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Hvordan påvirkes den politiske integration af etniske minoriteter, når de oplever 
et politisk klima med udbredt modvilje over for ikkevestlig indvandring? Dette 
vigtige, men underbelyste spørgsmål undersøges gennem et unikt dansk survey fra 
2018 blandt 20- til 30-årige efterkommere og en kontrolgruppe med dansk oprin-
delse. Undersøgelsen går videre end tidligere studier og analyserer sammenhængen 
mellem de unge voksnes egen opfattelse af offentlig modvilje mod muslimer og 
flygtninge og deres politiske effektivitetsfølelse samt politiske tillid. Analysen viser 
en markant stærkere sammenhæng blandt muslimske efterkommere, og særligt 
hvis de er meget religiøse, men kun i forhold til ekstern politisk effektivitetsfølelse 
og politisk tillid. Den interne politiske effektivitetsfølelse står forholdsvis upåvirket 
tilbage, hvilket indikerer et uudnyttet politisk mobiliseringspotentiale.
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Inklusion i det nationale politiske fællesskab er et grundlæggende aspekt af 
integration, og for mange etniske minoriteter et vigtigt skridt i at opbygge en 
stærk tilknytning til nationen. Danske politikere har udtrykt bekymring for, 
om ikkevestlige indvandrere og efterkommere, særligt de med muslimsk bag-
grund, deler de politiske grundværdier, som sætter rammerne for det danske 
demokrati. De har givet mindre opmærksomhed til politisk inklusion i form af 
følelsen af at kunne deltage i politik på lige fod med andre samt i form af faktisk 
deltagelse og repræsentation. Selvom et velfungerende demokrati forudsætter, 
at idéer og holdninger frit kan udveksles og kritiseres i offentligheden, er det 
ligeledes vigtigt, at den demokratiske samtale ikke ekskluderer bestemte sam-
fundsgrupper. Når den offentlige debat og førte politik bevirker, at bestemte 
etniske minoriteter føler sig udpeget som problematiske, tydeliggøres denne 
interne spænding i demokratiet for så vidt, at disse minoritetsgrupper føler sig 
politisk fremmedgjorte og trækker sig fra politisk deltagelse. 
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Litteraturen fremhæver derfor vigtigheden af at undersøge betydningen af 
det politiske klima, både herskende diskurser og førte politikker vedrørende 
indvandring og integration, for efterkommeres syn på politik og politisk del-
tagelse (Crul og Schneider, 2010). Danmark er en interessant case for et så-
dant studie. Mens mange vestlige lande har oplevet fremkomsten af succesfulde 
anti-indvandringspartier (Just, 2017; Tyrberg, 2019), mere restriktive indvan-
drings- og integrationspolitikker (Goodman, 2014) samt en udbredt modvilje i 
befolkningen mod (forestillinger om) multikulturalisme, er Danmark et af de 
lande, hvor disse tendenser er særligt fremtrædende (Jensen et al., 2019; Mou-
ritsen og Olsen, 2013; Simonsen, 2019). Offentlighedens modvilje mod islam, 
multikulturalisme og ikkevestlig indvandring hænger sammen med den væl-
germæssige og parlamentariske succes, som Dansk Folkeparti har oplevet samt 
det restriktive skifte i særligt Venstres og Socialdemokratiets indvandrings- og 
integrationspolitik. Denne artikel belyser sammenhængen mellem unge voksne 
efterkommeres opfattelse af offentlig modvilje mod muslimer og flygtninge og 
deres følelse af interne og eksterne barrierer for politisk deltagelse (politisk ef-
fektivitetsfølelse) samt politisk tillid. 

Tidligere kvantitative studier har analyseret betydningen af politisk klima 
for indvandrere og efterkommeres politiske tillid og tilfredshed med demokra-
tiet. Disse viser overordnet en negativ effekt. Ingen tager dog udgangspunkt i 
indvandrere og efterkommeres egne opfattelser af det politiske klima (se dog 
Martin, 2016 og Sanders et al., 2014 omkring opfattet gruppediskrimination). 
I stedet anvendes forskellige objektive mål, som alle har deres berettigelse. Dog 
kan et fokus på indvandrere og efterkommeres egen opfattelse af det politiske 
klima bidrage til en bedre forståelse af de mekanismer, hvorigennem et politisk 
klima præget af modvilje mod indvandring og kulturel diversitet påvirker det 
politiske følelsesliv blandt etniske minoriteter. Givetvis vil der inden for den 
samme politiske kontekst være variation i, hvordan forskellige etniske minori-
teter opfatter det politiske klima. Derfor er det netop interessant at undersøge, 
hvorvidt opfattelsen er det afgørende for etniske minoriteters politiske inklusion.

Analysen baserer sig på et survey fra ultimo 2018 af unge voksne efterkom-
mere (20 til 30 år) af forældre fra henholdsvis Irak, Somalia, Pakistan, Tyrkiet, 
Vietnam og Polen samt en kontrolgruppe af unge voksne med dansk oprindelse. 
Gruppen af efterkommere inkluderer personer født i Danmark af indvandrer-
forældre og personer (ofte benævnt halvandengenerationsindvandrere), som selv 
indvandrede, før de fyldte 11 år. Gruppen af efterkommere er interessant af flere 
grunde. For det første er gruppen de sidste 20 år vokset fra at udgøre 1,5 pct. til 
i dag at udgøre 3,2 pct. af befolkningen. For det andet er kun omkring 20 pct. 
af efterkommere over 25 år sammenlignet med 70 pct. af personer med dansk 
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oprindelse (Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2018), hvorfor mange i 
disse år bliver voksne og fuldbyrdede politiske medborgere med stemme- og 
valgret. For det tredje er de vokset op i en politisk kontekst, hvor nationale valg 
og den offentlige debat har været præget af en ofte skeptisk, hvis ikke ligefrem 
afvisende, indstilling til indvandring og integration (Green-Pedersen og Otjes, 
2019). 

