stærk en eventuelt  sam m enhæng m ellem  fr it idsjob og senere beskæft igelse er. Disse analyser 
viser, at  fr it idsjob har en posit iv effekt  på beskæft igelsesgraden.  
 

Figur 1  Sam m enhængen m ellem  fr it idsjob og beskæft igelse 
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Kilde:  Ram bøll Managem ents kørsler i I DA-databasen novem ber 2008 
Figuren viser signif ikante sam m enhænge m ellem  en række fork larende var iable og beskæft igelse. ’+ ’ angiver posit iv 

sam m enhæng m ens ’- ’ angiver negat iv sam m enhæng. I  analyserne af de t re delgrupper:  indvandrere, efterkom -
m ere og etnisk danske frem kom m er de sam m e signifikante sam m enhænge m ed sam m e fortegn. Figuren sum m e-
rer altså resultaterne af disse t re analyser.  

Analyserne er gennem ført  for såvel år 2006 og 2005 m ed de sam m e fund, hvilket  indikerer, at  m odellerne er robuste 
Analyserne er gennemført  blandt  de personer m ed bopæl i Danm ark, der i 2006 var m ellem  25 og 29 år. 
Frit idsjob er defineret  som  lønnet  beskæft igelse m ed årsindkom st  m ellem  10.000 og 120.000 kr. sam t idig m ed 

grundskole eller ungdom suddannelse i aldersintervallet  fra 15 t il 19 år. 

 

Analyserne viser konkret , at  sandsynligheden for beskæft igelse er knapt  2½  gange højere for de 
unge indvandrere og efterkom m ere, der har haft  et  fr it idsjob. Sam m enhængen gælder også for 
etniske danskere og er endog en sm ule stærkere, da sandsynligheden for at  have et  job, når m an 
er m ellem  25 og 29 år, er næsten t re gange højere for de etniske danskere, der har haft  et  fr i-
t idsjob end for de etnisk danske, der ikke har haft  et  fr it idsjob. Den posit ive sam m enhæng m el-
lem  fr it idsjob og beskæft igelse eksisterer også, når der tages højde for betydningen af kont rolva-
r iablerne alder, køn, bopæl og forældres indkom st .  

Det  frem går af figuren ovenfor, at  det  ikke alene er fr it idsjob, som har betydning for indvandrere 
og efterkom m eres beskæft igelsessituat ion. Sandsynligheden for at  være i beskæft igelse øges og-
så, hvis m an er kvinde, jo ældre m an er og jo højere indkom st  ens forældre har. Herudover ses 
det , at  bopæl i storbyom råder påvirker sandsynligheden for at  være i beskæft igelse negat ivt .   
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Frit idsjobs beskæft igelseseffekt  på tværs af befolknings-  og erhvervsgrupper  
Overordnet  set  har fr it idsjob en posit iv effekt  på beskæft igelsen. I  det  følgende ser vi nærm ere 
på om  beskæft igelseseffekten af fr it idsjob varierer m ellem  forskellige erhvervsgrupper. På bag-
grund af en logist isk regressionsanalyse viser figuren nedenfor effekten af fr it idsjob for de fire 
erhvervsgrupper (ufaglært , faglært , funkt ionær og selvstændig)  for hver af de t re befolknings-
grupper indvandrere, efterkom m ere og etniske danskere.  
 
Figur 2  Beskæft igelseseffekten på tværs af befolknings-  og erhvervsgrupper 
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Kilde:  Ram bøll Managem ents kørsler i I DA-databasen novem ber 2008 
Figuren viser ændringer i oddsene for at  være i job indenfor de fire st illingskategorier, når m an går fra ikke at  have 

haft  fr it idsjob t il at  have haft  et .  
Odds rat io er et  stat ist isk m ål for styrken af sam m enhængen m ellem  var iable og er det  hyppigst  anvendte sam m en-

hængsm ål i forbindelse m ed logist isk regressionsanalyse. En odds- rat io på fx 1,57 betyder, at  det  at  have haft  et  
fr it idsjob øger chancen for at  være i den pågældende st illingsgruppe ( frem  for at  være ledig)  1,57 gange – dvs. 
chancen st iger m ed 57 %   

Fx er chancen for at  være i en st illing som  faglært  frem  for at  være ledig cirka 3,5 gange højere for de indvandrere, 
der har haft  fr it idsjob, sam m enlignet  m ed de, der ikke har. Tilsvarende har efterkom m ere, som  har haft  et  fr it ids-
job, cirka 2,5 større sandsynlighed for at  være i faglært  arbejde frem  for ledig sam m enlignet  m ed efterkom m ere, 
der ikke har haft  fr it idsjob. 

 
Figuren viser, at  effekten af fr it idsjob er størst  i forhold t il sandsynligheden for at  få arbejde som  
enten faglært , funkt ionær eller selvstændig. Det te gælder både for indvandrere, efterkom m ere 
og etniske danskere. For eksem pel har indvandrere cirka 3,5 gange større sandsynlighed for at  
være i faglært  arbejde, når de har haft  et  fr it idsjob, m ens fr it idsarbejde t ilsvarende forøger efter-
kom m eres sandsynlighed for faglært  arbejde 2,5 gange. Effekten af fr it idsjob er væsent ligt  m in-
dre, om  end fortsat  posit iv, i forhold t il ufaglært  arbejde. Etniske danskere udgør dog en undta-
gelse her, idet  effekten af fr it idsjob på ufaglært  arbejde, er næsten lige så stor som  effekten på 
de andre erhvervskategor ier. 

At  fr it idsjob i højere grad påvirker sandsynligheden for at  få arbejde som  faglært , funkt ionær el-
ler selvstændig i posit iv retning, end det  er t ilfældet  med ufaglært  arbejde, kan tænkes at  hænge 
sam m en m ed den posit ive uddannelseseffekt , som  frit idsjob også har (se afsnit  3.3) . Ræsonne-
m entet  er, at  unge, der har haft  fr it idsjob, er m ere t ilbøjelige t il at  tage en uddannelse, og m ed 
uddannelse øges sandsynligheden for, at  få et  arbejde, som  ikke er ufaglært . En supplerende for-
klaring på, hvorfor fr it idsjob i m indre grad har betydning for sandsynligheden for at  få ufaglært  
arbejde, kan være, at  adgangen t il ufaglært  arbejde i forvejen er så relat ivt  let , at  kvalifikat ioner, 
herunder erhvervserfar ing fra fr it idsjob, ikke spiller nogen væsent lig rolle.  
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Frit idsjob øger sandsynligheden for  høj  løn 

Som led i undersøgelsen af fr it idsjobbets posit ive beskæft igelseseffekt  har vi endvidere kigget  på, 
om  indkom stniveau også påvirkes af fr it idsjob. Det te er gjort  ved at  undersøge, om  sandsynlig-
heden for at  have en årsindtægt  over 300.000 kr. påvirkes af, om  m an har haft  fr it idsjob eller ej .  
En årlig indtægt  på 300.000 kr. udgør den afrundede gennemsnitsindkomst  for den del af under-
søgelsespopulat ionen, der er kommet  i j ob. For såvel etniske danskere som indvandrere og efter-
kom m ere er der en m eget  stærk sam m enhæng m ellem  at  have haft  fr it idsjob og sandsynlighe-
den for at  opnå en årsløn over 300.000 kr. For indvandrere og etniske danskeres vedkom m ende 
er sandsynligheden for det te m ere end dobbelt  så stor for gruppen, der har haft  fr it idsjob, sam -
m enlignet  m ed dem , der ikke har. For efterkom m eres vedkom m ende er sandsynligheden i un-
derkanten af det  dobbelte.   

Frit idsarbejdets sam lede varighed sam t  antal af fr it idsjob 

Det  er forventet , at  effekten af fr it idsjob st iger m ed fr it idsarbejdets længde. Tabellen herunder 
viser sam m enhængen m ellem  længden af den sam lede periode m ed fr it idsarbejde og de unges 
beskæft igelsesstatus som  enten ’I  arbejde’ eller ’Jobsøgende’ (unge i gang med en uddannelse er 
således bortsorteret ) . 

Tabel 5  Beskæft igelsesstatus i forhold t il fr it idsjobperiode 

Andele i arbejde og jobsøgende Periode m ed fr it idsarbejde i  
a lderen 1 4 - 1 9  år  I  arbejde Jobsøgende  Total %  Antal 

0-6 måneder 73  27   100 30  

7-12 måneder 76  24   100 37  

13-24 måneder 79  21   100 68  

25-48 måneder 94  6   100 131  

49+  måneder 96  4   100 99  

Ved ikke 93  7   100 26  

Total 89  11   100 422  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Der er en ganske klar sam m enhæng m ellem  fr it idsarbejdets længde og beskæft igelsesstatus for 
de unge. Således er flere unge, der har haft  fr it idsjob igennem  en lang periode, i arbejde end det  
er t ilfældet  for unge, der kun kortvarigt  har haft  fr it idsjob.  

Vi har ligeledes undersøgt , om  der er en sam m enhæng m ellem  antallet  af fr it idsjob og beskæft i-
gelsesstatus. Her viser det  sig, at  der ikke um iddelbart  er sam m enhæng m ellem  antallet  af for-
skellige fr it idsjob og fordelingen på henholdsvis ’I  arbejde’ og ’Jobsøgende’.  

 
Frit idsjobs betydning for  arbejdsm arkedsm ot ivat ionen 

En m åde hvorpå fr it idsjob kan påvirke beskæft igelsen er gennem  m ot ivat ionen for at  have et  ar-
bejde. Om  det te gør sig gældende har vi undersøgt  ved at  kigge på sam m enhængen m ellem  fr i-
t idsjob og de unge indvandrere og efterkommeres selvrapporterede arbejdsm arkedsmot ivat ion. 
 

Tabel 6  Fr it idsjobbets betydning for  m ot ivat ion 

Enighed –  Jeg har  lyst  t il at  være på arbejdsm arkedet   Har du t idligere 

haft  fr it idsjob? I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

Ja 83  12  3  1  0  100 592  

Nej  72  17  3  6  3  100 158  

Ved ikke 60  40  0  0  0  100 5  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Tabellen viser en lille sam m enhæng m ellem  fr it idsjob og selvrapporteret  arbejdsm arkedsm ot iva-
t ion (som  er stat ist isk signifikant ) . Blandt  de, der har haft  fr it idsjob, svarer flere, at  de i høj  grad 
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er enige i,  at  de har lyst  t il at  være på arbejdsmarkedet , m ens flere, der ikke har haft  fr it idsjob, 
svarer at  de slet  ikke er enige i,  at  de har lyst  t il det te. Det  gælder dog for alle de unge – uanset  
om  de har haft  fr it idsjob eller ej  – at  langt  størstedelen angiver, at  de i høj  grad har lyst  t il at  
være på arbejdsm arkedet .   

