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Supplerende notat om integration i TrygFondens Tryghedsmålinger 
 
Af Anders Hede, forskningschef, TrygFonden 
 
Det følgende notat samler og præsenterer nogle supplerende data fra Tryghedsmålin-
gerne vedrørende integration. Notatet behandler bl.a.: 
 

- Den overordnede udvikling over tid 
- Svarfordelinger opdelt på respondenternes køn, alder og partivalg (2017, 2019 

og 2021) og indkomst og uddannelse (2021) 
  
 
Udviklingen i svarene over tid  
Tabel 1 viser udviklingen i svarene fra 2009-2021. Spørgsmålene indgik i et spørge-
batteri med ca. 20 emner, der blev indledt således:  
 
”Nedenfor er nævnt en række samfundsproblemer, som man som borger i Danmark 
kan være mere eller mindre bekymret over. Angiv hvor bekymret du som borger for 
tiden er for hvert af disse samfundsproblemer.”  
 
Problemformuleringen er gengivet i skemaet.  
 
Svarmulighederne var: Meget bekymret, Bekymret, Hverken bekymret eller ubekym-
ret, Ubekymret, Meget ubekymret, Ved ikke. 
 
Tabellen viser andel ”meget bekymret” og ”bekymret”. Alle svar inkl. ved ikke indgår i 
procentberegningen.  
 
Tabel 1. Procentandel bekymrede/meget bekymrede af de 18-65-årige  
 
 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020 2021 

At det mislykkes at integrere 
indvandrerne i samfundet  

54 49 57 56 63 62 48 58 

At der kommer langt flere 
flygtninge og migranter 

    65 56 45 50 

At EU’s løsninger på flygtninge-
problemet ikke er effektive 

     63 53 57 
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Det fremgår, at andelen af ”bekymrede” tæller mellem halvdelen og 2/3 af befolknin-
gen mellem 18 og 65 – med 2011 som lavpunktet 49 pct. og 2017 med 63 pct. Som 
toppunktet. Tallene for 2020 er helt særlige, idet corona overskyggede næsten alle 
andre samfundsbekymringer.  
 
Sammenlignet med andre samfundsbekymringer er denne bekymring på linje med 
spørgsmål som f.eks. global opvarmning, dårlig trivsel hos børn/unge og ressourcer til 
fremtidens velfærd.  
 
Der er ingen tydelig tendens til, at integrationsbekymringen bliver mere eller mindre 
udbredt. Variationen følger bekymringen for et voksende migrationspres, og for at 
EU's politikker ikke er et effektivt svar herpå – uden at vi dog kan konstatere, om der 
er en årsagsforbindelse.  
 
At respondenterne er bekymrede, betyder ikke nødvendigvis, at de er kritiske eller 
negative over for indvandring eller at modtage flygtninge. Hvis det havde forholdt sig 
sådan, ville man finde en mindre spredning over det politiske spektrum. I enkelte år 
siden 2009 har bekymringen for mislykket integration været mest udbredt på venstre-
fløjen. 1 
 
Udviklingen fordelt på alder, køn og partivalg (2017-2021) 
 
I tabel 1 ovenfor indgår kun aldersgrupperne fra 18 og op til 65 år af hensyn til sam-
menligneligheden i de første år, da relativt færre ældre deltog i internetbaserede un-
dersøgelser. I de seneste år giver det derimod mening at medtage hele befolkningen 
over 18, således som det ses i tabel 2.  
 
 
Tabel 2. Procentandele bekymrede/meget bekymrede - Alle +18-årige 
 
At det mislykkes at integrere indvandrerne i 
samfundet 

2017 2019 2021 

Bekymrede – kun 18-65-årige 63 62 58 

Bekymrede – alle +18-årige 67 62 61  

..heraf meget bekymrede 31 25 28 
 
Hvis man sammenligner tallene i tabel 1 og 2, ses en tydelig alderseffekt, hvor ande-
len af bekymrede vokser systematisk med alderen i 2017 og 2021. Der er en større 

 
1 Noget lignende er vist i bl.a. universiteternes undersøgelse af valget i 2011. Her blev vælgerne bedt om at nævne 
emner, de anså som politisk vigtige. Vælgere med indvandring øverst på dagsordenen så i mindre grad indvandring 
som en trussel for dansk kultur, end vælgere der ikke havde indvandring på dagsordenen. 
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andel bekymrede mellem 40-49 end mellem 30-39 og færre end blandt 50-59-årige 
osv. I 2019 er billedet lidt mere broget, men andelen af bekymrede er i alle år langt 
større i de ældste end i de yngste aldersgrupper. 
 