Hvordan påvirker dette efterkommeres politiske integration? Vi ved, at ik-
kevestlige efterkommere i Danmark stemmer lidt mere end indvandrere ved 
kommunalvalget, men stadig har 21 procentpoint mindre valgdeltagelse end 
borgere med dansk oprindelse efter kontrol for socioøkonomiske og demogra-
fiske faktorer (Bhatti og Hansen, 2017). Ved folketingsvalgene i 2015 og 2019 
stemte indvandrere dog mere end efterkommere. Selvom valgdeltagelsen blandt 
efterkommere steg fra 53 til 64 pct. mellem de to valg, var den i 2019 stadig 
omkring 21 procentpoint lavere end vælgere med dansk oprindelse (Hansen, 
2020). Dette er bemærkelsesværdigt, da efterkommere har boet hele deres liv i 
Danmark og er socialiseret af de samme institutioner som borgere med dansk 
oprindelse. Det er nærliggende at tro, at den stærke danske norm om valgdelta-
gelse ikke slår igennem hos efterkommere, netop fordi de fremmedgøres af det 
politiske klima. 

Politisk inklusion forudsætter dog ikke kun, at der ikke er store gruppefor-
skelle i form af konkret deltagelse som stemmeafgivning eller medlemskab af 
politiske organisationer, men også i form af borgernes følelse af, at det politiske 
system er lydhørt, at man kan stole på det, og at man kan deltage på lige fod 
med andre. Alligevel ved vi i en dansk sammenhæng kun lidt om efterkom-
meres forestillinger om politik, og hvordan de påvirkes af det politiske klima. 

Eksisterende forskning 
Tidligere studier, der undersøger effekterne af et politisk klima præget af mod-
vilje mod indvandring og kulturel diversitet, har primært fokuseret på, hvordan 
dette klima påvirker politisk deltagelse blandt etniske minoriteter. Nogle studi-
er finder, at en sådan kontekst fremmer deltagelse (Pantoja, Ramirez og Segura, 
2001; Ramakrishnan og Espenshade, 2001; Pérez, 2015b; Cinalli og Giugni, 
2011, 2016), mens andre finder, at det svækker deltagelse (Martin, 2016; San-
ders et al., 2014; Just og Anderson, 2014), eller at det fremmer deltagelse, indtil 
konteksten bliver særlig fjendtlig (Tyrberg, 2019). Vi undersøger effekten af et 
fjendtligt politisk klima på politisk effektivitetsfølelse og politisk tillid, hvilket 
færre studier tidligere har gjort. De få studier, der undersøger betydningen af 
det politiske klima for indvandrere og efterkommeres politiske følelsesliv, fin-
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der primært en negativ effekt (Just, 2017; Simonsen, 2019; Rocha, Knoll og 
Wrinkle, 2015; Perez, 2015a; Michelson, 2016). 

Rocha, Knoll og Wrinkle (2015) finder, at latinamerikanske indvandrere og 
efterkommere får lavere ekstern politisk effektivitetsfølelse og politisk tillid, når 
papirløse indvandrere i deres område deporteres, mens deres interne politiske 
effektivitetsfølelse ikke påvirkes. Michelson (2016) finder, at latinamerikanere 
har en højere grad af politisk tillid, når det under valgkampe signaleres, at 
de hører til i USA. De resterende studier finder, at den negative effekt vari-
erer i styrke afhængig af en række forhold. Just (2017) finder i et studie af 16 
vestlige europæiske lande, at kun indvandrere uden statsborgerskab får lavere 
demokratisk tilfredshed. Simonsen (2019) finder, at særligt muslimer og ind-
vandrere med lav socioøkonomisk status får mindre tilknytning til det politiske 
system, når de mødes af anti-immigrationsretorik i Danmark. Perez (2015a) 
finder, at det særligt er latinamerikanere med en stærk etnisk identitet, der får 
lavere politisk tillid, når de udsættes for xenofobiske politiske udsagn. 

Foruden at være et dansk studie adskiller vores studie sig fra den eksiste-
rende forskning på to måder. For det første undersøger vi ikke kun, hvordan et 
fjendtligt politisk klima påvirker politisk tillid og ekstern politisk effektivitets-
følelse, men som et af få studier også, hvordan intern politisk effektivitetsfølelse 
påvirkes. Intern politisk effektivitetsfølelse er følelsen af at have de nødvendige 
personlige evner til at deltage i politik, hvorimod ekstern politisk effektivitets-
følelse er følelsen af, at det politiske system bekymrer sig om én samt gør det 
muligt at komme til orde og deltage i politik. Ekstern politisk effektivitetsfø-
lelse er som fænomen beslægtet med politisk tillid, idet følelser omkring det 
politiske systems lydhørhed i forhold til borgere (som en selv) knytter sig til, 
hvorvidt man føler, at man kan stole på systemet (Campbell, Gurin og Miller, 
1954; Lane, 1959). Politisk tillid er dog et bredere fænomen, som også afspejler 
meninger om politikeres kompetencer. De to dimensioner omhandler således, 
hvorvidt et indvandrerfjendtligt politisk klima får etniske minoriteter til at rette 
frustrationer udad mod det politiske system, hvilket viser sig i lavere ekstern 
politisk effektivitetsfølelse og mindre politisk tillid, eller indad mod en selv, 
hvilket viser sig i lavere intern politisk effektivitetsfølelse. 