Hvis vi kont rollerer for uddannelse viser det  sig, at  der kun er en sam m enhæng m ellem  fr it idsjob 
og arbejdsm arkedsm ot ivat ion blandt  unge, som  ikke har gennem ført  en uddannelse. Det te gæl-
der både for indvandrere og efterkom m ere. Blandt  de unge, der har gennem ført  en uddannelse, 
er der derim od hverken en sam m enhæng for indvandrere eller efterkommeres vedkommende, 
hvad fr it idsjob og arbejdsm arkedsm ot ivat ion angår. Det  tyder altså på, at  uddannelse er den af-
gørende kont rolvariabel her, således at  fr it idsjob kun har en m ot ivat ionseffekt  for gruppen, som  
ikke har gennem ført  uddannelse3 .  En forklaring på det te m ønster kan være, at  uddannelse i sig 
selv m ot iverer de unge t il efterfølgende at  kom m e ud på arbejdsm arkedet . Alternat ivt  kan man 
forest ille sig en selvselekt ionseffekt , således at  de, der søger ind på en uddannelse, i forvejen er 
m ere m ot iverede i forhold t il j ob – uanset  om  de t idligere har haft  fr it idsjob eller ej .   

 

Fr it idsjob som  arbejdsm arkedsafklarende 

Det  er forventeligt , at  fr it idsjob kan have en afklarende effekt  på sam m e m åde, som  det  fx er t il-
fældet  m ed studiejob under videregående uddannelser. Ved at  afprøve en eller flere brancher kan 
m an forest ille sig, at  de unge får be-  eller afkræftet  deres holdning t il bestem te brancher, og at  
det te vil bidrage t il afklaring af, hvad de kunne tænke sig at  beskæft ige sig m ed frem over. Tabel-
len nedenfor viser, at  knap 60 %  af de unge vurderer, at  fr it idsarbejdet  slet  ikke eller kun i r inge 
grad har hjulpet  t il at  afklare, hvilken branche de vil arbejde inden for. De resterende unge (41 
% ) , som  derim od m ener, at  fr it idsarbejde i høj  grad eller nogen grad har en brancheafklarende 
effekt , udgør dog også en bet ragtelig andel4 .  

 

Tabel 7  Oplevelse af om  fr it idsjob virker brancheafklarende 

Enighed –  Frit idsarbejdet  har bidraget  t il brancheafklar ing 

  Antal Procent  

I  høj  grad 96  16  

I  nogen grad 145  25  

I  r inge grad 106  18  

Slet  ikke 233  39  

Ved ikke 12  2  

Total 592  100  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Ovenstående giver således ikke noget  klart  svar på, om  fr it idsjob virker afklarende. Vi får dog et  
klarere svar, hvis vi sam m enligner svarene for unge med og uden fr it idsjoberfar ing.  

 

Tabel 8  Frit idsjobbets betydning for brancheafklar ing 

Enighed –  Jeg ved hvilken branche, jeg gerne vil være indenfor  Har du t idligere 

haft  fr it idsjob? I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

Ja 68  19  8  3  2  100 592  

Nej  54  17  10  10  9 100 158  

Ved ikke 40  0  40  0  20  100 5  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

                                               
3 Vi har desuden undersøgt  om der er en sammenhæng mellem  de unges arbejdsmarkedsmot ivat ion og beskæft igelsesstatus. Der synes umid-

delbart  at  være en sammenhæng mellem  de to, men der er meget  få observat ioner i mange af cellerne, hvorfor vi hverken kan påvise, m en heller 
ikke afvise, at  der skulle være en sam menhæng. Endvidere bør det  bemærkes, at  der også kan være et  problem omkring sam menhængens ret -
ning, idet  det  må antages, at  arbejdsm arkedst ilknytning også kan være med t il at  styrke arbejdsmarkedsmot ivat ionen.  
4 I  forhold t il uddannelsesafklar ing viser analysen, at  23 %  mener, at  fr it idsjobbet  i høj  eller nogen grad har hjulpet  t il at  vælge uddannelse. Mod-
sat  mener 42 % , at  fr it idsjobbet  ikke har givet  nogen afklar ing. 
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Der er en klar sam m enhæng m ellem  fr it idsjoberfar ing og graden af brancheafklaring, sådan at  
flere unge, som  har haft  fr it idsjob angiver, at  de i høj  grad eller i nogen grad er afklarede om -
kring branche, end det  er  t ilfældet  for de unge, der ikke har haft  fr it idsjob. De unge uden fr it ids-
joberfar ing svarer derimod i højere grad, at  de kun i r inge grad eller slet  ikke er afklarede om -
kring branche. 

Når der kont rolleres for uddannelse, ser vi – i lighed m ed sam m enhængen m ellem  fr it idsjob og 
arbejdsm arkedsm ot ivat ion – at  fr it idsjob skaber afklar ing for gruppen, der ikke har gennem ført  
en uddannelse, m en ikke direkte for gruppen, som  allerede har gennem ført  en uddannelse. For-
klaringen herpå kan tænkes at  være, at  den afklarende effekt  af uddannelse udvisker en eventuel 
afklarende effekt  ved fr it idsjob, idet  uddannelse har et  fagligt  indhold, som  i højere grad virker 
afklarende, end fr it idsjob.  

 

Frit idsjobs betydning for  netværk 

Det  er velkendt , at  netværk spiller en væsent lig rolle i rekrut teringen af arbejdskraft ,  idet  ar-
bejdsgivere i nogle t ilfælde vælger at  ansæt te m edarbejdere gennem  deres netværk frem  for at  
lave egent lige st illingsopslag. Netværk skabes bl.a. på arbejdspladser, og m an kan på den bag-
grund forest ille sig, at  fr it idsjob kan være m ed t il at  skabe et  netværk for unge. I  surveyen er de 
unge indvandrere og efterkom m ere, som  har haft  fr it idsjob, blevet  bedt  om  at  vurdere, i hvor høj  
grad de m ener, at  fr it idsjob har bidraget  t il,  at  de har fået  et  netværk/ venner. Tabellen herunder 
viser, at  størstedelen af de unge (63 % )  m ener, at det te er t ilfældet  i høj  grad eller i nogen grad. 
Godt  36 %  af de unge vurderer at  fr it idsjob kun i r inge grad eller slet  ikke har givet  dem  netværk 
eller venner.  

 

Tabel 9  Oplevet  betydning af fr it idsjob for netværk 

Enighed –  Fr it idsarbejdet  har bidraget  t il a t  jeg har  fået  netværk/ venner 

 Antal Procent  

I  høj  grad 181  31  

I  nogen grad 189  32  

I  r inge grad 131  22  

Slet  ikke 84  14  

Ved ikke 7  1  

Total 592  100  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

En nærm ere undersøgelse viser yderligere, at  de unges vurdering af fr it idsarbejdets netværks-
skabende effekt  er bet inget  af, hvilken branche de har haft  j ob indenfor. Unge, der haft  fr it idsjob 
indenfor lagerom rådet , angiver i højere grad, at  j obbet  har givet  venner og netværk end andre 
unge. Modsat  udmærker avis-  og reklameomdeling sig igen negat ivt , hvilket  også her kan forkla-
res med jobbenes meget  selvstændige karakter, der kun i meget  begrænset  om fang involverer 
kontakt  t il kolleger. 

Da der er tale om  de unges selvrapporterede vurdering af fr it idsjobbets betydning for netværk, 
sam t  at  spørgsm ålet  om  netværk er st illet  på en måde, hvor netværk relaterer t il venner og om -
gangskreds, kan det  ikke i sig selv siges at  være udt ryk for, om  de unge rent  fakt isk opbygger et  
netværk gennem  fr it idsjob, der senere hen kan hjælpe dem  i arbejde. Sam m enhængen m ellem  
fr it idsjob og netværk kan dog også undersøges ved at  se på om  de unges vurdering af, hvorvidt  
de har et  relevant  netværk t il at  kunne få arbejde afhænger af om  de har haft  fr it idsjob. Tabellen 
nedenfor viser, at  der er en m eget  klar sam m enhæng. Væsent ligt  flere unge, der har haft  fr it ids-
job, angiver, at  de i høj  grad er enige i, at  de har et  relevant  netværk t il at  kunne få arbejde (54 
% ) , end det  er t ilfældet  blandt  unge uden fr it idsjob (30 % ) , som  derim od er m ere t ilbøjelige t il at  
svare, at  de slet  ikke har det  relevante netværk.  
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Tabel 1 0  Fr it idsjob i forhold t il relevans af netværk  

Enighed –  Jeg har det  relevante netværk t il a t  kunne få  arbejde  Har du t idligere 

haft  fr it idsjob? I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

Ja 54  26  12  5  4  100 592  

Nej  30  25  18  16  11 100 158  

Ved ikke 0  60  20  20  0  100 5  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Kom petencet ilegnelse 

Et  af de forhold, der kan forklare samm enhængen m ellem  fr it idsjob og øgede beskæft igelsesm u-
ligheder, er de kom petencer, som  t ilegnes gennem  fr it idsjobbet . De unge er derfor blevet  bedt  
om  at  vurdere, i hvor høj  grad deres fr it idsarbejde har styrket  en række kom petencer, der relate-
rer sig t il beskæft igelse.  

 

Tabel 1 1  Oplevet  betydning af fr it idsjob i forhold t il relevante kom petencer 

I  hvor grad er du enig i,  at  fr it idsarbejde bidrager m ed følgende i forhold t il beskæft igelse? 

  I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke Total %  Antal 

Opbygning af netværk 26  38  19  15  2  100  592 

Branchekendskab 33  40  16  9  2  100  592 

Evne t il at  kunne indgå 
i fællesskabet  på en 
arbejdsplads 

48  38  8  5  2  100  592 

Sam arbejdsevne 53  36  6  4  1  100  592 

Opbygning af CV 39  31  15  13  2  100  592 

Disciplin (eks. møde-
t idspunkter , deadlines)  

57  31  8  4  1  100  592 

Viden om  kulturen på 
danske arbejdspladser 

37  32  16  10  4  100  592 

Viden om  dansk kultur 
generelt  

31  32  18  14  5  100  592 

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Tabellen viser for det  første, at  de unge generelt  oplever at  have t ilegnet  sig en række kompe-
tencer m ed afsæt  i fr it idsjobbet . Disse spænder fra øget  branchekendskab t il v iden om  kulturen 
på en arbejdsplads. For det  andet  er det  interessant , at  det  særligt  ser ud t il at  være sociale 
kompetencer, som de unge har fået  med sig. Således t ilkendegiver op mod 90 %  af de unge, at  
de i høj  eller nogen grad har fået  udbyt te i forhold t il sam arbejdsevner og t il at  kunne indgå i et  
fællesskab. For det  t redje har de unge fået  udbyt te i forhold t il evnen t il at  kunne overholde 
deadlines og m øde t il t iden (88 % ) .  