Blandt de meget bekymrede er andelen blandt +60-årige i alle tre år i størrelsesorde-
nen dobbelt så høj som i aldersgrupperne op til 40 år.  
 
Tabel 3. Procentandel bekymrede. Alle +18-årige. Mænd hhv. kvinder  
 
At det mislykkes at integrere indvandrerne i 
samfundet 

2017 2019 2021 

Kvinder  69 62 54 
Mænd  66 63 69 

 
Mænd og kvinder følges ad med hensyn til integrationsbekymringer (som det i øvrigt 
også var tilfældet i årene forud). Billedet er anderledes i 2021.  
  
Andelen af meget bekymrede har i alle år ligget en smule højere blandt mænd end 
blandt kvinder, men i 2021 er forskellen vokset til 34 pct. af mændene mod 22 pct. af 
kvinderne. Det vil sige, at næsten hele forskellen mellem kvinder og mænd består i en 
meget større andel af meget bekymrede blandt mændene.  
 
Forskellen genfindes i de to andre spørgsmål, der indgår i undersøgelsen i 2021: 
Blandt mændene angiver 31 pct. at være meget bekymrede for, ”at der kommer langt 
flere flygtninge og migranter”, mens 22 pct. af kvinderne angiver det samme.  
 
At EU’s løsninger på flygtningeproblemet ikke er effektive, finder 35 pct. af mændene 
meget bekymrende mod 20 pct. af kvinderne.  
 
I tabel 4 er respondenterne opdelt efter partivalg.  
 
Tabel 4. Procentandele bekymrede/meget bekymrede. Alle +18-årige efter 
partivalg* 
 
 
 Meget bekym- 

ret 2017  
Meget bekym-
ret 2021 

Bekymret i alt i 
2017 

Bekymret i alt i 
2021 

A. Socialdemokratiet 25 25 72 65 

B. Radikale Venstre 31 18 77 60 

C. Konservative  28 27 69 67 
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F. SF  27 15 72 56 

I. Liberal Alliance 38 36 70 50 

V. Venstre 30 35 68 76 

Ø. Enhedslisten 25 17 63 59 

Å. Alternativet 23 3 75 32 

O. Dansk Folkeparti 51 56 74 72 

D. Nye Borgerlige      65  77 

P. Stram Kurs  50  67 

* Partifordelingen i 2017 er sket på basis af dem, der har svaret, at de stemte på de pågæl-
dende partier i 2015. Partifordelingen i 2021 er sket på basis af dem, der har svaret, at de 
stemte på de pågældende partier i 2019. Bemærk, at kun for A, V, Ø og O er antallet af re-
spondenter højere end 100.  
 
I 2017 var der praktisk talt ingen forskel blandt tilhængerne af de politiske partier, 
bortset fra Dansk Folkepartis vælgere med ca. dobbelt så mange meget bekymrede. I 
2021 er der derimod tale om en tydelig polarisering, hvor bekymringen og ikke mindst 
den store bekymring er aftaget blandt vælgere på venstrefløjen, mens den omvendt 
er taget til blandt partier, der i særlig grad har gjort stram udlændingepolitik til en 
mærkesag. 
 
Forklaringen kan dels være, at nogle vælgere har revideret deres bekymringsbillede/ 
verdenssyn, dels at de har delt sig endnu mere efter anskuelser, bl.a. i to nytilkomne 
partier ved valget i 2019.   
 
Indkomst og uddannelse  
I tabel 5 er bekymringen for, at det mislykkes at integrere indvandrerne i samfundet 
opdelt efter respondenternes indkomst.  
 