For det andet adskiller vi os fra tidligere studier ved at måle det politiske 
klima subjektivt som efterkommeres opfattelse af politikere og mediers syn på 
muslimer og flygtninge. Andre har anvendt mere objektive mål for det politiske 
klima, såsom anti-indvandringspolitikker eller -praksisser (Pantoja, Ramirez og 
Segura, 2001; Ramakrishanan og Espenshade, 2001; Rocha, Knoll og Wrink-
le, 2015), anti-indvandringsretorik (Pantoja, Ramirez og Segura, 2001; Pérez, 
2015a, 2015b; Michelson, 2016), majoritetsbefolkningens holdninger til ind-
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vandring (Just og Anderson, 2014; Tyrberg, 2019), anti-indvandringspartiers 
elektorale success (Just, 2017; Tyrberg, 2019), udsagn om multikulturalisme i 
partiprogrammer (Simonsen, 2019) og diskursive og institutionelle muligheds-
strukturer (Cinalli og Giugni, 2011, 2016). Ingen tidligere kvantitative stu-
dier undersøger den opfattede modvilje i offentligheden, men Martin (2016) 
og Sanders et al. (2014) nærmer sig i studier af opfattet gruppediskriminations 
effekt på politisk engagement i England. Deres mål er dog ikke specifikke for 
det politiske klima. 

Det er hensigtsmæssigt at undersøge politisk klima som opfattet offentlig 
modvilje. Et politisk klima, som objektivt set er præget af modvilje mod ind-
vandring og kulturel diversitet, opfattes ikke nødvendigvis som lige fjendtligt 
af alle etniske minoriteter, og de påvirkes heller ikke nødvendigvis ens af en 
sådan opfattelse (Just og Anderson, 2014: 958). Studier, som ikke inkluderer 
den subjektive opfattelse af det politiske klima, kan ikke tilfredsstillende kon-
kludere, om negative korrelationer med det objektive politiske klima skyldes, at 
etniske minoriteter føler sig dårligere politisk behandlet. På den anden side kan 
et enkeltlandsstudie som dette ikke påvise, at etniske minoriteter i lande som 
Danmark opfatter en stærkere offentlig modvilje end minoriteter i lande med et 
objektivt set mere imødekommende politisk klima.

Teoretiske forventninger
Når det politiske system udtrykker modvilje mod bestemte grupper, signalerer 
det, ifølge social construction theory, at disse grupper ikke ses som ligeværdige 
medlemmer af det politiske fællesskab. Borgerne oversætter disse signaler om, 
hvem der er mest værdige i den politiske arena (Schneider og Ingram, 1993). 
Hvis efterkommere oplever at blive konstrueret som en ikkeværdig gruppe i det 
politiske klima, vil det givetvis være svært for dem at nære tillid til systemet og 
føle, at det er lydhørt over for en selv.

I dette studie spørges respondenterne specifikt om, hvorvidt de opfatter mod-
vilje mod muslimer og flygtninge fra danske medier og politikere. Selvom ef-
terkommere (i sagens natur) ikke er flygtninge og ikke alle er muslimer, kan de 
også rammes af en offentlig modvilje mod disse grupper, hvis denne tolkes som 
en generel afstandtagen fra etniske minoriteters kulturelle normer og praksis-
ser. Efterkommere kan desuden opleve, at majoriteten ikke på samme måde 
som dem selv skelner mellem forskellige etniske minoriteter. I stedet skabes 
ofte én samlet minoritetsetnisk kategori på baggrund af klare karaktertræk som 
fx hudfarve (Alba, 2005). Da den enkelte efterkommer ikke kan ændre disse 
karaktertræk, skaber modviljen mod muslimer og flygtninge en linked faith hos 
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efterkommere. Således føler de, at deres egen succes afhænger af, hvordan den 
bredere minoritetsgruppe opfattes i samfundet (Dawson, 1994).

Opfattet offentlig modvilje, som i udgangspunktet kan være en ekstern barri-
ere for politisk effektivitetsfølelse og politisk tillid, kan også blive en intern bar-
riere. Hvis man opfatter, at spillereglerne for politisk deltagelse har en kulturel 
betoning, kan man i kraft af at være etnisk minoritet føle sig mindre personligt 
kompetent. Det kan være følelsen af, at politisk deltagelse kræver et bestemt 
politisk sprog eller adgang til bestemte platforme, som er betinget af en høj grad 
af kulturel assimilation. En anden mulighed er, at man ender med at forstå de 
meningsstrukturer, der skabes i den offentlige debat om muslimer og flygtnin-
ge, som var de naturlige og legitime (Bourdieu, 2000). Gennem internalisering 
oplever efterkommere derved sig selv som ikkeværdige politiske aktører. Der er 
således tale om symbolsk vold i bourdieusk forstand. Implikationerne af, at den 
interne politiske effektivitetsfølelse svækkes pga. offentlig modvilje, kan være et 
alvorligt demokratisk problem, fordi det hindrer efterkommeres mulighed for 
politisk mobilisering (Schneider og Ingram, 1993: 344).