I  forhold t il indvandrere og efterkom m ere er det  relevant  at  undersøge, om  erfar ingen m ed et  fr i-
t idsjob medfører bedre dansksproglige kompetencer. Tabellen herunder viser tydeligt ,  at  mange 
indvandrere oplever, at  fr it idsjobbet  i høj  grad eller i nogen grad har gjort  dem bedre t il dansk 
(59 % ) , m ens det te i betydeligt  m indre grad er t ilfældet  for efterkommere (39 % ) . Flere efter-
kom m ere end indvandrere svarer dog sam t idig ’ved ikke’ t il spørgsm ålet .  

 

Tabel 1 2  Oplevet  udbyt te af fr it idsjob i forhold t il dansksproglige kom petencer  

Enighed –  Gennem  m it  fr it idsarbejde er  jeg blevet  bedre t il dansk  I ndvandrer/  

Efterkom m er I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

I ndvandrer 39  20  8  21  12  100 221  

Efterkomm er 17  12  8  34  30 100 371  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 



 
FRA FRI TI D TI L JOB 12  
 
 
 
 
 
 

  

Sam m enhængen m ellem  fr it idsjob og studiejob 

Vi har også undersøgt , om  fr it idsjob kan udgøre et første skridt  på vejen m od et  studiejob. Tabel-
len nedenfor viser, at  der er en klar sam m enhæng mellem  de to. Mere end dobbelt  så mange un-
ge indvandrere og efterkom m ere, der har haft  fr it idsjob, angiver, at  de i dag har et  studiejob ved 
siden af deres studie, end det  er t ilfældet  for de unge, der ikke har haft  fr it idsjob. Det  skal be-
m ærkes, at  det  kun er de respondenter, som  har angivet  sig selv som studerende, der indgår i 
tabellen. Det  er derfor ikke m uligt  at  undersøge, om  der yderligere er en sam m enhæng m ellem  
at  have haft  studiejob og beskæft igelse. Denne sam m enhæng er dog vist  i andre undersøgelser.  

 

Tabel 1 3  Sam m enhæng m ellem  fr it ids-  og studiejob 

Har du et  studiejob ved siden af dit  studie?  Har du t idligere 

haft  fr it idsjob? Ja Nej   Total %  Antal 

Ja 56  44  100  116  

 

Nej  24  76  100  29  

Ved ikke 50  50  100  2  

 

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

3 .3  Opsum m ering 

Det  foregående afsnit  beskæft iger sig overordnet  m ed den unges udbyt te af at  have haft  et  fr i-
t idsjob. Generelt  set  føler 9 ud af 10 unge, at  de har fået  et  posit ivt  udbyt te af fr it idsjobbet . Fr i-
t idsjobbet  bidrager med øget  selvt illid og anerkendelse for den unge. Frit idsjobbet  påvirker sand-
synligheden for beskæft igelse posit ivt ,  også når der tages hensyn t il alder, køn, bopæl og foræl-
dres indkom st . Når m an ser nærm ere på beskæft igelseseffekten af fr it idsjobbet  på tværs af er-
hvervsgrupper, har fr it idsjobbet  især en posit iv effekt  på sandsynligheden for beskæft igelse in-
den for erhvervsgrupperne:  faglærte, funkt ionærer og selvstændige for både unge etniske dan-
skere, indvandrere og efterkom m ere. Det te kan skyldes, at  fr it idsjobbet  har en posit iv uddannel-
seseffekt , der øger sandsynligheden for beskæft igelse i disse erhvervsgrupper.  

Fr it idsjobbet  viser sig også at  have en betydning for den unges indkom st  senere i livet . Sandsyn-
ligheden for at  have indkom st  over 300.000 kr. om  året  fordobles, hvis den unge har haft  fr it ids-
job. Herudover har fr it idsjobbet  varighed en posit iv effekt  på den unges beskæft igelsesstatus. 
Der er større tendens t il,  at  den unge vil være i arbejde, hvis fr it idsjobbet  har været  længereva-
rende. Frit idsjobbet  kan også virke m ot iverende for den unge i forhold t il graden af lyst  t il at  væ-
re på arbejdsm arkedet . Denne sam m enhæng er dog særlig udtalt  for unge, som  ikke har gen-
nem ført  en uddannelse. Endeligt  viser analysen, at  fr it idsjob har betydning for den unges net -
værk, kom petencet ilegnelse og m ulighed for studiejob.   

 

3 .4  Hvordan påvirker fr it idsjob uddannelse? 

Vi har ovenfor set , at  fr it idsjob har posit ive konsekvenser for indvandrere og efterkom m eres be-
skæft igelsessituat ion. Det  er im idlert id også interessant  at  se nærm ere på, om  der er t ilsvarende 
posit ive effekter at  se i forhold t il de unges vej  ind i uddannelsessystem et . Det te er interessant  i 
lyset  af uddannelsesforskellene m ellem  etniske danskere, indvandrere og efterkom m ere. Hvor 36 
%  af de etniske danske unge i aldersgruppen 25-29 år ingen kompetencegivende uddannelse 
har, er det te tal henholdsvis 78 %  og 58 %  for indvandrere og efterkommere, som Tabel 14 her-
under viser.  
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Tabel 1 4  Uddannelsessituat ionen for  indvandrere, efterkom m ere og etnisk danske unge ( 2 5  t il 2 9 - år ige)  

 I ndvandrere Efterkom m ere Etniske danskere 

I ngen kompetencegivende 
uddannelse 

30.464 77,5 %  3.558 58,3 %  99.216 35,6 %  

Kort  videregående 1.052 2,7 %  271 4,4 %  16.616 6,0 %  

Mellem lang videregående 1.347 3,4 %  382 6,3 %  31.750 11,4 %  

Lang videregående 1.294 3,3 %  281 4,6 %  15.193 5,5 %  

Erhvervsuddannelse 5.138 13,1 %  1.610 26,4 %  115.641 41,5 %  

Total 39.295 100,0 %  6.102 100,0 %  278.416 100,0 %  

Kilde:  Ram bøll Managem ents kørsler i I DA-databasen novem ber 2008 

 

De følgende afsnit  under, om  fr it idsjob påvirker uddannelse og giver desuden bud på, hvordan 
denne påvirkning sker.  

 

Fr it idsjob frem m er tendensen t il at  tage en uddannelse 

For at  undersøge om  fr it idsjob har en betydning for uddannelse, har vi på baggrund af register-
oplysninger analyseret  sam m enhængen m ellem  fr it idsjob og uddannelse. Analyserne svarer t il 
de, der er foretaget  i forhold t il beskæft igelseseffekten i forr ige afsnit .  Også her er der taget  høj -
de for kont rolvariabler.  

Analyserne viser grundlæggende det  sam m e generelle m ønster. Fr it idsjob påvirker uddannelse 
posit ivt ,  således at  personer, der har haft  et  fr it idsjob har større sandsynlighed for at  tage en ud-
dannelse end personer, som  ikke har haft  et  fr it idsjob. Det te m ønster finder vi inden for alle 
grupper – etniske danskere, indvandrere og efterkom m ere. 

Foruden de overordnede analyser har vi desuden undersøgt , om  effekten af fr it idsjob knyt ter sig 
t il bestemte uddannelsesretninger. Det  viser sig her, at  fr it idsjob har en posit iv effekt  for alle ud-
dannelsesretninger, og det te m ønster går overvejende på tværs af etniske danskere, indvandrere 
og efterkom m ere. Figuren herunder viser, hvordan sam m enhængene m ellem  baggrundsvariable-
ne, deriblandt  fr it idsjob, og uddannelse ser ud. For såvel etniske danskere som indvandrere og 
efterkom m ere gælder det ,  at  fr it idsjob har en posit iv effekt  på sandsynligheden for at  have en 
uddannelse.  
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Figur 3  Sam m enhængen m ellem  fr it idsjob og uddannelse 
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Kilde:  Rambøll Managements kørsler i I DA-databasen februar 2009 
Figuren viser signif ikante sam m enhænge m ellem  en række fork larende var iable og uddannelse. ’+ ’ angiver posit iv 

sam m enhæng m ens ’- ’ angiver negat iv sam m enhæng. I  analyserne af de t re delgrupper:  indvandrere, efterkom -
m ere og etnisk danske frem kom m er de sam m e signif ikante sam m enhænge m ed sam m e fortegn – dog således, at  
der er en svag negat iv sam m enhæng m ellem  bopæl i storbyom råde for de etnisk danske og, at  der ikke er signif i-
kant  sam m enhæng m ellem  forældres indtægt  og uddannelse for efterkom m ere. Figuren sum m erer altså resulta-
terne af disse t re analyser. 

Analyserne er gennemført  blandt  de personer m ed bopæl i Danm ark, der i 2006 var m ellem  25 og 29 år. 
Frit idsjob er defineret  som  lønnet  beskæft igelse m ed årsindkom st  m ellem  10.000 og 120.000 kr. sam t idig m ed 

grundskole eller ungdom suddannelse i aldersintervallet  fra 15 t il 19 år. 
Uddannelse er defineret  som  gennem ført  kort , m ellem lang eller lang videregående uddannelse eller erhvervsuddan-

nelse. 

 

Betydningen af fr it idsjob er dog større for indvandrere end for etniske danskere og efterkom m e-
res vedkom m ende. Det te betyder selvsagt  ikke, at  indvandrere har større sandsynlighed for at  
uddanne sig, m en derim od at  der sam m enlignet  m ed etniske danskere og efterkom m ere er rela-
t ivt  større forskel på gruppen af indvandrere, der har haft  fr it idsjob og gruppen, der ikke har. 

Det  frem går endvidere, at  en række andre forhold også spiller ind. Forældrenes indkom st , bopæl 
i storbyom råde og alder øger alle generelt  sandsynligheden for at  have gennem ført  en uddannel-
se5 , m ens mænd har m indre sandsynlighed for at  have en kort - , m ellem lang eller lang uddan-
nelse eller en erhvervsuddannelse. 

