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Måling: 7 ud af 10 er
sikre på at stemme
69 procent af vælgerne er nu helt sikre på, at
de vil stemme til kommunalvalget på næste
tirsdag, men der er stadig et efterslæb blandt
de unge, hvor kun 57 procent er sikre på at
stemme. Valgforsker vurderer, at det er lykkedes at få tag i de unge, men at de fortsat
udgør en kæmpe udfordring. Den udfordring
har de taget på sig i Silkeborg Kommune.
I disse dage, hvor valgkampen går ind i sin slutspurt, viser en
dugfrisk måling, at knap 7 ud af 10 danskere er sikre på, at
de vil gå hen og stemme ved kommunalvalget tirsdag den 21.
november.
Målingen er lavet af YouGov for Momentum blandt 1005
repræsentativt udvalgte i befolkningen, og i den svarer 69
procent, at de er helt sikre, mens 17 procent svarer, at de
sandsynligvis vil stemme.
Det svarer til en måling lavet på samme tidspunkt forud
for kommunalvalget i 2013, hvor 71 procent var helt sikre
på, at de ville stemme. Ved selve valget endte 71,9 procent
med at stemme, og derfor giver tallene anledning til forsigtig
optimisme i håbet om en høj valgdeltagelse, hvis man spørger

valgforsker og professor Kasper Møller Hansen, Institut for
Statskundskab ved Københavns Universitet. Han understreger
dog, at man skal være varsom med forventninger til valgdeltagelsen på baggrund af en meningsmåling så tæt på et valg.
»Andelen, der er sikker på at stemme ved dette kommunalvalg,
ligger stort set på samme niveau som i ugerne forud for kommunalvalget i 2013, hvor vi fik en rekorddeltagelse. Så holder
tallene stik, må det siges at være tilfredsstillende.«
Kasper Møller Hansen har tidligere påpeget, at der skal en
ny verdensrekord til for at forøge valgdeltagelsen ved dette
valg, så at bevare status quo vil være et mere realistisk mål og
stadig en stor præstation.
Efter en række kommunalvalg med faldende valgdeltagelse
endte det i 2013 med den største fremgang i valgdeltagelsen
ved et kommunalvalg nogensinde. 71,9 procent af de stem- 4
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Af Søren Peder Sørensen, sps@kl.dk

meberettigede satte deres kryds, hvilket var 6,1 procentpoint
højere end ved valget fire år tidligere.
»Det er min vurdering, at valgkampen efter en langsom
start er kommet op i gear, og når ret bredt ud. Der føres
kampagner i mange kommuner, og medierne laver meget rundt
omkring i landet, som kan få vælgerne til at forholde sig til, at
der er et kommunalvalg,« siger Kasper Møller Hansen.
Især har de unge fået øjnene op for valget. Hvor kun 42
procent af de 17 til 24 årige for et halvt år siden svarede, at de
ville stemme, svarer nu 57 procent, at det er de helt sikre på,
at de vil. Det peger også i en positiv retning, når man tager i
betragtning, at 60 procent af de unge afgav deres stemme ved
kommunalvalget i 2013.
»Det indikerer, at vi har fat i den unge generation. Muligvis
kan det spille en rolle, at der blev holdt et landsdækkende
skolevalg for 8., 9. og 10. klassetrin i foråret 2015, så mange
af førstegangsvælgerne har prøvet at stemme der. Men det
kan også give en lille gevinst, at så mange unge stemte ved
kommunalvalget for fire år siden og vil gentage det,« siger
valgforskeren.
Silkeborg bruger rollemodeller
Momentums måling bekræfter erfaringerne fra tidligere valg
om, at flere ældre end yngre har tænkt sig at stemme. Mens
kun 57 procent af de unge mellem 17 og 24 år er sikre på, at
de vil stemme, er det hele 81 procent af de 55-64 årige og 86
procent af de 65-74 årige.
Én af de kommuner, som har særligt fokus på de unge
vælgere, er Silkeborg Kommune. Ved kommunalvalget i 2013
lykkedes det her at øge de unges valgdeltagelse med 25 procent til et resultat på 60,7 procent. Silkeborg vil gerne gentage
den succes i år.
»Vi havde en historisk lav valgdeltagelse i 2009, hvor under
halvdelen af de unge under 30 år stemte. Man skulle være
over 90 år for at have en lavere valgdeltagelse. Det ændrede
vi på i 2013 med en rekordstor deltagelse. Det niveau satser
vi på at fastholde og om muligt øge ved at gøre brug af de
2 - MOMENTUM 19 - 14. NOVEMBER 2017

redskaber, som har effekt,« siger kommunikationschef Hans
Mogensen.
De kalder kampagnen for ”beSTEM i Silkeborg” og bruger
rollemodeller, social proof og viden fra valgforskning og
adfærdsforskning til at få flere til at gå i stemmeboksen. Det
største hovedgreb er valgmøder på uddannelsessteder. I alt
holdes der 15 valgmøder på ungdomsuddannelserne og de
videregående uddannelser. Målet er, at de unge møder politikerne og kommer i dialog med dem.
Et andet af værktøjerne er rollemodeller, hvor unge og
kendte fortæller, hvorfor de stemmer, og hvorfor det er vigtigt
at stemme, med sloganet ”Vi stemmer! Gør du?”.
»Vi slår meget på fællesskabet og bruger social proof, der
påvirker andre til at tage stilling,« siger Hans Mogensen og
fortsætter:
»At mobilisere de unge er ikke nogen let opgave. De opfatter lokalpolitik som et lav-interesse område, hvor de ikke umiddelbart ser et resultat ved at stemme. Interessen er i lommen,
ved deres mobiltelefon. Men at gå hen og stemme er fundamentet for hele vores repræsentative demokrati. Derfor er det
vigtigt, at de unge vænner sig til at stemme. Og så prøver vi at
gøre det nærværende og sjovt. Noget, som vi er fælles om.«
Også øvrige grupper, som er kendt for en lav valgdeltagelse, får særlig opmærksomhed i Silkeborg. Det gælder blandt
andet nydanskerne, hvor integrationsrådet og bydelsmødrene
med en kampagne ”Mor beSTEMMER” med en humoristisk
tilgang bruger sig selv som rollemodeller med opfordring om at
stemme.
De unges deltagelse burde være højere
Når kun 57 procent af de unge er sikre på, at de vil stemme,
mod 69 procent af hele befolkningen, viser det, at det er en
fortsat udfordring at få de unge engageret. Det mener formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd, Kasper Sand Kjær.
»Der vil nok altid være en forskel i forhold til andre aldersgrupper. Men det burde være muligt at få deltagelsen højere
op. Det kræver en stor indsats fra alle væsentlige aktører, og