Spørgsmålet lød: Hvad var din personlige indkomst i 2020 før skat og andre fradrag 
(bruttoindkomst)? 
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Tabel 5. Procentandele bekymrede/meget bekymrede i 2021. Alle +18-årige 
efter indkomst 
 
 Meget bekymret Bekymret Ubekymret  Antal respondenter 
     
0-199.999 kr. 22 32 46 334 
200-299.999 kr. 32 36 33 265 
300-399.999 kr. 34 36 30 229 
400-499.999 kr. 37 36 28 126 
500-599.999 kr. 29 37 35 52 
600-799.999 kr. 32 44 24 41 
+800.000 kr. 37 30 33 30 

 
At bekymringen skulle være størst blandt dem med laveste indkomster, kan ikke be-
kræftes, tværtimod. Billedet ændrer sig kun nogle få procent, hvis man kun medtager 
30-60-årige i beregningen og altså udelukker de fleste studerende og pensionister.  
Andelen af meget bekymrede blandt indkomsterne under 200.000 kr. er 26 pct. og 
altså en smule under gennemsnittet for alle +18-årige (28 pct.).  
 
I tabel 6 er bekymringen for, at det mislykkes at integrere indvandrerne i samfundet 
opdelt efter deres højest afsluttede uddannelse.  
 
Tabel 6. Procentandel integrationsbekymrede i 2021. Alle +18-årige efter ud-
dannelse 
 
Grund-/folkeskole 51 

Studentereksamen (inkl. HF, HH/HTX/HHX) 59 

Erhvervsfaglig uddannelse 68 

Kort videregående uddannelse (< 3 år) 61* 

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 62 

Lang videregående uddannelse +5 år 64 

Total 61 

* Der er mere end 100 respondenter i alle grupper, bortset fra KVU-gruppen med 59 respon-
denter.  
 
Forskellene er relativt små, men dog er de erhvervsuddannede lidt mere bekymrede. 
Forskellen vokser i de to andre spørgsmål, der indgår i målingen, navnlig når der 
spørges til bekymringen for, ”at der kommer langt flere flygtninge og migranter”. Den 
bekymring deles af mere end 60 pct. af respondenterne med erhvervs- eller kort vide-
regående uddannelse - mod under halvdelen af de mellemuddannede og færre end 40 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Side 6 af 6 

pct. af svarpersonerne med lang videregående uddannelse. En kontrol for alder og 
køn vil modificere billedet, men ikke ændre det grundlæggende.  
 
Om Tryghedsmålingernes data 
Tallene fra 2021 er indsamlet af YouGov mellem 11. juni og 19. juli 2021. 
 
Der indgår 5-6.000 respondenter i undersøgelserne fra 2017, 2019 og 2021. Men bl.a. 
de gengivne spørgsmål er i 2021 kun stillet til en fjerdedel af respondenterne. Resul-
tatet er vejet, så det er repræsentativt med hensyn til køn, alder, bopælsregion og 
uddannelse.  
 
Som alle analyseinstitutter har YouGov-panelet nogle karakteristiske ”hus-skævhe-
der”, som man ikke kan veje sig ud af, da vi ikke har en objektiv facitliste (som vi har, 
når det f.eks. gælder alders- og kønsfordelingen i samfundet). Sammenholdes stik-
prøven med universiteternes valgundersøgelser, har respondenterne fra YouGov-pa-
nelet bl.a. lidt flere tilhængere af den yderste højrefløj, og tilliden til politikerne er lidt 
mindre end ved valgundersøgelserne. Også holdningen til indvandrere og til EU er lidt 
mere negativ, også selvom der vejes for partivalg. Det er derfor sandsynligt, at ande-
len af meget integrationsbekymrede og andelen af bekymrede for EU’s løsninger på 
feltet kan ligge nogle procent højere, end man ville se i undersøgelser fra andre insti-
tutter. Disse skævheder er dog ret konstante fra måling til måling. Derfor er der ikke 
grundlag for at betvivle hverken undersøgelsens generelle billede eller udviklingsten-
denserne i vores tidsserier. 
 
Nærmere analyser af tallene kan findes her: https://www.tryghed.dk/viden/trygheds-
maalinger. Tryghedsmåling 2017 indeholder et kapitel om bekymring, der er knyttet 
til indvandring. 
 
TrygFondens Tryghedsmålinger indeholder flere data end dem, der publiceres og mu-
liggør dybtgående analyser med et stort antal baggrundsdata om respondenterne.  
 
Alle data er offentlige og kan stilles til rådighed i forskellige formater ved henvendelse 
til forskningschef i TrygFonden Anders Hede, ah@trygfonden.dk 
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