 
5 Det  gælder dog, at  forældrenes indkomst  ikke har en signifikant  betydning for efterkommeres vedkommende og endvidere, at  bopæl i storby-

område har en negat iv -  men meget  svag -  betydning for etnisk danskes sandsynlighed for at  have gennemført  en uddannelse. 
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Når der opledes på uddannelsesretning, viser det  sig, at  fr it idsjob har en posit iv effekt  på alle ka-
tegorier. Figur 4 nedenfor viser, hvilke uddannelsesretninger fr it idsjob har en posit iv og signifi-
kant  effekt  på, og desuden effekternes relat ive styrke.  

 

Figur 4  Effekt  af fr it idsjob på forskellige uddannelsesretninger 

Høj  odds 
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Kilde:  Ram bøll Managem ents kørsler i I DA-databasen novem ber 2008 
Figuren viser ændringer i oddsene for at  have en uddannelse indenfor de fire uddannelseskategorier (EUD, kort , m el-

lem lang og lang videregående uddannelse)  for personer, der har haft  et  fr it idsjob, sam m enlignet  m ed de, der ikke 
har haft  ét . Alle analyserne er foretaget  m ed ’ingen uddannelse’ som referencekategor i (dvs. EUD vs. ingen ud-
dannelse og kort  videregående uddannelse vs. ingen uddannelse) .  

Odds- rat io er et  stat ist isk m ål for styrken af sam m enhængen m ellem  var iable og er det  hyppigst  anvendte sam m en-
hængsm ål i forbindelse m ed logist isk regressionsanalyse. En odds- rat io på fx 1,57 betyder, at  det  at  have haft  et  
fr it idsjob øger chancen for at  have gennemført  den pågældende uddannelse 1,57 gange – dvs. chancen st iger 
m ed 57 %  

Fx er en erhvervsfaglig uddannelse (EUD)  3,2 gange m ere sandsynlig for indvandrere, der har haft  fr it idsjob, sam -
m enlignet  m ed indvandrere, som  ikke har haft  et  fr it idsjob. Tilsvarende har efterkom m ere, som  har haft  et  fr it ids-
job, cirka 1,6 gange større sandsynlighed for at  have en erhvervsfaglig uddannelse end efterkom m ere, som  ikke 
har haft  et  fr it idsjob.  

Bem ærk:  Pga. relat ivt  få indvandrere og efterkom m ere m ed lange videregående uddannelser i aldersgruppen, er der 
yderligere blevet  gennem ført  en analyse, hvor de to grupper opt ræder sam let . Her har fr it idsjob også en signif i-
kant  effekt  på lang videregående uddannelse. Odds- rat ioen herfra er angivet  i figuren.  

For alle t re grupper – etniske danskere, indvandrere og efterkom m ere – har fr it idsjob og posit iv 
betydning for gennemførelsen at  erhvervsuddannelser og korte og m ellem lange videregående 
uddannelser. Med andre ord har unge, der har haft  et  fr it idsjob i alderen 14-19 år større sand-
synlighed for at  gennem føre sådanne uddannelser. Særligt  for indvandrere er effekten på er-
hvervsuddannelser stor, og fakt isk øges sandsynligheden for at  tage en erhvervsuddannelse her 
m arkant  m ere, end t ilfældet  er for korte og m ellem lange uddannelser. 

 

Fr it idsarbejde m ot iverer  t il uddannelse 

Frit idsjob har som  vist  i ovenstående en substant iel betydning for valg af uddannelse og uddan-
nelse i det  hele taget . Én forklaring kan være, at  fr it idsarbejde m ot iverer unge t il at  uddanne sig. 
Som  det  frem går af følgende, er der en sam m enhæng im ellem netop fr it idsjob og uddannelses-
mot ivat ion, og mange indvandrere og efterkommere t illægger fr it idsjobbet  en direkte betydning.  

I  survey-undersøgelsen blev de unge indvandrere og efterkom m ere bedt  om  at  vurdere fr it idsar-
bejdets effekt  på deres m ot ivat ion for at  tage en uddannelse. Tabellen nedenfor viser resultatet . 
Cirka 26 %  af de unge, der har haft  et  fr it idsarbejde, vurderer at  jobbet  i høj  grad har m ot iveret  
dem t il at  tage en uddannelse, og yderligere 19 %  svarede ’I  nogen grad’. Med andre ord angiver 
45 %  altså, at  fr it idsjobbet  har haft  en substant iel betydning. Modsat  viser det  sig dog også, at  
hele 37 %  afviser en m ot ivat ionseffekt , m ens 13 %  vurderer, at  fr it idsarbejdet  kun i r inge grad 
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har påvirket  deres m ot ivat ion for at  tage en uddannelse. Det  er således vanskeligt  at  konkludere 
entydigt  på mot ivat ionseffekten i forhold t il uddannelse.  

Der er dog forskelle m ellem  indvandrere og efterkom m ere. I ndvandrere vurderer i højere grad, 
at  fr it idsarbejdet  har haft  en posit iv betydning for deres m ot ivat ion. Således svarer 54 %  af ind-
vandrerne enten ’i høj  grad’ eller i ’nogen grad’, m ens det  t ilsvarende tal for efterkom m ere er 39 
% . Modsat  føler flere efterkom m ere, at  fr it idsjobbet  kun har haft  en begrænset  betydning eller 
ingen betydning overhovedet . 

 

Tabel 1 5  Oplevelse af fr it idsjobbets m ot ivat ionseffekt  i forhold t il uddannelse 

Frit idsarbejdet  har  m ot iveret  m ig t il a t  tage en uddannelse  I ndvandrer/  

efterkom m er I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

I ndvandrer 34  20  9  33  4  100 221  

Efterkomm er 21  18  16  39  7 100 371  

Total 26  19  13  37  6 100 592 

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Fr it idsjobbets branche spiller yderligere ind. Særligt  gruppen af indvandrere og efterkom m ere, 
som  har haft  fr it idsarbejde indenfor I ndust r i og Håndværk, vurderer nem lig, at  jobbet  har m ot i-
veret  dem  t il at  tage en uddannelse. 

En alternat iv m åde at  bet ragte sam m enhængen på er ved at  undersøge forholdet  m ellem  re-
spondenternes fr it idsjobhistor ik og generelle m ot ivat ion for at  tage en uddannelse. Tabellen ne-
denfor viser de unges m ot ivat ion fordelt  på, hvorvidt  de har haft  fr it idsjob.  

Både blandt  de, der har haft  et  fr it idsjob, og de, der ikke har, angiver de fleste, at  de i høj  grad 
eller i nogen grad er m ot iveret  t il at  tage en uddannelse. Men der er dog forskelle grupperne 
im ellem . Der er um iddelbart  en sam m enhæng m ellem  fr it idsjob og m ot ivat ion for at  tage en ud-
dannelse. Blandt  de personer, som  t idligere har haft  et  fr it idsjob, svarer en større andel, at  de i 
høj  grad er m ot iveret , mens der m odsat  er en større del af gruppen, som  ikke har haft  fr it idsjob, 
der placerer sig på de øvrige svarm uligheder. Sam m enhængen m ellem  fr it idsjob og m ot ivat ion 
viser sig ved nærm ere undersøgelse også at  være stat ist isk signifikant . 

 

Tabel 1 6  Frit idsjobbets m ot ivat ionseffekt  i forhold t il uddannelse  

Enighed -  Jeg er  m ot iveret  t il a t  tage en uddannelse  Har du t idligere 

haft  fr it idsjob? I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

Ja 58  23  9  8  3  100 317  

Nej  43  29  11  10  7 100 108  

Ved ikke 50  25  0  0  25  100 4  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

Respondenter, som allerede har gennemført  en uddannelse, indgår ikke i tabellen. 

 

Hvis vi yderligere opdeler på henholdsvis indvandrere og efterkommere, bliver billedet  dog en 
anelse m ere uklart . Mønst ret  opretholdes for gruppen af indvandrere, m ens der ikke længere er 
stat ist isk belæg for en sam m enhæng for gruppen af efterkom m ere. Det  m å dog t illægges betyd-
ning, at  antallet  af unge i hver kategori bliver væsent ligt  reduceret , når denne opdeling int rodu-
ceres.  
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Frit idsarbejde skaber t ro på egne evner og m uligheder i uddannelsessystem et  

Der er yderligere en nær sam m enhæng m ellem  at  have haft  fr it idsarbejde og have t illid t il egne 
evner og m uligheder i uddannelsessystem et . Det te aspekt  er knyt tet  t il m ot ivat ion for at  tage en 
uddannelse jævnfør forrige afsnit , m en der viser sig her en endnu stærkere sam m enhæng – også 
når der kont rolleres for, hvilken generat ion de unge t ilhører, og for om  de allerede er i gang m ed 
en uddannelse.  

Tabellen nedenfor viser, hvordan indvandrere og efterkom m ere fordeler sig på spørgsm ålet  om , 
hvorvidt  de har t illid t il,  at  de kan klare sig godt  i uddannelsessystem et . Både inden for gruppen, 
der t idligere har haft  et  fr it idsjob, og inden for gruppen, der ikke har, svarer størstedelen i høj  
grad eller nogen grad. Det  gælder henholdsvis 87 og 67 % . Der er dog betydelige forskelle. Mens 
en langt  større andel m ed fr it idsjob svarer i høj  grad, angiver flere uden fr it idsjob, at  de i r inge 
grad eller slet  ikke har t illid t il,  at  de kan klare sig godt  i uddannelsessystem et . Stat ist iske tests 
viser desuden, at  sam m enhængen er ganske stærk. 

 

Tabel 1 7  Frit idsjobbets betydning for  selvt illid i uddannelsessystem et  

Enighed -  Jeg har t illid t il,  a t  jeg kan klare m ig godt  i uddannelsessystem et   Har du t idligere 

haft  fr it idsjob? I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

Ja 58  29  6  5  3  100 325  

Nej  37  30  13  10  9 100 108  

Ved ikke 50  25  0  0  25  100 4  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

Respondenter, som allerede har gennemført  en uddannelse, indgår ikke i tabellen. 

 

Mønst ret  findes både inden for gruppen af indvandrere og gruppen af efterkom m ere, og i begge 
t ilfælde er der tale om  en stærk sam m enhæng. Resultaterne kunne dog skyldes, at  en betydelig 
del af de unge allerede er i gang m ed en uddannelse, og derfor er m ere bevidste om  deres egne 
muligheder. Det te er dog ikke t ilfældet , hvilket  lader sig afsløre ved kont rol af, hvorvidt  de unge 
indvandrere og efterkom m ere er i uddannelse i øjeblikket . Sammenhængen eksisterer således 
også for gruppen, som  ikke er i gang m ed en uddannelse.  