H1: Opfattet offentlig modvilje mod muslimer og flygtninge har en negativ 
indvirkning på efterkommeres interne og eksterne politiske effektivitetsfølelse 
samt politiske tillid.

Selvom H1 omfatter efterkommere generelt, forventes sammenhængen at være 
stærkere for muslimske efterkommere. Dels fordi vi måler offentlig modvilje 
mod muslimer og flygtninge, dels fordi at særligt muslimer er omdrejnings-
punkt for debatten i Danmark, hvor deres værdier ofte opstilles som uforenelige 
med danske (Mouritsen, 2006; Mouritsen og Olsen, 2013). Da muslimer oftest 
ser deres værdier betvivlet, forventes det derfor, at muslimske efterkommere på-
virkes mere af en offentlig modvilje mod muslimer og flygtninge (Rocha, Knoll 
og Wrinkle, 2015) og således i højere grad dels vil rette frustrationerne udad 
mod det politiske system, dels indad mod sig selv. 

H2: Opfattet offentlig modvilje mod muslimer og flygtninge har en stærkere 
negativ indvirkning på muslimske efterkommeres interne og eksterne politiske 
effektivitetsfølelse samt politiske tillid.

Sammenhængen kan også påvirkes af uddannelse og religiøsitet. Flere studier 
påviser det såkaldte integrationsparadoks, hvor højtuddannede indvandrere og 
efterkommere i højere grad orienterer sig væk fra majoritetssamfundet (Verkuy-
ten, 2016; Lejavardi et al., 2020). Dette skyldes, at højtuddannede indvandrere 
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og efterkommere i deres (hyppigere) sammenligning med majoriteten udvikler 
større forventninger om lige status og muligheder og derfor særligt skuffes, når 
forventningerne ikke indfries. Herudover udvikler højtuddannede en bedre for-
nemmelse for diskriminerende adfærd. Højtuddannede efterkommere forventes 
således i højere grad at opfatte og reagere stærkere på opfattet offentlig modvilje 
og derfor udvise lavere ekstern politisk effektivitetsfølelse og politisk tillid.

Denne teoretiske forventning strækker sig dog ikke til intern politisk effekti-
vitetsfølelse, som, modsat ekstern politisk effektivitetsfølelse, ikke påvirkes af de 
uddannelsesmæssige komparative fordele, man føler andre grupper i samfundet 
har i forhold til politisk deltagelse (Rasmussen og Nørgaard, 2018). Uddannelse 
er generelt positivt associeret med intern politisk effektivitetsfølelse upåagtet 
gruppetilhørsforhold og kontekst (Persson, 2015). 

H3: Opfattet offentlig modvilje mod muslimer og flygtninge har en stærkere 
negativ indvirkning på højtuddannede efterkommeres eksterne politiske effek-
tivitetsfølelse samt politiske tillid.

Den negative sammenhæng forventes at være stærkere for muslimske efterkom-
mere, som er stærkt religiøse. Ifølge social identitetsteori har alle mennesker et 
grundlæggende behov for positiv identifikation ved at tilhøre en gruppe. Reli-
gioner kan opfylde dette behov ved at tilbyde et fællesskab, og for stærkt reli-
giøse vil dette fællesskab udgøre en væsentlig del af deres identitet (Tajfel, 1981). 
Stærkt religiøse muslimske efterkommere forventes at være mere opmærksom-
me på signaler, der anfægter deres religiøse identitet, og derfor påvirkes de sær-
ligt, når muslimers værdier og praksisser problematiseres i offentligheden. Den 
negative effekt af opfattet offentlig modvilje forventes dermed at være større for 
stærkt religiøse efterkommeres interne og eksterne politiske effektivitetsfølelse 
samt politiske tillid.

I forhold til intern politisk effektivitetsfølelse kan en modsatrettet mekanis-
me dog gøre sig gældende. En tese i litteraturen om diskrimination og mental 
sundhed er, at en stærk etnisk identitet beskytter etniske minoriteter mod en 
negativ effekt af diskrimination, fordi det tilvejebringer individet ressourcer 
til at overkomme den psykologiske belastning, som diskrimination medfører 
(Phinney, 1991; Mossakowski, 2003). Overføres denne idé til religiøsitet og po-
litiske følelser, sandsynliggøres det, at stærkt religiøse muslimske efterkommere 
kan trække på religiøsitet som en ressource til at modstå den offentlige modvil-
jes indvirkning på deres interne politiske effektivitetsfølelse. Sammenhængen er 
dog teoretisk og empirisk underbelyst uden for den oprindelige litteratur. Den 
sidste hypotese bygger derfor på social identitetsteori.



51

H4: Opfattet offentlig modvilje mod muslimer og flygtninge har en stærkere nega-
tiv indvirkning på muslimske efterkommeres eksterne og interne politiske effekti-
vitetsfølelse samt politiske tillid, hvis de har en stærk religiøsitet.