Om undersøgelsen
Momentum har stillet de samme spørgsmål til et repræsentativt udsnit af befolkningen i henholdsvis oktober/
november 2013, april/maj 2017 og oktober/november
2017. Undersøgelserne er foretaget af YouGov som en
internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 17 til 74 år.
Der er i perioden 27. oktober til 7. november 2017
indhentet 1.347 besvarelser men for at sikre statistik nøjagtighed blandt de 17-24-årige er der foretaget et boost
blandt denne aldersgruppe. Herefter er besvarelser vejet
ned, så der i alt er tale om 1.005 vejede besvarelser,
og de unge mellem 17 og 24 års resultater derfor kan
sammenlignes direkte med de resterende aldersgrupper
i tabellerne. De 17-årige fylder alle 18 inden valgdagen.

det kræver en oversættelse af de politiske budskaber, så de
unge forstår dem,« siger han.
Kasper Sand Kjær savner en kampagneindsats i den størrelsesorden, som man så for fire år siden. Det er ikke sket i
samme grad denne gang, og det er rigtig ærgerligt, mener han
og tilføjer, at der var mange erfaringer fra sidste valg, som man
i højere grad kunne have gjort brug af, og nævner blandt andet
mobile valgsteder.
»Ved en valgkamp bliver det tydeligt, at politikerne taler til
de store vælgergrupper. At nå de unge kræver en indsats på
mere end 3 til 4 uger. Der skal en indsats til over lang tid for at
styrke de unges politiske selvtillid.«
Kasper Sand Kjær peger på skolevalg, som næste gang
holdes i 2019. Samt Demokratiets dag, hvor DUF gennemfører politiske møder på 70 af landets erhvervsskoler for at
vække de unges politiske engagement.
»Man skal starte forfra, hver gang en ny gruppe unge får
stemmeret. Hver ungdomsgeneration skal nås på sin egen
måde. Fordi verden ændrer sig, medierne ændrer sig. Man kan
ikke gentage, man skal starte forfra. Derfor er udfordringen så
enorm,« siger Kasper Sand Kjær.
Med kun en uge tilbage før valget, hvad kan man så nå at
gøre? Kasper Sand Kjær peger på debatmøder på ungdomsuddannelser, som ikke er traditionelle paneldebatter, men har

: Der er jo en uge
endnu, med en intens
valgkamp i kommunerne og i medierne.
Ingen skal være i tvivl
om, at der er kommunalvalg, og at det er
et vigtigt valg
Martin Damm, formand for KL

vægt på dialog, og hvor politikerne forholder sig til de unges
meninger.
Valgforsker Kasper Møller Hansen fremhæver, at det sociale element spiller en stor rolle i forbindelse med at få flere til
at stemme.
»Derfor handler det her i slutspurten om at koncentrere sig
om at påvirke den sociale adfærd i forbindelse med stemmeafgivningen. Det kan være kampagner som ”Tag en ven med”.
”Tag din mor under armen”. At sende en sms til en anden med
opfordring til at stemme. Det har en positiv effekt, og det er
noget, som vi alle kan gøre,« siger han.
En opgave på den lange bane
En del af indsatsen op til regions- og kommunalvalget er kampagnen ”Tænk dig om før du IKKE stemmer”, som KL står bag
sammen med Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet. I den forbindelse er der udarbejdet et inspirationskatalog med en række forslag til kommunale aktiviteter, som
kan understøtte valgdeltagelsen, og som har fokus på ideer til
lokale aktiviteter, fx med forløb og valgmøder for unge.
»Opgaven er, at alle ved, at der er et valg, og set ud fra
tallene synes jeg, at vi er godt på vej. Der er jo en uge endnu,
med en intens valgkamp i kommunerne og i medierne. Ingen
skal være i tvivl om, at der er kommunalvalg, og at det er et
vigtigt valg,« siger KL’s formand Martin Damm.
Han håber, at de unge i højere grad bliver en del af selve
valget. Det er baggrunden for et brev fra blandt andre KL til
kommunerne med en opfordring til at gøre brug af mulighederne for at få flere unge til at melde sig som valgtilforordnede:
»Jeg håber, at vi kan vende udviklingen ved at få flere unge
til at melde sig som valgtilforordnede og dermed også få flere
unge til at tage et medansvar og engagere sig i fremtidens
demokrati. Der venter en opgave på den lange bane, og at opdrage de unge til demokrati er ikke blot aktuelt i en valgkamp.
Det skal vi også have fokus på mellem valgkampene, fx ved
skolevalg. Det er en opgave, som vi aldrig bliver færdig med,«
siger Martin Damm.
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Hver tredje skifter parti fra
folketingsvalg til kommunalvalg
Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

En tredjedel af vælgerne forventer at stemme på et andet parti til kommunalvalget,
end de gjorde ved det seneste folketingsvalg. Størstedelen angiver kommunalpolitiske årsager til skiftet. Samtidig viser
sammenligning af seneste folketings- og
kommunalvalg store forskelle i partiernes
tilslutning. Forskellige dagsordner, lokalpolitiske prioriteter på enkeltsager, traditioner
og personer er ifølge forsker årsagerne til,
at kommunalpolitik ikke bare kan sammenlignes med landspolitik.