Sam m e m ønster findes m ed hensyn t il de unges vurdering af, hvorvidt  deres kom petencer svarer 
t il,  hvad der kræves i uddannelsessystem et . Her er forskellen endog m ere udtalt .  Mens 62 %  af 
de unge indvandrere og efterkom m ere med fr it idsjoberfar ing vurderer, at  deres kom petencer i 
høj  grad svarer t il,  hvad der kræves, gælder det te kun for 35 %  af gruppen uden fr it idsjob. 

 

Tabel 1 8  Frit idsjobbets betydning for  relevante kom petencer i uddannelsessystem et  

Enighed -  Jeg m ener, at  m ine kom petencer  svarer t il,  hvad der  kræves for at  
tage en uddannelse 

 Har du t idligere 

haft  fr it idsjob? I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

Ja 62  26  5  4  4  100 324  

Nej  35  30  15  9  11 100 108  

Ved ikke 75  0  0  0  25  100 4  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

Respondenter, som allerede har gennemført  en uddannelse, indgår ikke i tabellen. 

 

Også her findes m ønst ret  både inden for gruppen af indvandrere og efterkom m ere, og sam m en-
hæng er stat ist isk m eget  stærk, selv når der kontrolleres for, hvorvidt  de unge allerede er i ud-
dannelse.  
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3 .5  Frit idsjobbets betydning for  integrat ion 

Der er generelt  enighed om  at  beskæft igelse og integrat ion på arbejdsm arkedet  har betydning 
for den generelle integrat ion i samfundet . Tabellen herunder viser, at  unge som  har haft  fr it idsjob 
også i højere grad føler sig som  en del af det  danske sam fund. 69 %  af de unge, som  har haft  fr i-
t idsjob, føler sig i høj  grad som  en del af sam fundet , m ens det te gør sig gældende for 44 %  for 
unge, der ikke har haft  fr it idsjob. Gruppen af unge, der ikke har haft  fr it idsjob, føler sig ikke eks-
kluderet , m en de er m ere t ilbøjelige t il at  føle, at  de kun i nogen eller r inge grad er del af det  
danske samfund, da 48 %  af disse unge vurderer, at  det te er t ilfældet . Omvendt  vurderer 28 %  
af de unge, der har haft  fr it idsjob, at  de kun i nogen eller r inge grad føler sig inkluderet  i det  
danske sam fund. 

 

Tabel 1 9  Frit idsjobbets betydning for  t ilknytningen t il det  danske sam fund 

Enighed –  jeg følger  m ig som  en del a f det  danske sam fund  Har du t idligere 

haft  fr it idsjob? I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

Ja 69  22  6  3  0  100 592  

Nej  44  36  11  6  3 100 158  

Ved ikke 40  0  40  20  0  100 4  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Følelsen af at  bidrage t il et  sam fund kan også tolkes som  m ål på en bredere sam fundsm æssig in-
tegrat ion. Der er derfor også interessant  at  undersøge, om  fr it idsjob har en effekt  på følelsen af 
at  give noget  t il sam fundet . Som  det  ses af tabellen nedenfor gentager m ønst ret  sig.  82 %  af de 
unge, der har haft  fr it idsjob, føler, at  de bidrager med noget  t il samfundet , mens 62 %  af de un-
ge uden t idligere fr it idsjob kan genkende følelsen. 32 %  af de unge, der ikke har været  i fr it ids-
job, mener at  de kun i nogen eller r inge grad bidrager t il sam fundet , m ens andelen er lavere for 
unge, der har haft  fr it idsjob, nem lig 15 % .  

 

Tabel 2 0  Frit idsjobbets betydning for følelsen af at  bidrage t il det  danske sam fund 6

Enighed –  jeg føler , at  jeg har noget  at  bidrage m ed t il sam fundet   Har du t idligere 

haft  fr it idsjob? I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

Ja 82  13  2  1  1  100 592  

Nej  62  22  10  3  4 100 158  

Ved ikke 40  20  20  20  0  100 4  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

3 .6  Opsum m ering 

Analyserne viser det  sam m e generelle m ønster, nem lig at  fr it idsjob påvirker uddannelse posit ivt ,  
således at  personer, der har haft  et  fr it idsjob har større sandsynlighed for at  tage en uddannelse 
end personer, som  ikke har haft  et  fr it idsjob. Frit idsjob har desuden effekt  på alle uddannelses-
retninger.  

Der er ligeledes en stat ist isk signifikant  sam m enhæng m ellem  at  have haft  fr it idsjob og at  være 
m ot iveret  for uddannelse. Fr it idsjob øger nem lig m ot ivat ionen for at  uddanne sig. Herudover vi-
ser analysen, at  der er en stærk sam m enhæng m ellem  at  have haft  fr it idsarbejde og have t illid t il 
egne evner og m uligheder i uddannelsessystem et . Selv efter kontrol for, hvilken generat ion de 
unge t ilhører, og for om  de allerede er i gang med en uddannelse. Det  samme gør sig gældende i 
forhold t il om  de unge vurderer, at  de har de kompetencer, der efterspørges i skolesystem et . Un-
ge m ed fr it idsjoberfar ing er m ere t ilbøjelige t il at  vurdere, at  deres kompetencer er t ilst rækkeli-
ge, sam m enlignet  m ed unge, som  ikke har haft  fr it idsarbejde. 

                                               
6 Analysen viser også, at  der er en posit iv sammenhæng m ellem  fr it idsjob og følelsen af respekt  fra det  omgivende samfund. Effekten er dog ikke 
så stærk, som for den generelle integrat ion og følelsen af at  give bidrag t il sam fundet . 
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Endeligt  påvirker fr it idsjobbet  den sam fundsm æssige integrat ion. Der er således en posit iv signi-
fikant  sam m enhæng m ellem  erfar ing m ed t idligere frit idsjob og den unges følelse af at  være en 
del af det  danske sam fund. På sam m e m åde påvirker fr it idsarbejde også den unges følelse af at  
bidrage t il sam fundet , da unge, der har haft  fr it idsjob, også føler at  de bidrager m ere t il sam fun-
det . Fr it idsjobbet  har altså klare signifikante og substant ielle effekter på sandsynligheden for at  
gennem føre en uddannelse og for at  føle sig som  en integreret  del af det  danske sam fund. 

 

3 .7  Barrierer  for  opnåelse af fr it idsjob 

Vi har i foregående kapitel set , at  de unge har et  posit ivt  udbyt te af deres fr it idsjob i forhold t il 
personlig udvikling samt  uddannelses-  og beskæft igelsessituat ion. På den baggrund forekom m er 
det  oplagt  at  anbefale, at  så m ange unge som  m uligt  gør sig erfar inger m ed fr it idsjob. I  den for-
bindelse er det  im idlert id relevant  at  se nærm ere på, om  de unge har uhindret  adgang t il fr it ids-
job, eller om  de eventuelt  oplever barr ierer i forhold t il at  få fr it idsjob.  

Adspurgt , hvorvidt  de har oplevet , at  det  er svært  at  finde et  fr it idsjob, svarer 43 %  af de unge 
’nej ’ m ens 20 %  svarer henholdsvis ’ja’ og ’både og’. De resterende 14 %  svarer, at  de aldr ig har 
søgt  et  fr it idsjob. Der tegner sig derm ed ikke et  entydigt  billede af, om  det  er svært  for de unge 
at  finde fr it idsarbejde, m en det  forhold, at  hver fem te unge svarer bekræftende på, at  det  har 
været  svært  for vedkom m ende at  finde fr it idsarbejde, indikerer ikke desto m indre, at  der eksiste-
rer barr ierer for opnåelse af fr it idsjob – om  end om fanget  heraf er m indre klart .  

Tabellen nedenfor giver indblik i,  hvilke forhold, der af de unge kan opleves som  en barr iere for 
at  få fr it idsjob. 

 

Tabel 2 1  Oplevede barr ierer  for  at  få et  fr it idsjob  

Enighed –  I  hvor  høj  grad har du oplevet  følgende som  en barr iere? 

 I  høj  
grad 

I  nogen 
grad 

I  r inge 
grad 

Slet   
ikke 

Ved  
ikke 

Aldr ig ønsket  
fr it idsjob 

 
Total 

%  
Antal 

Fam iliens holdning t il 
fr it idsjob 

3 4 7 73 2 10   100 755 

I kke haft  netværk, 
der kunne hjælpe 
m ig t il et  fr it idsjob 

9 14 14 50 3 10   100 755 

Arbejdsgiveres for-
dom m e 

11 18 15 41 4 10   100 755 

Begrænset  viden om 
arbejdsm arkedet  

3 8 14 61 4 10   100 755 

Dårlige danskkund-
skaber 

5 5 6 69 5 10   100 755 

Manglende erfar ing 
fra t idligere jobs 

5 9 10 62 4 10   100 755 

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Det  forhold som  flest  unge har oplevet  som  en barr iere er arbejdsgiveres fordom m e om  etniske 
m inoriteter. Således har knap 30 %  af de unge i høj  grad eller i nogen grad oplevet  det te som  en 
barr iere. Fordom m e og deraf følgende diskrim inat ion af etniske m inoriteter fra den etniske dan-
ske m ajoritetsbefolknings side er et  ofte t ilbagevendende tem a i den offent lige debat . På den 
baggrund kunne m an have forventet , at  endnu flere af de unge ville angive, at  de har oplevet  ar-
bejdsgiveres fordomme som  en barr iere. Den posit ive udlægning er da, at  der – t rods alt  – ikke 
er mere end 30 %  af de unge, som  i høj  grad eller i nogen grad har oplevet , at  det te udgør en 
barr iere. I  et  m ere kr it isk perspekt iv er det  cent ralt ,  at  næsten hver t redje af de unge rent  fakt isk 
har oplevet , at  arbejdsgiveres fordom m e udgør en barr iere. Uanset  udlægning, så er arbejdsgive-
res fordom m e om  etniske m inoriteter den barr iere, som  flest  har oplevet .  

Mangel på netværk, der kan benyt tes t il at  finde fr it idsjob, er det  forhold, som næst flest  af de 
unge (23 % ) , i høj  grad eller i nogen grad har oplevet  som  en barr iere.  Derudover har 14 %  af 
de unge oplevet , at  m anglende erfar ing fra t idligere jobs i høj  grad eller i nogen grad har været  
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en barr iere for at  få fr it idsjob.  Om kring 11 %  af de unge har oplevet , at  m anglende kendskab t il 
arbejdsm arkedet  og dårlige danskkundskaber i høj  eller nogen grad har været  en barr iere for 
dem . Endelig har kun 7 %  angivet , at  fam iliens holdning t il fr it idsjob i høj  eller nogen grad har 
udgjort  en barr iere. Det te afkræfter antagelsen om , at  en eventuel negat iv indst illing over for fr i-
t idsjob hos den unges fam ilie kunne være en barr iere for, at  den unge får fr it idsjob.  