Data og metode
Dette studie anvender data fra et repræsentativt dansk survey blandt 1.205 
unge voksne majoritetsdanskere og efterkommere i alderen 20 til 30 år indsam-
let ultimo 2018 af Danmarks Statistik. Undersøgelsen havde en svarprocent på 
29. Respondenterne blev stratificeret i forhold til syv etniske grupper og herefter 
udtrukket tilfældigt. Foruden majoritetsdanskere, defineret som personer hvis 
forældre begge er født i Danmark, inkluderer undersøgelsen efterkommere med 
forældre fra seks af de største indvandrergrupper i Danmark: Irak, Somalia, 
Pakistan, Vietnam, Polen og Tyrkiet. Efterkommere defineres som personer 
født i Danmark med forældre, som er indvandret til Danmark, eller som selv 
er indvandret før personen fyldte 11 år (se Erdal et al. 2019 for detaljeret gen-
nemgang af dataindsamlingen). I analysen grupperes efterkommere efter, om 
de er muslimer eller ej baseret på deres egne svar omkring religiøs baggrund. 
Grupperne indeholder betydelig kulturel variation, men sondringen taler ind i 
et politisk klima, hvor islam er skillelinjen (Mouritsen, 2006). 

Analysen fokuserer på tre forskellige afhængige variabler: intern politisk ef-
fektivitetsfølelse, ekstern politisk effektivitetsfølelse samt politisk tillid, som alle 
operationaliseres på linje med gængs praksis inden for politologisk forskning. 
Intern politisk effektivitetsfølelse måles via to spørgsmål, som spørger til, i hvilken 
grad respondenten mener, at han eller hun er i stand til at spille en aktiv rolle i 
en gruppe, der arbejder politisk, samt hvor overbevist respondenten er omkring 
egne evner til at deltage i politik. Begge spørgsmål besvares på en skala fra 0 
(slet ikke) til 10 (fuldt ud). Spørgsmålene loader på én dimension (eigenværdi = 
1,46) med tilstrækkelig intern konsistens (alpha = 0,63). De samles til ét indeks 
fra 0 til 10, hvor 10 udgør høj intern politisk effektivitetsfølelse.

Ekstern politisk effektivitetsfølelse måles via tre spørgsmål. De to første spørger 
til, hvorvidt respondenten mener, at det politiske system giver ”folk som dig” 
mulighed for henholdsvis at komme til orde og have indflydelse på politik. Det 
tredje spørger til, hvor meget respondenten mener, at politikere bekymrer sig 
om, hvad ”folk som dig” mener. Spørgsmålene loader på én dimension (eigen-
værdi = 2,16) med høj intern konsistens (alpha = 0,80). De samles til ét indeks 
fra 0 til 10, hvor 10 udgør høj ekstern politisk effektivitetsfølelse.

Politisk tillid måles ved at spørge, hvor meget tillid respondenten har til hen-
holdsvis regeringen, Folketinget og politikere. Alle tre spørgsmål besvares på 
en skala fra 0 (slet ingen tillid) til 10 (fuld tillid). Spørgsmålene loader på én 
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dimension (eigenværdi = 2,52) med høj intern konsistens (alpha = 0,90). De 
samles til ét indeks fra 0 til 10, hvor 10 udgør høj politisk tillid. 

Den forklarende variabel, opfattet offentlig modvilje mod muslimer og flygt-
ninge, måles via fire spørgsmål. To af disse spørger til, hvordan respondenten 
synes, at henholdsvis muslimer og flygtninge dækkes af danske medier. De to 
andre spørgsmål spørger til, hvilken holdning respondenten mener, at de fleste 
danske politikere har til henholdsvis muslimer og flygtninge. Alle fire spørgs-
mål besvares på en skala fra 0 (meget negativ) til 10 (meget positiv). Spørgs-
målene loader på én dimension (eigenværdi = 2,91) med høj intern konsistens 
(alpha = 0,87) og samles i et indeks fra 0 til 10, hvor 10 udgør en meget negativ 
offentlig holdning.

For at teste H3 og H4 interageres opfattet offentlig modvilje med uddan-
nelsesniveau og religiøsitet i to separate regressioner. Der skelnes mellem tre 
uddannelsesniveauer: lav hvis man højst har fuldført grundskolen, mellem hvis 
man har fuldført en ungdomsuddannelse eller en kort videregående uddan-
nelse, og høj hvis man har fuldført en mellemlang videregående uddannelse 
eller højere. Religiøsitet måles ved spørgsmålet, ”hvor vigtig er religion i dit 
liv?”, som blev besvaret på en skala fra 1 (overhovedet ikke vigtigt) til 10 (meget 
vigtigt).

Tabel 1: Deskriptiv statistik

Dansk 
oprindelse

Ikkemuslimske 
efterkommere

Muslimske 
efterkommere

Uddannelse
Lav 22,9 20,1 32,3
Mellem 55,4 55,7 51,6
Høj 21,7 24,2 16,1

Religiøsitet (0-10) 2,35 (2,38) 3,16 (3,04) 7,59 (2,60)
Opfattet modvilje mod flygtninge og 
muslimer (0-10) 6,49 (1,62) 7,01 (1,95) 8,01 (2,05)

Intern politisk effektivitetsfølelse 
(0-10) 4,98 (2,32) 4,72 (2,29) 4,77 (2,44)

Ekstern politisk effektivitetsfølelse 
(0-10) 4,71 (2,07) 4,70 (2,01) 4,01 (2,17)

Politisk tillid (0-10) 4,96 (2,15) 4,79 (2,32) 3,92 (2,53)