Kommunalvalg og folketingsvalg er to helt forskellige ting, og
partierne kan bestemt ikke regne med, at vælgerne pr. automatik sætter krydset ved det samme parti lokalt som ved det
seneste folketingsvalg. Ser man på de vælgere, der har besluttet sig for, hvilket parti de vil stemme på til kommunalvalget, så
forventer 35 procent at sætte krydset ved et andet parti, mens
65 procent vil stemme på det samme parti. Det viser en ny
rundspørge til befolkningen fortaget af YouGov for Momentum.
Dermed ser det ud til, at befolkningen stadig i høj grad har
fokus rettet på lokalpolitikernes udmeldinger, når de stemmer,
og at den landspolitiske indflydelse på kommunalvalget 2017
ikke er vokset siden 2013-valget. Det overrasker Ulrik Kjær,
valgforsker og professor ved Syddansk Universitet.
»Der har indtil videre været en større landspolitisk tolkning
ind i kommunalvalget denne gang end ved tidligere kommunalvalg. Ikke mindst fordi valget formentlig kommer til at ligge midt
imellem to folketingsvalg, og der derfor er rigtig mange partiledere, der har noget på spil. Man kunne derfor have forventet,
at der var flere, der stemte landspolitisk end der plejer, men
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det ser ikke ud til at ske. Det er derfor stadig, hvad kommunalpolitikerne siger og gør, der er vigtigst,« siger Ulrik Kjær.
En forskel på lands- og kommunalpolitik er, at der lokalt
findes lokallister med udgangspunkt i enkeltsager eller snæver
geografi. Men Ulrik Kjær mener ikke, at det er lokallisterne, der
gør forskellen, da der er blevet meget færre af dem, og han
peger i stedet på andre årsager til, at kommunalvalget ikke
bare er et spejlbillede af landspolitikken.
»Det handler både om forskellige dagsordner, lokalpolitiske prioriteter på enkeltsager og personer. Der er jo åbenlyst
nogle landspolitiske dagsordner, der ikke virker lokalt som
EU, finanspolitik og andet, men samtidig kan de landspolitiske
præferencer også være anderledes lokalt, fordi der er nogle
personer lokalt, der trækker i en anden retning i enkeltsager,«
siger Ulrik Kjær og tilføjer:
»Et eksempel kunne være skolenedlæggelser, hvor en
vælger normalt stemmer på socialdemokraterne til folketingsvalget, men kommunalpolitisk synes bedre om SF’s holdninger
til skolestruktur. For ude lokalt kan der være meget stor forskel
på, hvad de mener om skolestruktur. Så det er meget, de her
enkeltsager, der kommer ind og spiller en rolle for vælgerens
kommunalpolitiske valg,« siger Ulrik Kjær.
Han påpeger, at kendskabet til den enkelte kandidat også
kan være vigtig for stemmeafgivningen til kommunalvalget, da
folk kan finde på at stemme på en de kender personligt og
synes godt om, selvom vedkommende ikke stiller op for det
parti, vælgeren normalt stemmer på.
Den grønne ø i det røde hav
At der kan være store forskelle på de etablerede partiers resultater ved folketingsvalg og kommunalvalg kan man forvisse
sig om ved at sammenligne på resultaterne af de seneste
valg i henholdsvis 2015 og 2013. Her er der i 12 kommuner
et parti, der har oplevet at få hele 20 procentpoint flere eller
færre stemmer til kommunalvalget i forhold til folketingsvalget.
Det er især de Konservative, der topper listen, når det handler
om at få flere stemmer til kommunalvalget end folketingsvalget, 4

Hvorfor forventer du ikke at stemme på det samme parti til kommunalvalget den 21. november, som du gjorde ved det seneste folketingsvalg? (%)
Mine politiske præferencer har ændret sig

22

Kommunalpolitisk passer det parti bedre
til mine holdninger

30
Ja - 35

Vil gerne stemme på en bestemt kandidat,
og så er det ikke vigtigt, om kandidaten er
fra det ene eller det andet parti

21

Anden grund

21

Ved ikke

Forventer du at stemme på det samme parti til kommunalvalget, som du
gjorde ved det seneste folketingsvalg? (%)

Nej - 65

5

Note: Spørgsmålet er kun stillet til de respondenter, der har svaret til nej til, at
de vil stemme på det samme parti til kommunalvalget som de gjorde ved det
seneste folketingsvalg