For  alle seks af de ovenfor  om talte m ulige barr ierers vedkom m ende er  andelen af unge, der  
svarer ,  at  det  slet  ikke har  været  en barr iere, størst .  Det te bekræfter  den indledende observa-
t ion,  at  m ange unge ikke oplever  barr ierer  i forhold t il at  opnå fr it idsjob.  

De unge har desuden haft  m ulighed for at  angive, om  der er andre t ing, som  har gjort  det  svært  
for dem  at  få et  fr it idsjob. Her benyt ter  m ange unge m uligheden for at  udt rykke deres frust rat ion 
over oplevelsen af diskrim inat ion i det  danske sam fund. Et  fremm edklingende navn, m uslim sk 
hovedtørklæde, hudfarve og andre generelle fordomm e om  etniske m inoriteter er blandt  de for-
hold, som  de unge frem hæver som  barr ierer her.  

 



 
FRA FRI TI D TI L JOB 21  
 
 
 
 
 
 

  

4 . MØNSTRE I  UNGE I NDVANDRERE OG EFTERKOMMERES 
FRI TI DSJOB 

Det te kapitel omhandler de overordnede tendenser og m ønst re i unge indvandrere og efterkom -
m eres erfar inger m ed fr it idsjob. Kapit let  er inddelt  i t re afsnit , hvoraf det  første byder på en ana-
lyse af hvad der karakteriserer de unge, der har fr it idsjob. Andet  afsnit  handler om  om fanget  og 
karakteren af de unges fr it idsjobberi, mens sidste afsnit  handler om  de unges m ot ivat ion for at  
have fr it idsjob m v.  

 

4 .1  Hvem  har fr it idsjob? 

Analyserne viser, at  der er forskelle m ellem  etnisk danske unges, efterkom m eres og indvandre-
res fr it idsjobakt ivitet . Etnisk danske unge har oftere fr it idsjob end efterkom m ere og indvandrere, 
og fr it idsjob er desuden betydeligt  m ere alm indeligt  blandt  efterkommere end blandt  indvandre-
re. For alle t re grupper gælder det  dog, at  mænd oftere end kvinder har haft  et  fr it idsjob, og at  
der er en posit iv sammenhæng mellem  forældrenes indkom st  og sandsynligheden for at  have fr i-
t idsbeskæft igelse. 

Tabellen nedenfor viser antallet  og andelen af indvandrere, efterkom m ere og etnisk danske unge, 
der har haft  et  fr it idsjob. Af de sam let  323.813 unge, der var m ellem  25 og 29 år i 2006, har 76 
%  haft  fr it idsarbejde. Der er dog væsent lige forskelle i udbredelsen heraf im ellem  etnisk danske 
unge, indvandrere og efterkom m ere. Hvor 85 %  af de etnisk danske unge har haft  et  fr it idsjobs, 
gælder det te kun for 76 %  af efterkom m erne og um iddelbart  18 %  af indvandrerne.  

 

Tabel 2 2  Udbredelse af fr it idsjob –  populat ionen 

 

Populat ion 

 -  unge i a lderen 2 5 - 2 9  

år  

Antal unge i a lders-

gruppen der  har haft  et  

fr it idsjob 

Procentdel unge i a l-

dersgruppen der har 

haft  et  fr it idsjob 

I ndvandrere 39.295 7.258 18 %  

Efterkomm ere 6.102 4.658 76 %  

Etniske danskere 278.416 235.755 85 %  

I  alt  323.813 247.671 76 %  

Kilde:  Ram bøll Managem ents kørsler i I DA-databasen novem ber 2008 
Analyserne er gennemført  blandt  de personer m ed bopæl i Danm ark, der i 2006 var m ellem  25 og 29 år. 
Frit idsjob er defineret  som  lønnet  beskæft igelse m ed årsindkom st  m ellem  10.000 og 120.000 kr. sam t idig m ed 

grundskole eller ungdom suddannelse i aldersintervallet  fra 15 t il 19 år. 

 

Når kun 18 %  af de unge indvandrere har haft  fr it idsarbejde, skyldes det  t il dels, at  en stor del af 
gruppen først  er kom m et  t il Danm ark efter, at  de har rundet  de 19 år. Tabellen herunder viser, 
hvordan fordelingen ser ud, når kun indvandrere og efterkom m er, der fakt isk opholdt  sig i landet  
i alderen 15-19 år, er indregnet .  

 

Tabel 2 3  Udbredelse af fr it idsjob –  indvandrere og efterkom m ere m ed ophold i Danm ark 

 

Antal 2 5 - 2 9 - år ige, der  har  op-

holdt  sig i Danm ark i a lderen 

1 5 - 1 9  år  

Antal i gruppen, der  

har haft  et  fr it idsjob 

Procentdel i gruppen, 

der  har haft  et  fr it idsjob 

I ndvandrere 17.632 7.157 41 %  

Efterkomm ere 5.781 4.604 80 %  

I  alt  23.413 11.761 50 %  

Kilde:  Ram bøll Managem ents kørsler i I DA-databasen novem ber 2008 
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Under halvdelen af de unge indvandrere har været  i Danm ark i hele perioden, og blandt  disse har 
41 %  haft  et  fr it idsjob. For efterkom m eres vedkom m ende er det  relat ivt  få, som  har befundet  sig 
andetsteds. Når denne gruppe udelades udgør andelen med fr it idsjoberfar ing dog 80 %  af efter-
kom m erne, og forskellen m ellem  etnisk danske uge og efterkom m ere er således ikke stor. 

Fr it idsarbejde varierer dog ikke kun på tværs af etnicitet  og generat ion. Andre faktorer, herunder 
forældres indkom st , køn, alder og bopæl spiller ind på, hvor alm indeligt  fr it idsjob er. Figuren 
herunder viser resultatet  af en række analyser, der undersøger sam m enhængen m ellem  en ræk-
ke baggrundsfaktorer og sandsynligheden for at  have fr it idsarbejde.  

 
Figur 5  Sam m enhæng m ellem  fr it idsjob og baggrundsfaktorer 

+  

-  
 

Frit idsarbejde 

Forældres  

lønindkom st  

Bopæl i  

storbyom råde 

Køn (kvinde)  

Alder 

-  

-  

 
Kilde:  Ram bøll Managem ents kørsler i I DA-databasen novem ber 2008 
Figuren viser signif ikante sam m enhænge m ellem  en række fork larende var iable og fr it idsarbejde. ’+ ’ angiver posit iv 

sam m enhæng m ens ’- ’ angiver negat iv sam m enhæng. I  analyserne af de t re delgrupper:  indvandrere, efterkom -
m ere og etnisk danske frem kom m er de sam m e signif ikante sam m enhænge m ed sam m e fortegn – dog gælder den 
negat ive sam m enhæng m ellem  bopæl i storby og fr it idsarbejde kun for indvandrere. Der er ingen signif ikant  
sam m enhæng for etniske danskere og efterkom m ere. 

Analyserne er gennemført  blandt  de personer m ed bopæl i Danm ark, der i 2006 var m ellem  25 og 29 år. 
Frit idsjob er defineret  som  lønnet  beskæft igelse m ed årsindkom st  m ellem  10.000 og 120.000 kr. sam t idig m ed 

grundskole eller ungdom suddannelse i aldersintervallet  fra 15 t il 19 år. 
Bopæl i storby om fat ter København, Århus, Aalborg og Odense. 

 

For alle grupper – indvandrere, efterkom m ere og danske unge – gælder det , at  forældres ind-
kom st  har en posit iv effekt  på sandsynligheden for at  have fr it idsbeskæft igelse. Med andre ord 
bliver sandsynligheden større, når forældrenes indkom st  st iger. Effekten er størst  for indvandre-
re, m en også m eget  væsent lig for etnisk danske unge og efterkom m ere. 

For alle grupper gælder det  yderligere, at  m ænd i aldersgruppen 25-29 år oftere har haft  fr it ids-
job end kvinder. I gen er betydningen størst  for indvandrere, og signifikant  m indre for etnisk dan-
ske unge og efterkom m ere.  

Alder har også betydning, m en effekten er negat iv. Det te betyder m ed andre ord, at  28 t il 29-
årige, som er de ældste i analysen, i m indre grad har haft  fr it idsarbejde end de yngste, 25 t il 26-
årige. Effekten er m eget  lille for etnisk danske unges vedkom m ende, m en større for indvandrere 
og efterkom m ere. Det  tyder på, at  fr it idsarbejde er blevet  m ere alm indeligt  i disse to grupper i 
løbet  af de blot  5 år, der adskiller analysens yngste fra de ældste.  

Den baggrundsfaktor m ed m indst  betydning er bopæl i en storby. For efterkom m ere og etnisk 
danske unge har bopæl t ilsyneladende ingen betydning for sandsynligheden for at  have et  fr it ids-
job. For indvandrere er der dog en svag negat iv effekt  således, at  unge indvandrere bosiddende i 
landom råder eller m indre byer oftere har haft  fr it idsarbejde end personer bosiddende i en storby.  

 



 
FRA FRI TI D TI L JOB 23  
 
 
 
 
 
 

  

3.2 Om fang og karakter af fr it idsjob 

I  det te afsnit  ses nærm ere på om fanget  af fr it idsjob, hvad angår varighed af den sam lede perio-
de m ed fr it idsjob samt  det  ugent lige t imeforbrug på fr it idsjob. Derudover ser vi på karakteren af 
fr it idsjob i forhold t il branche sam t  graden af ansvar i fr it idsjobbet .  

Hvad angår varigheden af den sam lede periode m ed fr it idsjob for unge indvandrere og efter-
kommere, er der stor spredning. Således st rækker den sam lede periode med fr it idsjob sig fra 1 
t il 72 måneder i alt .  Om end der er stor spredning på den sam lede periode med fr it idsjob, viser 
tabellen nedenfor, at  langt  størstedelen af de unge, som  har haft  fr it idsjob, har haft  det  i en læn-
gere periode. Således har m ere end halvdelen af de unge haft  fr it idsjob i over to år.  Kun om -
kring en sjet tedel af de unge har haft  fr it idsjob i en periode på et  år eller m indre.  