N 253 458 494

Note: Pct. for uddannelseskategorier. Gennemsnit for kontinuerlige variabler. Standardafvi-
gelse i parentes.
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Tabel 1 viser hvorledes de tre grupper – majoritetsdanskere, ikkemuslimske 
efterkommere og muslimske efterkommere – varierer på de uafhængige og af-
hængige variabler. Tallene viser kun små forskelle mellem gruppen af majori-
tetsdanskere og ikkemuslimske efterkommere, hvorimod muslimske efterkom-
mere skiller sig ud ved at være markant mere religiøse, opfatte større offentlig 
modvilje mod flygtninge og muslimer samt udvise lavere ekstern politisk ef-
fektivitetsfølelse og politisk tillid. Der er dog ingen betydelige gruppeforskelle 
i forhold til intern politisk effektivitetsfølelse. I det supplerende materiale be-
skrives også variationen på alle kontrolvariabler samt de fulde resultater fra alle 
regressionsanalyser.

Alle regressionsanalyser er OLS med robuste standardfejl (for at undgå bias 
som følge af heteroskedasticitet) og kontrollerer for alder, køn, højest fuldførte 
uddannelse, statsborgerskab, politisk orientering (selvplacering på en venstre-
højre-skala fra 0 til 10) samt politisk interesse (fire svarmuligheder fra slet ikke 
interesseret til meget interesseret). Tidligere forskning har vist en tydelig sam-
menhæng mellem statsborgerskab og politisk deltagelse blandt indvandrere 
(Hainmueller, Hangartner og Pietrantuono, 2015; Street, 2017), som muligvis 
også viser sig i efterkommeres følelser om politik. Samtidig er det muligt, at 
mangel på statsborgerskab påvirker opfattelsen af offentlig modvilje negativt, 
da disse efterkommere skal imødekomme forholdsvis restriktive krav og en læn-
gere bureaukratisk proces for at opnå statsborgerskab i et land, som de enten 
er født i eller ankommet til i deres tidlige barndom. 177 af respondenterne har 
ikke dansk statsborgerskab.

Ved også at kontrollere for politisk orientering samt politisk interesse sik-
rer vi, at sammenhængen ikke farves af politisk engagement og orientering. 
Individer, som er mere politisk interesserede, vil givetvis reflektere mere over 
samfundsdebattens karakter og blive mere opmærksomme på dens udbredte 
argumenter – samtidig med at større politisk viden påvirker, hvorvidt man fø-
ler, man kan deltage i politik (Gabriel, 2011: 718). Ligeledes kan ens politiske 
orientering påvirke, hvorvidt man anser den offentlige holdning til muslimer 
og flygtninge som negativ – mere højreorienterede personer vil givetvis have en 
anden tærskel for denne vurdering – samtidig med at det kan påvirke, hvorvidt 
man anser det politiske system som lydhørt, åbent og tillidsfuldt, alt efter om 
man støtter det siddende flertal i Folketinget.

Analyse
Figur 1 herunder viser den statistiske forskel mellem respondenter med dansk 
oprindelse og henholdsvis muslimske og ikkemuslimske efterkommere på de tre 
afhængige variabler. Figuren viser forskellen, når de tidligere nævnte kontrolva-
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riabler inkluderes i regressionsmodellen (model 1), og forskellen, når variablen 
”opfattet offentlig modvilje mod muslimer og flygtninge” tilføjes til modellen 
(model 2). Respondenter med dansk oprindelse er referencegruppen i begge 
modeller. Resultaterne fra model 1 viser ingen statistisk signifikant forskel mel-
lem ikkemuslimske efterkommere og respondenter af dansk oprindelse på poli-
tisk effektivitetsfølelse, intern eller ekstern, eller politisk tillid. Til gengæld viser 
resultaterne, at muslimske efterkommere, i sammenligning med unge voksne af 
dansk oprindelse, har lavere ekstern politisk effektivitetsfølelse, og de udviser 
mindre politisk tillid. Forskellene er moderate, men betydelige. Særligt på in-
dekset for politisk tillid, hvor muslimske efterkommere er gennemsnitligt 0,86 
indekspoint lavere (på en skala fra 0 til 10) i sammenligning med respondenter 
af dansk oprindelse. Dog er der ikke nogen statistisk signifikante gruppefor-
skelle på intern politisk effektivitetsfølelse.

Når variablen opfattet offentlig modvilje mod muslimer og flygtninge inklu-
deres i model 2, sker der en betydelig reduktion i effektstørrelsen, og i forhold 
til ekstern politisk effektivitetsfølelse er forskellen til respondenter med dansk 
oprindelse nu statistisk insignifikant. Resultaterne i figur 1 indikerer således, at 

Figur 1: Forskel fra unge voksne med dansk oprindelse

Note: OLS med robuste standardfejl. 95 pct. konfidensinterval. Model 1 kontrollerer for 
social baggrund og politisk baggrund. Model 2 tilføjer opfattet offentlig modvilje. De fulde 
regressionsresultater er i det supplerende materiale.
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muslimske efterkommere føler en markant større politisk fremmedgørelse, som 
ikke lader sig forklare af socioøkonomiske forskelle, politisk orientering eller 
politisk interesse, men som virker til at hænge forholdsvis tæt sammen med, 
hvordan de opfatter politikere og mediers indstilling til muslimer og flygtninge. 
Her ser vi således, at det ikke bare er det politiske klima i sig selv, som har en 
effekt på politisk inklusion, men at det i høj grad afhænger af, hvordan det 
politiske klima opfattes. 