Note: Tallene omfatter kun de vælgere, der ved hvilket parti, de vil stemme på,
havde stemmeret og stemte på et parti ved sidste valg
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mens Dansk Folkeparti i mange kommuner fik mærkbart færre
stemmer til kommunalvalget.
De Konservative i Vallensbæk Kommune er det parti, der
oplevede størst forskel, da man ved folketingsvalget i 2015 fik
7,1 procent af stemmerne, mens man ved kommunalvalget i
2013 fik hele 52,6 procent af stemmerne.
En del af forklaringen på de Konservatives kommunalvalgsucces i Vallensbæk Kommune skal ifølge redaktør på
Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, Heiner
Lützen Ank, findes i befolkningens tilfredshed og traditionerne.
Vallensbæk Kommune har været under konservativt styre siden
1962, selvom man er omringet af socialdemokratiske kommuner, hvilket har givet kommunen tilnavnet den grønne ø i det
røde hav.
»Borgerne i kommunen kan ikke huske andet, og for det
store flertal fungerer det meget godt. Det er en forholdsvis
lille kommune med en tydelig borgmester, der sidder med et
absolut flertal. Samtidig er der i Vallensbæk en stærk lokal
selvforståelse af, at vi er ikke som de andre. En selvforståelse
som Poul Hansen, der sad som borgmester fra 1967 til 1993,
var med til at skabe ved at satse på lave parcelhuse, mens
hans socialdemokratiske modstykke i Brøndby, Kjeld Rasmussen, mente det skulle være høje almene boliger og skabte en
historie ud af det,« siger Heiner Lützen Ank og fortsætter:
»Alt dette gør, at man har kunnet skærme sig for de
konservatives landspolitiske problemer. Og i den forbindelse

er det også ganske sigende, at den nuværende borgmester,
Henrik Rasmussen, i vores interviewserie med spidskandidaterne påpeger, at han er borgmester i Vallensbæk førend, han
er konservativ.«
Ser man på forskellene, er det ifølge valgforsker Ulrik Kjær
fortrinsvis i de større kommuner, kommunalvalgsresultaterne
ligner folketingsvalgene.
»Der er selvfølgelig nogle borgmestre og historiske højborge, der har skabt præcedens for at et bestemt parti får
rigtig mange stemmer i kommunen. Det gælder især konservative højborge, hvor Frederiksberg er et eksempel på en stor by,
hvor det konservative styre gennem 108 år får stemmeafgivningen til at gå i mod landstrenden,« siger Ulrik Kjær.

: Selvom landspolitikken kun spiller en
mindre rolle, kan det
være vigtigt, hvad den
spiller ind med
Ulrik Kjær, professor på SDU

Kun en lille landspolitisk påvirkning
At befolkningen fokuserer på, at kommunalvalget handler om
lokale prioriteringer, og at de landspolitiske vinde derfor kun
har en ringe effekt på partivalget, ses også i det faktum, at kun
22 procent af dem, der forventer at stemme på et andet parti
kommunalpolitisk, gør det fordi deres politiske præferencer
har ændret sig. Til gengæld svarer 30 procent, at det skyldes,
at partiet kommunalpolitisk passer bedre til deres politiske
holdninger, og 21 procent svarer, at de gerne vil stemme på
en bestemt kandidat, og så er det ikke vigtigt, hvilket parti
kandidaten er fra.
Valgforsker Ulrik Kjær hæfter sig især ved de 22 procent, der
svarer, det er deres politiske præferencer, der har ændret sig.
»Det er jo dem, der skifter parti lokalpolitisk, fordi de er i
gang med en landspolitisk vandring. Her vil du eksempelvis
finde socialdemokrater, der er på vej mod Dansk Folkeparti, og
så stemmer de DF ved kommunalvalget og måske til næste folketingsvalg med mindre de kommer i tvivl og kommer tilbage,«
siger Ulrik Kjær og konkluderer på den baggrund.
»Selvom landspolitikken kun spiller en mindre rolle, kan det
være vigtigt, hvad den spiller ind med. For der er nogle, der
flytter sig landspolitisk og bruger kommunalvalget til at prøve
det af.«
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Ældre vil fylde mere
i stemmeboksene
Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

Antallet af +65 årige er steget med 24
procent siden kommunalvalget i 2009. Det
betyder, at de ældre nu udgør mere end
en tredjedel af alle stemmeberettigede i 9
kommuner, og i 75 kommuner er flere end
hver fjerde vælger over 65. Det kan få betydning for partiernes prioriteringer i valgkampen, men de ældre er en svær gruppe
at få entydigt fat i, mener forsker.
Der bliver kortere mellem de grå stænk på toppen, når vælgerne står i kø på valgstederne til kommunalvalget den 21.
november. En ny kortlægning fra Momentum viser, at hele
1.105.863 af vælgerne vil have rundet de 65 år på valgdagen,
mens det kun gjaldt 888.984 ved kommunalvalget i 2009. En
stigning på 24 procent.
Dermed er man i 9 kommuner også oppe på, at mere end
hver tredje vælger er over 65 år, og i 75 kommuner er det
mindst hver fjerde vælger. Det er en udvikling, som partier og
kandidater til kommunalvalget ikke vil sidde overhørig i valgkampen, siger valgforsker og lektor på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet Johannes Andersen:
»Stigningen betyder, at man som politiker ikke kan undgå
at tænke, at man skal være meget opmærksom på at varetage
og italesætte ældres interesser og spørgsmål.«
I 2009 udgjorde personer over 65 år 21 procent af alle stemmeberettigede, mens det i år er steget til 24 procent. Der er
dog stor forskel på, hvor stor betydning gruppen kan få i de
enkelte kommuner.
Generelt ses de største andele i ø-kommunerne. I toppen finder man Læsø Kommune, hvor borgere over 65 år nu
udgør 43 procent af alle vælgere mod 33 procent i 2009. Det
efterfølges af Ærø med 41 procent, Samsø (40), Fanø (39) og
Langeland (38). I den anden ende af listen ligger København,
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Aarhus og Ishøj, hvor kun henholdsvis 13, 18 og 20 procent af
vælgerne er over 65 år.
På Læsø kan borgmester Tobias Birch Johansen (V) godt
genkende, at det har betydning for valgkampen, at der er kommet flere ældre. Men han oplever dog de ældre som meget
løsningsorienterede.
»Stigningen har haft betydning for situationen på øen og for
valgkampen, for det er en rigtig stor post af vores budget, der
går den vej. Men det jeg hører de ældre sige, er, at de tænker
mest på, at vi gør noget for at komme ud over ”problemet” og
tiltrække nogle unge. De ældre er kloge nok til at vide, at man
ikke kan leve af kun at have ældre i befolkningen med den
finansieringsform, vi har i dag,« siger Tobias Birch Johansen.
Ældre har et bredt udsyn
I Odsherred Kommune er 35 procent af alle vælgere over 65
år, hvilket er en stigning på otte procentpoint sammenlignet
med valget i 2009. Ældrepolitik er da også et tema i valgkampen, forklarer borgmester Thomas Adelskov (S), men skoleog erhvervspolitik fylder mindst ligeså meget, og hans oplevelse er også, at selv om de ældre er mange, så interesserer
de sig bestemt ikke kun for sig selv.
»Jeg var for nylig ude til et formiddagsarrangement ved en
af vores kirker, hvor der var en klar overrepræsentation af pensionister. Men her handlede en hel del af spørgsmålene til mig
om unge og folkeskolen, og hvad vi kan gøre for at skaffe flere
arbejdspladser til kommunen. Bare fordi man har rundet de
65 år, så holder man ikke op med at interessere sig for resten
af samfundet. De er stærkt interesserede i alle dele af det, vi
foretager os i kommunen, og fokuserer på, at deres børn og
børnebørn også får gode muligheder,« siger Thomas Adelskov.
Samme oplevelse har Læsø-borgmester Tobias Birch
Johansen. Ø-kommunen kæmper blandt andet med, at kun få
unge bor og arbejder på øen, og har problemer med at sikre
billige boliger. Og det er problemstillinger, som de ældste
øboere er helt med på at diskutere, selv om det ikke direkte
4
handler om dem selv.