 

Tabel 2 4  Sam let  periode m ed fr it idsjob for  henholdsvis indvandrere og efterkom m ere 

Periode m ed fr it idsarbejde i a lderen 1 4 - 1 9  år , anta l m åneder  I ndvandrer/  

Efterkom m er 0-6 7-12 13-24 25-48 49+  Ved ikke  Total %  Antal 

I ndvandrere 11 11 16 28  15  19   100 216  

Efterkomm ere 6 8 16 33  26 12   100 360  

Sam let  8 9 16 31  22  15   100 576  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

Bem ærk, at  der indgår 576 respondenter, selvom  det te tal burde være 592 (kun 163 har ikke haft  fr it idsjob) . Der 
er altså 16 respondenter, som  hverken har angivet  per iode eller svaret  ’ved ikke’. De respondenter, som  ikke var 
i Danm ark i per ioden overhovedet , er skilt  fra og frem går ikke af tabellen.  

 

Det  frem går endvidere af tabellen ovenfor, at  der er en tendens t il,  at  indvandrere har haft  fr i-
t idsjob i kortere t id end efterkom m ere. Der er en større andel af indvandrerne, som  har haft  fr i-
t idsjob i under et  år end blandt  efterkomm erne, og færre som  har haft  fr it idsjob i m ere end to år.  

Størstedelen af de unge indvandrere og efterkommere har i deres sam lede periode med fr it idsjob 
nået  at  hente erfar inger fra flere forskellige arbejdspladser. Tabellen nedenfor viser, at  under 
hver fem te af de unge kun har haft  1 fr it idsjob, m ens over halvdelen af de unge har haft  3 eller 
flere fr it idsjob.  

 

Tabel 2 5  Antal forskellige fr it idsjob 

Hvor m ange forskellige fr it idsjob har  du haft? 

 Antal Procent  

1 101  17  

2 160  27  

3 138  23  

4 eller derover 193  33  

Total 592  100  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

I  forhold t il om fanget  af de unges fr it idsjob viser tabellen nedenfor, hvor m ange t im er om  ugen 
de unge i gennem snit  har arbejdet  i det  af deres fr it idsjob, som  de har haft  i længst  t id. Det  ses, 
at  26 %  af de unge har arbejdet  m ellem  6-10 t imer om  ugen, 32 %  af de unge mellem  11-15 t i-
mer mens 29 %  har arbejdet  16 t im er eller derover om  ugen. Således har mere end 60 %  af de 
unge arbejdet  11 t im er eller m ere om  ugen i deres frit idsjob, hvilket  m å siges at  være et  relat ivt  
stort  t im eforbrug ved siden af alm indelig skolegang.  
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Tabel 2 6  Fr it idsjobbets om fang –  m ålt  på antal t im er ugent ligt  

Hvor m ange t im er om  ugen arbejdede du i gennem snit  i fr it idsjobbet  
m ed den længste ugent lige arbejdst id? 

 Antal Procent  

1-5 53  9  

6-10 156  26  

11-15 191  32  

16 eller derover 169  29  

Ved ikke 18  3  

Jeg har ikke haft  sam m e fr it idsjob 
i 3 måneder 

5  1  

Total 592  100  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

Det  forudsæt tes, at  jobbet  har haft  en var ighed af m inim um  3 m åneder.  

 

Ser vi nærmere på hvilke brancher, de unge har haft  fr it idsjob inden for, er det  især inden for 
handel (superm arked, but ik, o.lign.) , at  de har været  beskæft iget . Dernæst  er avis-  og reklam e-
om deling sam t  hotel-  og restaurat ionsbranchen der, hvor flest  har haft  fr it idsjob. Tabellen viser 
endvidere, at  der er m indre forskelle mellem , hvilke brancher henholdsvis indvandrere og efter-
kom m ere har erfar ing inden for. Således har efterkom m ere i højere grad end indvandrere haft  
fr it idsjob inden for handel og lager, m ens indvandrere i højere grad har haft  fr it idsjob inden for 
hotel-  og restaurat ionsbranchen sam t  avis-  og reklam eom deling.  

 

Tabel 2 7  Fr it idsjob fordelt  på branche 

Procentdele af indvandrere og efterkom m ere  Hvilken branche har du haft  fr it ids-
job indenfor? I ndvandrere Efterkomm ere Sam let  

Handel ( superm arked, but ik o.l.)  59  74  69  

I ndust r i og håndværk 14  14  14  

Lager 11  15  14  

Hotel-  og restaurat ion 38  27  31  

Avis og reklam eom deling 41  39  40  

Anden 33  23  27  

Antal unge 221  371  592  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 
Bem ærk, at  de unge har haft  m ulighed for at  angive flere brancher, hvorfor procenterne ikke sum m erer t il 100. 

 

Nedenstående tabel viser de unges vurdering af graden af ansvar og selvstændighed i de ar-
bejdsopgaver, de har haft  i deres fr it idsjob. Graden af ansvar er m ålt  gennem  fire spørgsm ål om  
arbejdsopgaver, der ses som  indikatorer for graden af selvstændighed og ansvar:  selvstændig 
kundekontakt , planlægning af egne arbejdsopgaver, planlægning af andres arbejdsopgaver samt  
andre opgaver m ed ansvar.   
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Tabel 2 8  Grad af ansvar i fr it idsjob 

I  hvor høj  grad er  du enig i,  at  dit  fr it idsjob har  involveret  disse opgaver? 
 

I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

Selvstændig  

kundekontakt  
54  19  8  18  1  100 592  

Planlægning af egne 
arbejdsopgaver 

23  35  18  24  1 100 592  

Planlægning af an-

dres arbejdsopgaver 
8  17  21  53  2  100 592  

Andre opgaver m ed 

ansvar 
26  30  16  20  3  100 592 

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Om kring t re ud af fire af de unge vurderer, at  de i høj  grad eller i nogen grad har haft  selvstæn-
dig kundekontakt  i deres fr it idsjob. Lidt  mere end halvdelen af de unge vurderer, at  både plan-
lægning af egne arbejdsopgaver sam t  andre opgaver m ed ansvar i høj  grad eller i nogen grad har 
været  en del af deres fr it idsjob. Om vendt  har planlægning af andres arbejdsopgaver kun i m eget  
begrænset  om fang været  en del af de unges fr it idsjob. Således angiver knap t re ud af fire af de 
unge, at  planlægning af andres arbejdsopgaver slet  ikke eller i r inge grad indgik i deres fr it idsjob. 
At  de unge ikke i særlig stort  om fang har skullet  planlægge andres arbejdsopgaver som  led i de-
res fr it idsjob er ikke overraskende, da en sådan funkt ion m å vurderes at  rum m e et  relat ivt  stort  
ansvar, som  ofte vil falde uden for ram m erne af et  fr it idsjob.  

Der er ingen væsent lige forskelle m ellem  indvandrere og efterkom m ere, hvad angår graden af 
ansvar i fr it idsjobbets arbejdsopgaver. Kun hvad selvstændig kundekontakt  angår, fordeler de to 
grupper sig en sm ule forskelligt . Det te skyldes antageligt  forskellen m ellem  de to grupper m ed 
hensyn t il branche.   

 

4 .2  Hvad m ot iverer de unge t il a t  tage et  fr it idsjob 

Det te afsnit  om handler de unges m ot iver for at  have fr it idsjob, sam t  begrundelser for ikke at  ha-
ve fr it idsjob blandt  de unge, der ikke har haft  det . Derudover ser vi på betydningen af fam iliens 
indst illing t il fr it idsjob og endelig, hvordan de unge har fået  deres fr it idsjob.  

Hvad angår de unges m ot ivat ion for at  have fr it idsjob, viser tabellen nedenfor i hvor høj  grad de 
unge er enige i forskellige årsager t il,  at  de har haft  fr it idsjob. I kke overraskende frem går det , at  
især lysten t il at  t jene penge er en udbredt  bevæggrund. Således angiver 96 %  af de unge, at  
ønsket  om  at  t jene penge i høj  grad eller i nogen grad, har været  en årsag t il,  at  de valgte at  få 
fr it idsjob. For om kring 70 %  af de unge har ønsket  om  at  få erhvervserfar ing (73 % ) , nye udfor-
dr inger (71 % )  og møde nye m ennesker (68 % )  også i høj  grad eller i nogen grad været  en år-
sag t il at  få fr it idsjob.  

 

Tabel 2 9  Begrundelser for  at  vælge et  fr it idsjob 

Hvad var  årsagen t il,  at  du va lgt  at  få  fr it idsjob? 
 

I  høj  grad I  nogen grad I  r inge grad Slet  ikke Ved ikke  Total %  Antal 

Tjene penge 80  16  2  2  0  100 592  

Få erhvervserfar ing 47  26  12  15  1 100 592  

Få nye udfordr inger 40  31  15  13  1  100 592  

Møde nye m enne-

sker 
41  27  18  14  1  100 592 

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

I  t illæg t il ovenstående har de unge i surveyen også haft  en åben svarm ulighed t il at  angive an-
dre årsager t il,  at  de har haft  frit idsjob. Herfra fremgår det , at  de unge har haft  fr it idsjob for at  
styrke deres selvt illid, blive m ere m odne, afprøve en bestem t  branche, føle sig som  en del af det  
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danske sam fund og fællesskab sam t  at  kom m e væk fra gaden og have noget  bedre at  give sig t il 
end at  lave drengest reger.  

I ndt il v idere har analysen fokuseret  på de unge indvandrere og efterkom m ere, der har erfar inger 
m ed fr it idsjob. I  forbindelse m ed m ot ivat ionen for at  have et  fr it idsjob, er det  dog også relevant  
at  se på, hvilke årsager de, som  ikke har haft  fr it idsjob, angiver som begrundelse herfor. Tabel-
len nedenfor viser det te.  

 

Tabel 3 0  Begrundelser for  at  fravælge fr it idsjob 

Hvorfor  har  du ikke haft  fr it idsjob? 

 Antal Procent  

Fam ilie var im od det  6  4  

Hellere bruge t id på skole/ lekt ier 75  48  

Hellere bruge t id m ed venner eller øv-
r ige fr it idsakt iv iteter 

31  20  

I kke behov for penge 40  25  

I kke t id pga. pligter hjemm e 9  6  

Søgt , m en ikke fået  fr it idsjob 17  11  

Andet  33  21  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Begrundelsen om  hellere at  ville bruge sin t id på skole og lekt ier er den oftest  angivne og har t il-
slutning fra næsten halvdelen af de unge uden frit idsjob. Den næsthyppigste begrundelse for ikke 
at  have fr it idsjob er et  ikke-eksisterende behov for at  t jene penge, hvilket  25 %  af de unge t il-
slut ter sig. Denne begrundelse er interessant  set  i lyset  af, at  ønsket  om  at  t jene penge er den 
årsag, som  flest  af de unge, der har  haft  fr it idsjob, angiver som  begrundelse for, at  de fik et  fr i-
t idsjob. Endelig angiver omkring 20 %  af de unge, at  de hellere vil bruge t iden på venner og an-
dre fr it idsakt iviteter, m ens knap 6 %  angiver, at  de ikke har haft  t id t il fr it idsjob pga. pligter i 
hjem m et . For knap 4 %  af de unge er en begrundelse for, at  de ikke har haft  fr it idsjob, at  deres 
fam ilie var im od det . Betydningen af fam iliens indst illing t il fr it idsjob uddybes i det  følgende. 