Figur 2 afrapporterer resultater fra en model, som tester sammenhængen 
mellem opfattet offentlig modvilje og de tre afhængige variabler. I modellen 
interageres variablen opfattet offentlig modvilje med gruppetilhørsforhold; om 
man er af dansk oprindelse, er ikkemuslimsk efterkommer eller muslimsk ef-
terkommer. Disse analyser tester H1 og H2, som henholdsvis forudsiger, at 
unge efterkommere, men særligt muslimer, reagerer negativt og føler sig mere 
politisk fremmedgjorte, når de opfatter offentligheden som negativt indstillet 
over for muslimer og flygtninge. Tallene viser, at sammenhængen med den in-
terne politiske effektivitetsfølelse er statistisk insignifikant blandt alle tre grup-
per, mens der er en negativ og statistisk signifikant sammenhæng med ekstern 
politisk effektivitetsfølelse og politisk tillid blandt alle tre grupper. Resultaterne 
understøtter dog, at muslimske efterkommere særligt påvirkes, når de opfatter 

Figur 2: Sammenhæng mellem opfattet offentlig modvilje mod muslimer og 
flygtninge og de tre afhængige variabler

Note: OLS med robuste standardfejl. 95 pct. konfidensinterval. Model kontrollerer for social 
baggrund og politisk baggrund. De fulde regressionsresultater er i det supplerende materiale.
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en stærk modvilje i offentligheden. For denne gruppe svarer et ryk på ét ind-
ekspoint på indekset for opfattet offentlig modvilje gennemsnitligt til et ryk på 
0,35 indekspoint på ekstern politisk effektivitetsfølelse og 0,48 indekspoint på 
politisk tillid. Sammenhængens styrke er også signifikant forskellig fra unge 
med dansk oprindelse (p < 0,05). Der er således delvis støtte til både H1 og H2, 
men kun i relation til ekstern politisk effektivitetsfølelse samt politisk tillid. 

Det er interessant, at den interne politiske effektivitetsfølelse virker forholds-
vis upåvirket af opfattet offentlig modvilje mod muslimer og flygtninge. Det ty-
der på, at efterkommere, muslimer eller ej, ikke internaliserer opfattet offentlig 
modvilje eller lader den påvirke deres følelse af politisk kompetence. For så vidt 
at den interne politiske effektivitetsfølelse er en vigtigere faktor for politisk mo-
bilisering end ekstern politisk effektivitetsfølelse eller politisk tillid (Beaumont, 
2011; Valentino, Gregorowicz og Groenendyk, 2009), er der således mindre 
grund til frygte, at det politiske klima i Danmark har en mærkbar effekt på den 
politiske mobilisering af efterkommere. 

Endelig er det værd at bemærke, selvom det falder uden for artiklens hy-
poteser, at sammenhængen mellem opfattet offentlig modvilje og henholdsvis 
ekstern politisk effektivitetsfølelse og politisk tillid også er statistisk signifikant 
blandt unge voksne med dansk oprindelse. Der tegner sig således et billede af 
en generel negativ effekt, hvor opfattet offentlig modvilje mod muslimer og 
flygtninge har en tendens til at fremmedgøre alle fra politik dog med variation i 
effektstørrelsen alt efter gruppetilhørsforhold. Tyrberg (2019: 11) finder også, at 
et indvandrerfjendtligt politisk klima svækker majoritetsgruppens stemmevil-
lighed.

Figur 3 afrapporterer resultaterne fra en regressionsmodel, som interagerer 
opfattet offentlig modvilje med respondentens gruppetilhørsforhold samt ud-
dannelsesniveau. H3 forudsagde en stærkere effekt af opfattet offentlig modvil-
je på ekstern politisk effektivitetsfølelse og politisk tillid blandt højtuddannede. 
Resultaterne giver ikke støtte til H3. Der er ingen tegn på, at sammenhængen 
er stærkere blandt højtuddannede, hverken blandt ikkemuslimske eller mus-
limske efterkommere. Disse resultater giver således ikke grund til at tro, at 
højtuddannede efterkommere føler en større politisk skuffelse eller modstand 
end andre efterkommere, når de opfatter offentligheden som negativt indstillet 
over for muslimer og flygtninge. Der findes dermed ikke støtte til integrations-
paradokset.
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Endelig viser figur 4 resultaterne af en regressionsmodel, som inkluderer en 
trevejsinteraktion mellem opfattet offentlig modvilje, gruppetilhørsforhold og 
religiøsitet. H4 forudsagde, at muslimske efterkommere med en stærk religi-
øsitet i særlig grad vil reagere med afstandtagen til det politiske system, når 
de opfatter offentligheden som negativt indstillet over for etniske minoriteter. 
Analyserne viser, at blandt muslimske efterkommere er der en stærkere negativ 
sammenhæng mellem opfattet offentlig modvilje og henholdsvis ekstern poli-
tisk effektivitetsfølelse og politisk tillid for de mere religiøse muslimer. Inter-
aktionen er ikke statistisk signifikant for respondenter med dansk oprindelse 
eller ikkemuslimske efterkommer. Analysen viser desuden, at religiøsitet ikke 
påvirker sammenhængen mellem opfattet offentlig modvilje og intern politisk 
effektivitetsfølelse blandt nogle af grupperne. Således virker det til, at efterkom-
meres opfattelse af egne politiske evner, upåagtet af deres religiøsitet, ikke bli-
ver væsentligt ramt af opfattet offentlig modvilje mod muslimer og flygtninge. 
Dermed findes delvis støtte til H4. 