Udvikling i antallet af enkelte aldersgrupper 2009-2017

26
27

2009
2017

23

24

25

21

1.055.240
1.056.518

17
15

705.969
726.791

12
11

530.292
454.287
18-24 år

Aldersgruppers andel af vælgerbefolkningen i 2009 og 2017 (%)
1.105.863
888.984

2017

1.197.946
1.177.490

2009

25-39 år

40-54 år

55-64 år

65+ år

18-24 år

25-39 år

40-54 år

55-64 år

65+ år
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»Det er i væsentlig grad de ældre, der er fremtidssynede og
siger, at vi er nødt til at gøre noget for, at andre kan få det
samme liv, som de selv har haft på øen. Der er ingen tvivl om,
at de er meget fremtidssynede. Det er ikke dumme mennesker,
og de ved udmærket godt, hvad der skal til. Tit og ofte sætter
de ældre sig selv i baggrunden til fordel for de unge. De vil
gerne, at de unge har det godt og har det, de skal have, og
så kan de godt selv nøjes med lidt mindre,« siger Tobias Birch
Johansen.

tionærer, der har stemt på SF. Det gør de jo stadigvæk, selv
om de bliver gamle, og jo ældre man bliver, jo sværere er man
at lokke til at stemme på noget nyt,« siger Johannes Andersen.
Han peger også på, at det kan give bagslag, hvis man alligevel
forsøger at målrette sin valgkamp mod ældre vælgere.
»Hvis partier som Socialdemokratiet og Venstre ensidigt begyndte at henvende sig til og tænke på ældre, så ville de miste
en stor del af de yngre vælgere, som de har fat i. De vil tabe
mere, end de vinder – også i evnen til fremadrettet at kunne
sætte den politiske dagsorden,« siger Johannes Andersen.
”Men der kan være tilfælde, hvor politikerne skal være opmærksomme på de ældre som en samlet gruppe, selv om de
har mange forskelligheder.
»Det, man kan mobilisere de ældre på, er, at i det øjeblik
de oplever, at serviceniveauet ikke fungerer, så reagerer de.
Hvis der pludselig er nogle områder, hvor der sker en skidt
udvikling, så kan de fungere som en massiv blok af vælgere,
der giver politikerne fornemmelsen af, at de hellere må gøre
noget,« siger Johannes Andersen.”

Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper, 2013 (%)
83,1

84,2

68,2

77,6

73,6

45,4

54,5

57,7

66,1

71,2

28,5

Man kan ikke satse på dem
Ved kommunalvalget i 2013 var det de 60-69 årige, der med
84,2 procent havde den højeste valgdeltagelse. De efterfølges
af 70-79 årige med 83,1 procent, og begge grupper ligger
markant over den samlede valgdeltagelse på 71,9 procent.
Som kandidat i en kommune, hvor hver tredje vælger er
over 65 år, kan det derfor virke som en god taktik at sætte alle
kræfterne ind på ældre i valgkampen, og en undersøgelse baseret på Altingets kandidattest viste da også for nylig, at tre ud
af fire kandidater mener, at der bør ansættes mere personale
i den kommunale hjemmepleje. Men det er en svær opgave at
satse ensidigt på de ældre i valgkampen, og det kan vise sig
at give bagslag, hvis man prøver, mener valgforsker Johannes
Andersen.
»Selv om de ældre er rigtig mange, så optræder de ikke som
en samlet blok, og deres interesser er ikke entydige, og derfor
kan man heller ikke sige, at det bare handler om at få fat i de
gamle, hvis man vil vinde valget,« siger Johannes Andersen.
Han peger på, at ældre over 65 år har haft meget forskellige liv
og derfor også får forskellige alderdomme, som har betydning
for, hvad de prioriterer. Samtidig har politiske traditioner også
stor betydning i aldersgruppen.
»De fleste i middelklassen har en fin pensionsopsparing,
og deres interesser er nogle gode kulturtilbud. Mens dem, der
har knoklet hele deres liv, går op i tryghed og ekstra rengøring
i hjemmet. Der er også arbejdere, der har stemt socialdemokratisk hele deres liv, bønder der har stemt på Venstre og funk-
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Andelen af 65+ årige i vælgerbefolkningen, 2017
Bornholm