 
Fam iliernes indst illing 

En af de hypoteser, som  vi har arbejdet  m ed i analysen, relaterer sig t il fam iliens holdning t il fr i-
t idsjob. Her var det  forventet , at  en negat iv indst illing t il fr it idsjob hos de unges fam ilie – fx 
m odvilj e over for kulturen på danske arbejdspladser – kan udgøre en barr iere for de unges m u-
lighed for at  have fr it idsjob. Som  tabellen ovenfor viser, er det  im idlert id en forsvindende lille an-
del på knap 4 % , der angiver, at  årsagen t il,  at  de ikke har haft  fr it idsjob er, at  deres fam ilie var 
im od det . Denne tendens bekræftes af nedenstående tabel, som  viser, at  stort  set  alle de unges 
fam ilier – såvel de unge, der har haft  fr it idsjob, som  de der ikke har – m ener, at  fr it idsjob er en 
god t ing. Således svarer 63 %  af de unge, at  deres fam ilie i høj  grad og 25 %  af de unge, at  de-
res fam ilie i nogen grad synes, at  fr it idsjob er en god t ing. Kun 5 %  angiver, at  deres fam ilie i 
r inge grad eller slet  ikke synes, at  fr it idsjob er en god t ing.  
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Tabel 3 1  Fam iliernes indst illing t il fr it idsjob 

I  hvilken grad synes din fam ilie , at  fr it idsjob er  en god t ing? 

 Antal Procent  

I  høj  grad 477  63  

I  nogen grad 192  25  

I  r inge grad 29  4  

Slet  ikke 8  1  

Ved ikke 49  7  

Total 755  100  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

De unge har haft  m ulighed for at  uddybe, hvorfor deres fam ilie synes, eller ikke synes, at  fr it ids-
job er en god t ing. For de unge, hvis forældre synes, at  fr it idsjob er en god t ing, er den langt  
hyppigste begrundelse herfor, at  fr it idsjob giver m ulighed for, at  den unge kan t jene sine egne 
penge og her igennem supplere fam iliens økonom i ved at  sørge for egne lommepenge. Derudover 
angiver m ange unge, at  deres forældre synes, at  fr it idsjob er en god ide, fordi det  styrker den 
unges selvstændighed og ansvarlighed sam t  giver den unge erhvervserfar ing, som  vedkom m en-
de kan drage nyt te af senere hen. Endelig angiver nogle unge, at  deres forældre synes fr it idsjob 
er en god t ing, fordi det  holder den unge væk fra gaden, og giver vedkom m ende noget  fornuft igt  
at  give sig t il,  m ens enkelte også frem hæver kontakt  t il etniske danskere, som en begrundelse 
for, hvorfor deres forældre ser på fr it idsjob m ed posit ive øjne.  

For  de unge, hvis forældre ikke synes, at  fr it idsj ob er  en god t ing,  uddybes denne holdning 
m ed, at  der  ikke var  behov for  penge, at  forældrene syntes, det  var  v igt igere at  bruge t id på 
lekt ier ,  at  de havde pligter  hj em m e og t il dels,  at  arbejdst iderne ifølge forældrene lå for  sent .  
I ngen af de unge er  enige i,  at  fam ilien var imod fr it idsj ob pga. kulturen på danske arbejds-
pladser.  Hypotesen om , at  en negat iv  indst illing t il fr it idsj ob hos de unges fam ilie kan være en 
barr iere for  at  den unge har  fr it idsjob, kan alt så ikke bekræftes på baggrund af denne analyse, 
idet  kun m eget  få unge angiver,  at  deres fam ilie er  im od fr it idsjob.  

 

Om gangskredsens betydning 

Foruden de unges fam ilies indst illing t il fr it idsjob, er det  også relevant  at  se nærm ere på betyd-
ningen af de unges øvrige om gangskreds. Vores forventning er, at  desto m ere udbredt  fr it idsjob 
er i en persons om gangskreds, jo større sandsynlighed har vedkom m ende for selv at  have et  fr i-
t idsjob. Tabellen nedenfor bekræfter det te. Der er en m eget  klar sam m enhæng m ellem  hvor 
m ange i om gangskredsen, der har haft  fr it idsjob, og andelen af unge, der har fr it idsjob. Det  gæl-
der både inden for gruppen af indvandrere og efterkom m ere, om  end sam m enhængen um iddel-
bart  er stærkere for efterkom m ere end for indvandrere. 
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Tabel 3 2  Om gangskredsens betydning for fr it idsjob 

Har du haft  fr it idsjob? Hvor m ange i om gangskredsen har 
haft  fr it idsjob? Ja Nej  Total %  Antal 

I ngen 37  63  100  19 

Få 63  37  100  35 

Nogle 67  33  100  48 

De fleste 84  16  100  182 

Ved ikke 32  68  100  22 

I ndvandrere 

Total 72  28  100  306 

I ngen 25  75  100  8 

Få 54  47  100  43 

Nogle 67  33  100  57 

De fleste 93  7  100  324 

Ved ikke 50  50  100  12 

Efterkomm ere 

Total 84  16  100  444 

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 

 

Om gangskredsen kan forventes at  spille en normsættende rolle. Hvis det  er norm alt  at  have fr i-
t idsjob i om gangskredsen, forekom m er det  naturligt  at  den unge også får fr it idsjob. Derudover 
kan m an forest ille sig, at  om gangskredsen spiller en rolle i forhold t il,  hvordan de unge har fået  
fr it idsjob.  

Tabellen nedenfor viser, at  netværk spiller en afgørende rolle som  rekrut ter ingsgrundlag for de 
unge. Således angiver 61 %  af de unge, at  de har fået  et  eller flere fr it idsjob gennem  fam ilie, 
venner og bekendte.  

 

Tabel 3 3  Kanaler  t il fr it idsjob  

Hvordan fik  du fr it idsjob? 

 Antal Procent  

Gennem fam ilie, venner og bekendte 358  61  

Uopfordret  skr ift lig ansøgning 179  30  

Gennem ansøgning på opslået  annonce 174  29  

Uopfordret  m undt lig henvendelse på 
arbejdspladsen 

197  33  

Andet  22  4  

Kilde:  Ram bøll Managem ents survey blandt  unge indvandrere og efterkom m ere, pr im o 2009 
Bem ærk, at  de unge har haft  m ulighed for at  angive flere kanaler, hvorfor procenterne ikke sum m e-
rer t il 100. 

 

Om gangskredsen er den kanal, hvorigennem  flest  unge angiver, at  de har fået  et  fr it idsjob. Sam -
t idig angiver knap hver t redje af de unge, at  de har fået  fr it idsjob gennem  følgende kanaler;  uop-
fordret  skr ift lig ansøgning (30 % ) , ansøgning på opslået  annonce (29 % )  og uopfordret  m undt lig 
henvendelse på arbejdspladsen (33 % ) . Under svarangivelsen ’Andet ’ angives prim ært  prakt ik i 
folkeskolen som  en kilde t il fr it idsjob.  
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3 . 4  Opsum m ering 

Analysen viser, at  etniske danske unge oftere har fr it idsjob end indvandrere og efterkom m ere, 
m en at  forskellen m ellem  etniske danskere og efterkom m ere ikke er stor, når der tages højde for 
om  m an har opholdt  sig i Danm ark, og således har været  t il rådighed for arbejdsm arkedet .  

Flere faktorer har betydning for sandsynligheden for at  have et  fr it idsjob. For både etniske dan-
ske unge, indvandrere og efterkom m ere har forældrenes indkom st  en posit iv effekt . Der er også 
en tendens t il,  at  m ænd i større grad har fr it idsjob, m en denne effekt  er dog størst  blandt  iblandt  
indvandrere og gør sig i m indre grad gældende for efterkom m ere og unge etniske danskere. Ana-
lysen viser også, at  alder påvirker sandsynligheden for fr it idsjob negat ivt ,  da de 28 t il 29-årige i 
m indre grad har haft  frit idsjob end de 25 t il 26-årige. Endeligt  viser den unges bopæl sig ikke at  
påvirke sandsynligheden for at  have fr it idsjob nævneværdigt . 

I  forhold t il om fang og karakteren af fr it idsjobbet  frem går det  af analysen, at  m ere end halvdelen 
af de unge indvandrere og efterkom m ere har haft  frit idsjob i en periode på over 2 år, og at  over 
halvdelen af de unge har haft  3 eller flere jobs. Om fangsm æssigt  lægger de unge en stor indsats 
i fr it idsjobbet , da cirka 60 %  har arbejdet  11 t im er eller m ere ugent ligt  og primært  inden for 
handels-  og avis/ reklam e-branchen. Analysen afslører også, at  de unge føler, at  der er ansvar 
forbundet  m ed planlægning af egne arbejdsopgaver og kundekontakt . De unges m ot iver for fr i-
t idsjob er flere, m en primært  penge (96 % ) , erhvervsfaring (73 % ) , nye udfordringer (71 % )  og 
et  ønske om  at  m øde nye m ennesker (68 % )  nævnes, når de unge forklarer, hvorfor de har haft  
fr it idsjob.  

Analysen af de unge, som  ikke har haft  fr it idsjob viser, at  den primære grund skal findes i en pri-
or iter ing af skole og lekt iearbejde, da næsten halvdelen nævner det te som  en grund. 25 %  har 
ikke haft  behov for penge, m ens godt  20 %  prior iterer venner og andre fr it idsakt iviteter. Kun ca. 
4 %  nævner fam iliens indst illing, som  en barr iere. Forventningen om , at  fam iliens indst illing t il 
fr it idsjob har betydning, kan derfor ikke understøt tes.  

Herudover fokuserer analysen på den unges om gangskreds, og hvordan det te påvirker sandsyn-
ligheden for fr it idsjob. Der viser sig at  være en klar norm sættende sam m enhæng m ellem  om  den 
unges om gangskreds har haft  fr it idsjob og sandsynligheden for at  den unge har haft  fr it idsjob. 
Endeligt  har det  sociale netværk betydning for de unges mulighed for at  få fr it idsjob, da 61 %  
har fundet  deres job igennem  fam ilie, venner og bekendte. 
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