Figur 3: Sammenhæng mellem opfattet offentlig modvilje mod muslimer og 
flygtninge og de tre afhængige variabler interageret med uddannelsesniveau

Note: OLS med robuste standardfejl. 95 pct. konfidensinterval. Model kontrollerer for social 
baggrund og politisk baggrund. De fulde regressionsresultater er i det supplerende materiale.
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Samlet set viser analysen, at den opfattede offentlige modvilje mod muslimer 
og flygtninge korrelerer forholdsvis stærkt og signifikant med ekstern politisk 
effektivitetsfølelse og politisk tillid – særligt blandt muslimske efterkommere. 
Denne effekt styrkes af religiøsitet blandt muslimske efterkommere, men er 
upåvirket af uddannelsesniveau. Dog viser resultaterne også, at efterkommeres 
interne politiske effektivitetsfølelse er relativt upåvirket af, hvordan de opfatter 
modviljen i offentligheden.

Konklusion
Muslimske efterkommere i Danmark føler, at det politiske system er mindre 
tilgængeligt og lydhørt, og de udviser mindre politisk tillid sammenlignet med 
andre unge borgere af dansk oprindelse og ikkemuslimske efterkommere. Dette 
er måske ikke overraskende i lyset af den offentlige debat i Danmark, som til 
stadighed er præget af udbredt modstand mod indvandring og skepsis over for 
islam og kulturel diversitet. Dette er en udfordring for den demokratiske inklu-
sion af etniske minoriteter for så vidt, at det fører til fremmedgørelse og afstand-
tagen fra politisk deltagelse. Den politiske skuffelse, som disse tal udtrykker, 

Figur 4: Sammenhæng mellem opfattet offentlig modvilje mod muslimer og 
flygtninge og de tre afhængige variabler interageret med religiøsitet

Note: OLS med robuste standardfejl. 95 pct. konfidensinterval. Model kontrollerer for social 
baggrund og politisk baggrund. De fulde regressionsresultater er i det supplerende materiale.
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kan dog også (til en vis grad) være en kilde til politisk mobilisering, hvis det 
i stedet for resignation fremprovokerer vrede og indignation (Tyrberg, 2019: 
11). Litteraturen peger således på, at manglende politisk tillid kan kanalisere 
frustrationerne ind i politisk handling – som dog oftere vil rette sig mod ukon-
ventionelle kanaler. Dette forhold styrkes yderligere for personer med høj intern 
politisk effektivitetsfølelse (Gabriel, 2011: 718). Da efterkommernes interne po-
litiske effektivitetsfølelse i vores studie netop ikke påvirkes af opfattet offent-
lig modvilje, kan det muligvis lede til en mobiliseringseffekt. Valgdeltagelsen 
blandt efterkommere er dog stadig markant lavere end valgdeltagelsen blandt 
vælgere med dansk oprindelse, men mellem valgene i 2015 og 2019 skete der en 
markant fremgang blandt efterkommere (Hansen, 2020). Selvom disse tal ikke 
viser, om valgdeltagelse varierer mellem forskellige etniske grupper, giver de dog 
en indikation på, at der er et uforløst mobiliseringspotentiale. 

Analysen i denne artikel giver således grund til at være optimistisk. Da hver-
ken ikkemuslimske eller muslimske efterkommere føler sig mindre politisk 
kompetente end unge voksne med dansk oprindelse, tyder det på, at karakteren 
af den offentlige debat omkring indvandring og integration ikke forplanter sig 
i efterkommeres følelse af politisk (in)kompetence. En begrundet frygt er, at 
særligt højtuddannede reagerer med større politisk skuffelse i mødet med ne-
gativ indvandringsretorik, og at de derfor i højere grad trækker sig fra politisk 
deltagelse. Dette tyder ikke på at være tilfældet. Karakteren af det politiske 
klima synes således ikke at påvirke mobiliseringspotentialet blandt højtuddan-
nede efterkommere, hvis stemmer nok er særligt vigtige i den offentlige debat, 
fordi de i højere grad kan bryde fordomme om manglende integration. Om-
vendt tyder analysen på, at efterkommere med en stærk religiøsitet i højere grad 
føler sig uden for det politiske system. Den offentlige modvilje har en større 
negativ effekt på denne gruppes eksterne politiske effektivitetsfølelse og politi-
ske tillid, men ikke deres interne politiske effektivitetsfølelse. Dette kan betyde, 
at stærkt religiøse ikke vælger konventionelle politiske kanaler til at udfordre 
den offentlige modvilje, men i stedet vil mobilisere sig omkring andre delta-
gelsesformer. Derudover har analysen vist, at det i fremtidig forskning vil være 
gavnligt ikke blot at undersøge offentlig modvilje mod muslimer og flygtninge 
(eller indvandrere mere generelt) som et objektivt forhold inden for et land, men 
forstå offentlig modvilje som et forhold, der skal opfattes, før det har virkelige 
konsekvenser for politisk inklusion. 

Supplerende materiale
Supplerende materiale til artiklen findes på www.politica.dk
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