Over 33 %
Hjørring

29-32 %
24-28 %

Frederikshavn

Under 24 %

Læsø

Brønderslev

Hørsholm

Jammerbugt

Allerød
Rudersdal

Aalborg

Thisted
Vesthimmerland
Morsø

Gladsaxe Gentofte
Herlev
Ballerup
København
Albertslund Rødovre
Frederiksberg
Glostrup
Høje-Taastrup Brøndby
Vallensbæk Hvidovre
Tårnby
Ishøj
Dragør

Mariagerfjord
Skive
Randers

Lemvig
Struer

Norddjurs

Viborg

Holstebro

Syddjurs

Favrskov

Herning
Ringkøbing-Skjern

Silkeborg
Ikast-Brande

Aarhus
Gribskov Helsingør

Skanderborg

Halsnæs
Hillerød
Frederikssund
Odsherred
Egedal

Horsens Odder
Samsø
Hedensted

Vejle

Billund
Varde

Kalundborg
Fredericia

Esbjerg

Vejen

Kolding

Nordfyn

Middelfart

Fanø

Holbæk
Sorø

Kerteminde

Odense

Sønderborg
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Stevns
Faxe

Langeland
Ærø
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Roskilde
Greve
Solrød

Vordingborg

Svendborg

Tønder

Lolland

Fredensborg

Ringsted Køge

Næstved

Nyborg
Faaborg-Midtfyn

Haderslev

Lejre

Slagelse

Assens

Aabenraa

Lyngby-Taarbæk

Furesø

Rebild

Guldborgsund

Kommunalvalg

Ældrepleje er vigtigst for
danskerne i valgkampen
Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

Ældrepleje er det absolut vigtigste emne
for danskerne, når de skal stemme til kommunalvalget, og det er endnu vigtigere end
ved sidste valg. Sundhed er det næst vigtigste og er steget mest siden sidste valg.
Samtidig kan man se effekten af, at økonomien er blevet bedre ved at skat og beskæftigelsespolitik er blevet mindre vigtigt.

Der er ældrepleje, og så er der alle de andre ting. Svaret er
klart, når danskerne skal pege på de emner, som er mest afgørende for, hvor de sætter deres kryds til kommunalvalget den
21. november. 46 procent har ældrepleje i deres top 3 over
afgørende emner, og det er en stigning på seks procentpoint
sammenlignet med valget i 2013. Det viser en helt ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for Momentum blandt 1.005
repræsentativt udvalgte danskere.
Sundhed bliver prioriteret af 34 procent af vælgerne, hvilket rækker til en andenplads, og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik er nummer tre med 25 procent. Herefter følger
folkeskolen med 23 procent, og skat samt sociale tilbud og
service i forhold til udsatte grupper, der begge er i top 3 hos
18 procent af vælgerne.
Der er flere årsager til, at ældrepleje i så markant grad er
det vigtigste emne i kommunalvalgkampen. Det forklarer professor på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet,
Ulrik Kjær.
»At ældreområdet, der også lå øverst ved sidste valg, nu
ligger endnu højere, viser igen, hvor stærkt emnet er. Det bliver
mere og mere vigtigt, og det skyldes formentlig, at der er mange,

der selv tilhører ældregenerationen, der er mange, hvis forældre
er ældre, og der er mange, der både håber og frygter at blive
ældre. Så mange føler sig berørt af emnet,« siger Ulrik Kjær.
Han peger samtidig på, at ældrepleje er et emne, der er
let at konkretisere, og derfor lettere skaber billeder, som får
vælgerne til at prioritere det.
»Både mad og bad-diskussionen er jo til at kommunikere
for de politikere, der måtte mene det ene eller andet, og det
er nok ikke helt uvæsentligt. Så det er i den grad et ældrevalg,
selvom det ikke er til ældrerådet,« siger Ulrik Kjær.
Siden 2009 er antallet af ældre over 65 år steget med 24
procent, ligesom de udgør en større andel af vælgerkorpset.
Selvom den nye undersøgelse viser, at ældrepleje er prioritereret højest, så er der forskel på, hvor højt de enkelte aldersgrupper prioriterer det. 79 procent af 65-79 årige har ældrepleje med i deres top 3, mens det kun gælder 19 procent af
17-24 årige. Men selvom der er forskelle, så kommer politikerne ikke uden om ældreområdet i deres valgkamp.
»De store velfærdsområder er vigtige, og du kan sige, det
er ikke sikkert, du vinder så mange vælgere på det, men du
kan tabe mange ved at tage en forkert holdning eller negligere
det i din valgkamp. Så mange af kandidaterne er ”tvunget” til
også at ville gøre det godt for de ældre. Man skal ikke risikere
noget,« siger Ulrik Kjær.
Integration, klima og økonomi
Ud over ældrepleje og sundhed er klima og miljø samt indsatsen for integration af flygtninge og indvandrere de eneste
to emner, som bliver prioriteret af flere op til dette valg. 17
procent har klima i deres top tre, hvilket er en stigning fra 12
procent i 2013, og 13 procent prioriterer integration i år mod
kun 9 procent i 2013.
»Det undrede mig ved sidste valg, at de to emner lå så lavt.
Det er områder, som måske ikke berører så mange direkte,
men som der i den grad er meget fokus på. Derfor undrede
det lidt, at de spillede en så lille rolle sidst. Det gør de stadig4
væk, men nu er der da en lille stigning,« siger Ulrik Kjær.
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Om undersøgelsen
Momentum har stillet de samme spørgsmål til et repræsentativt udsnit af befolkningen i henholdsvis perioden
28. oktober til 4. november 2013 og 27. oktober til 7.
november 2017. Undersøgelserne er begge gange
foretaget af YouGov som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af
befolkningen i alderen 17 til 74 år.
Der er i perioden 27. oktober til 7. november 2017
indhentet 1.347 besvarelser men for at sikre statistik nøjagtighed blandt de 17-24-årige er der foretaget et boost
blandt denne aldersgruppe. Herefter er besvarelser vejet
ned, så der i alt er tale om 1.005 vejede besvarelser,
og de unge mellem 17 og 24 års resultater derfor kan
sammenlignes direkte med de resterende aldersgrupper
i tabellerne. De 17-årige fylder alle 18 inden valgdagen.

Derudover afspejler udviklingen i prioriterede valgemner,
at Danmark står i en anden økonomisk situation end i 2013.
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik er faldet fra 37
procent i 2013 til 25 procent i år, erhvervsudvikling er faldet
fra 20 til 14 procent og skat er faldet fra 26 til 18 procent.
»Ser man på udviklingen fra 2013 til 2017, kan man se
at der er kommet gang i økonomien i Danmark. Det er i høj
grad velfærdsemnerne, der er steget, mens beskæftigelse og
erhvervsudvikling ikke har det samme fokus i befolkningen, og
skatten er låst mere eller mindre fast. Så det er i høj grad et
velfærdsvalg, der er lagt op til,« siger Ulrik Kjær.
Sundhed i fokus
Sundhed er det emne, der er steget allermest siden 2013.
Det er i år på 34 procent af vælgernes top 3, mens det kun
gjaldt for 26 procent lige før valget i 2013. Det er der flere
forklaringer på, hvis man spørger Camilla Hersom, formand
for paraplyorganisationen Danske Patienter. Den ene er, at
den demografiske udvikling betyder, at flere er i kontakt med
sundhedsvæsenet.
»Vi får flere og flere patienter. Antallet af kronikere og
folk med multisygdomme stiger, så alle kender en patient, og
sandsynligvis også en patient, der har behov for tæt kontakt til
sundhedsvæsenet,« siger Camilla Hersom.
Den anden årsag er et større generelt fokus på sundhed,
som har givet et større fokus de seneste år.
»Der har været rigtig mange sager om et presset sundhedsvæsen. Samtidig går mange mennesker i dag op i sundhed, og
hvis man læser aviser og ugeblade, så fylder sundhedsstoffet
jo også mere og mere, for det er noget også raske borgere går
op i. Den kombination gør, at det også politisk ryger op som et
emne, vælgerne prioriterer højt,« siger Camilla Hersom.
Hun håber, at kommunalpolitikerne bruger det store fokus
fra vælgerne til øge prioriteringen af den kommunale del af
sundhedsvæsenet, når valget er ovre.
»Det er en utrolig vigtig kommunal opgave at kunne løfte
den del af sundhedsvæsenet, der ligger hos dem, og i øvrigt
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etablere det helt nødvendige samarbejde med regionerne. En
af de allerstørste udfordringer i vores samlede sundhedsvæsen er efter vores mening overgangene mellem de regionale
og kommunale tilbud. Så jeg vil opfordre de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer til, at det bliver en hovedprioritet
for dem at få overgangene til at fungere, så de kommunale
pleje- og omsorgstilbud hænger godt sammen med regionens
behandlingstilbud,« siger Camilla Hersom.

Hvilke emner vil især være afgørende for, hvor du sætter dit kryds til kommunalvalget den 21. november 2017 (%)
Andel der har prioriteret emne som 1., 2. eller 3. prioritet
Okt/nov
2013

Okt/nov
2017

Ældrepleje

40

46

Beskæftigelse og arbejdsmarkedspolitik

37

25

Sundhed

26

34

Skat

26

18

Folkeskolen

23

23

Trafik og kollektiv transport

24

17

Sociale tilbud og service i forhold til udsatte grupper

19

18

Erhvervsudvikling

20

14

Klima og miljø

12

17

Indsatsen for unge i kommunen

13

11

Daginstitutioner

13

13

Kultur, sports- og fritidstilbud

9

9

Boligpolitik

9

9

Indsatsen for integration af flygtninge og indvandrere

9

13

Kilde: YouGov for Momentum. Undersøgelse i blandt et repræsentativt udsnit af
befolkningen i henholdsvis oktober/november 2013 og oktober/november 2017
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Demokratiets fest er
sjovest sammen med andre
Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

Over halvdelen af vælgerne forventer at
tage til afstemningsstedet sammen med
andre, når de skal stemme til kommunalvalget, viser en ny Momentum-undersøgelse. Valghandlingen er for mange en social
begivenhed, og ved at påvirke nogen til at
stemme kan man derfor også få andre med,
vurderer forsker.
Selvom man skal være alene i stemmeboksen, når man sætter
sit kryds til kommunalvalget tirsdag den 21. november, så forventer 54 procent af vælgerne at følges til afstemningsstedet
med en eller flere andre. De fleste vil følges med deres partner
eller ægtefælle, mens en mindre andel forventer at følges med
deres børn, venner eller kolleger. Det viser en ny undersøgelse
foretaget af YouGov for Momentum blandt et repræsentativt
udvalg af befolkningen.
Tallene er ifølge Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d. ved
institut for Statskundskab på Københavns Universitet, et bevis
på, at valghandlingen for mange mennesker er et socialt ritual i
positiv forstand.
»Valget er jo demokratiets fest, og de fleste fester er
sjovest, hvis man er flere om den. Mange gør derfor valget
til en social begivenhed. I den offentlige debat kan der være
en tendens til, at valget kun handler om finde ud af, hvem der
skal vælges, men der er også en masse sociale elementer i
valghandlingen,« siger Jonas Hedegaard Hansen.
Han peger på to årsager til, at folk vælger at følges med
andre hen til valgstedet. Der kan være praktiske årsager, hvor
det kan være bøvlet at komme derhen, og at det er nemmest at
følges derhen, og så handler det om normen, hvor vi godt kan
lide at se godt ud i vores tætte familie og venners øjne.
»Hvis nogen spørger om, man vil med hen at stemme, er
der gode chancer for, at man siger ja, fordi det er svært at sige

nej, og så kan man jo også godt lide at være sammen med den
anden person, og hvis det indebærer, at man skal gå ned og
stemme, så gør man det,« siger Jonas Hedegaard Hansen.
Nyere forskning peger ifølge Jonas Hedegaard Hansen
også på, at sociale argumenter for, hvorfor man skal stemme,
kan påvirke valgdeltagelsen positivt. Det samme gør en demokratisk opdragelse, hvor man som barn har været med sine
forældre henne at stemme. Og her viser Momentums undersøgelse, at 25 procent af vælgerne ofte har været med deres
forældre henne at stemme, 28 procent har nogle gange været
med, mens omkring en tredjedel ikke har været med.
»Som i anden børneopdragelse gælder det om at gøre
børnene trygge og bekendte med de ting, vi gerne vil have,
at de tager del i. Ligesom de skal være trygge i trafikken, skal
de også være trygge ved at færdes i demokratiet, så de som
voksne ved, hvordan et valgsted ser ud og føler sig hjemme,«
siger Jonas Hedegaard Hansen og tilføjer:
»Det betyder noget, om man får demokratiet ind i med
modermælken, og sætter du dig ned på et valgsted, så vil du
heldigvis også se, at mange kommer med småbørn, og det er
jo en indikation af, at vi bliver præget til at tage del i det her.«

Forventer du at tage til afstemningsstedet sammen med nogen til kommunalvalget den 21. november? (%)
Ja – i alt

54

Ja, sammen med min partner/ægtefælle

45

Ja, sammen med mit barn/mine børn

6

Ja, sammen med venner

5

Ja, sammen med kolleger

1

Nej

36

Ved ikke

10

Note: Det har været muligt at sætte kryds ved flere svar
Kilde: YouGov for Momentum. Undersøgelse i blandt et repræsentativt udsnit af
befolkningen i alderen 17 til 74 år
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Leder

Nu skal krydset sættes
Om en uge sker det: Lokaldemokratiets festdag løber af
stablen, og skoler, haller og forsamlingshuse over hele
landet vil fra morgen til aften være fyldt med borgere, der
trækker forhænget for i stemmeboksen, griber blyanten og
sætter et kryds på de to stemmesedler til kommunal- og
regionsvalget.
Personligt glæder jeg mig til kommunalvalget. Der er
noget utrolig flot over, når vi alle – uanset uddannelse, job,
alder, bopæl, og hvad der ellers kan skille os i det daglige
– samles denne dag og sætter vores kryds ved de kandidater, som vi vil have til at repræsentere vores interesser i
kommunalbestyrelsen og regionsrådet de næste fire år. Det
er en tillidserklæring til kandidaterne, og det er dybest set
en stor tillidserklæring til demokratiet.
Heldigvis viser dagens friske Momentum-måling også,
at næsten syv ud af ti nu føler sig sikre på, at de vil afgive
deres stemme. Det svarer ret præcist til, hvor mange der
forventede at stemme ved en tilsvarende måling på samme
tidspunkt før valget i 2013, så forhåbentlig kan vi nå op på
nogenlunde samme stemmeprocent som sidst, hvor den
tog et flot spring opad i forhold til valgdeltagelsen i 2009.
Herfra skal lyde en stor opfordring til alle borgere med
stemmeret til at afgive deres stemme. En høj stemmeprocent signalerer ikke blot en tydelig opbakning til demokratiet. Det sikrer også de valgte politikere en høj grad af

opbakning og legitimitet til deres arbejde i de kommende
fire år.
Og så er det også af helt egoistiske grunde helt afgørende at stemme. Det er jo den måde, hvorpå vi alle kan
gøre vores indflydelse gældende. Ved valget er der ingen,
som bestemmer mere end andre, og hver eneste borger
kan med netop deres stemme gøre en forskel for de beslutninger, der bliver truffet i kommunalbestyrelsen og regionsrådet de næste fire år. Vælgerne kan belønne politikere,
som har vist sig værdige til deres tillid, eller de kan vælge at
”straffe” politikere, som har skuffet dem med deres holdninger eller beslutninger i denne valgperiode.
Betydningen af de lokale politikeres beslutninger kan
nærmest ikke overvurderes. Det er dem, som beslutter,
hvordan pengene skal prioriteres, og hvad der skal satses
på i kommunen. Hvor mange børn kan eller skal inkluderes
i folkeskolen, eller hvordan skal ældreplejen i kommunen
fungere? Vigtige spørgsmål, som kan være afgørende for
dig, dine børn, dine forældre eller måske dine naboer. Med
andre ord er der slet ikke noget at betænke sig på: Sæt
kurs mod det lokale valgsted (og tag meget gerne familie
og venner under armen) på tirsdag den 21. november og
vær med til at sætte kursen for din kommune og region i de
kommende fire år. Stem, stem, stem!
Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL
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