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Hver tredje dansker peger på klima og miljø, 
som et af de tre emner, der bliver afgørende for, 
hvor de sætter deres kryds til kommunalvalget. 
Det er en markant stigning sammenlignet med 
de seneste to kommunalvalg, og klima og miljø 
nærmer sig de gamle topscorere ældrepleje og 
sundhed i vigtighed. For de yngste vælgere er 
klima det allervigtigste emne.

Klima og miljø bliver for første gang helt centralt for mange 
vælgere, når de skal beslutte, hvem de vil stemme på til kommu-
nalvalget den 16. november.
 Ifølge en ny befolkningsrundspørge foretaget af Voxmeter 
for Momentum er det nemlig 33 procent af vælgerne, der har 
klima og miljø som et af de tre mest afgørende emner, for hvor 
de sætter deres kryds til kommunalvalget. Det er en markant 
stigning i forhold til de foregående valg, hvor tidligere Momen-
tum-rundspørger viste 17 procent i 2017 og 12 procent i 2013. 
 Det bringer samtidig klima og miljø op som det tredjevig-
tigste emne kun akkurat overgået af ældreområdet (38%) og 
sundhed (36%), men foran emner som folkeskole (26%) og be-

skæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik, skat og trafik og kollektiv 
transport, som kun 21 procent har i deres top 3.
 Hos den grønne tænketank CONCITO vækker undersøgel-
sens resultater glæde ved direktør Christian Ibsen.
 »Det er meget opmuntrende resultater, og iøjnefaldende at 
det er kommet helt op i top 3 blandt store kernevelfærdsområ-
der. Det er et meget bredt ønske på tværs af aldersgrupper, og det 
gør det ekstra interessant, og må betyde noget for kandidaterne, 
når de ser tal som disse,« siger Christian Ibsen og fortsætter.
 »For 5-10 år siden var der ikke mange, der koblede klima og 
miljø med, at det var en vigtig kommunal opgave. Men det her 
viser med al tydelighed, at det er rykket ind som en kommunal 
kerneopgave at tage fat om klima og miljø.«
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Af Rasmus Giese Jakobsen og Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

05: De ældste lægger meget mere  
 vægt på kommunalvalg end de unge

Udviklingen i andelen af befolkningen der har valgt klima og miljø som 1., 2., eller 3. 
prioritet i forhold til hvilke emner der især vil være afgørende for, hvor de sætter de-
res kryds til kommunalvalget (%) 

Kilde: Voxmeter for Momentum. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolknin-
gen i august 2021 samt tilsvarende udført i oktober/november 2013 og 2017 af YouGov for 
Momentum.
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Kommunalvalg

 De unge med 39 procent er den aldersgruppe, der har størst 
fokus på klima og miljø, men fokusset er meget jævnt fordelt 
aldersmæssigt, da nærmest alle grupper ligger lige omkring de 
33 procent. Det understreger, at området skal betragtes som 
centralt for de kommende kommunalbestyrelser.
 Valgforsker og professor på Institut for Statskundskab på Syd-
dansk Universitet Ulrik Kjær har også fokus på det spring, klima 
og miljø har taget i folks bevidsthed. 
 »Ældre og sundhedsområdet scorer højere, men vi skal 
huske, at ældreområdet altid er topscoreren, når der er kommu-

nalvalg, og det er en topscorer, der er svær at nå. Men det er en 
virkelig markant stigning klima og miljø har taget i folks bevidst-
hed. Det er en tydelig indikation af, at det kan gå hen og blive et 
kommunalvalg, hvor klimaet kommer til at spille en betydelig 
rolle og blive lige så vigtigt som nogle af de emner, vi plejer at 
diskutere rigtig meget,« siger Ulrik Kjær.

Kandidaterne skal gribe bolden
For Christian Ibsen giver det rigtig god mening, at vælgerne in-
teresserer sig for kommunernes arbejde med klima og miljø, da 
der allerede sker meget i kommunerne på området og potentia-
let til mere er stort. Det gælder eksempelvis DK2020-projektet 
hvor man i tæt på alle danske kommuner i samarbejde med 
Concito, som det første sted i verden laver Paris kompatible kli-
maplaner, hvor man finder ud af hvor meget det egentlig kræver, 
hvis man skal leve op til Paris-aftalen.
 »Det viser, at der er meget stor interesse for at være en del af 
klimaløsningen. Men der mangler også kræfter, kompetencer etc. 
Og her kan dette ønske fra vælgerne give politisk ammunition til 
at føre det ud i livet. Planer er ikke nok, der skal sættes penge af 
i budgettet, og tages de nødvendige strukturelle beslutninger,« 
siger Christian Ibsen.
 Middelfart var de første dage i september vært for klimafol-
kemødet og for borgmester i Middelfart Kommune, Johannes 
Lundsfryd Jensen, er det oplagt, at vælgerne nu også kigger mod 
kommunalvalgskandidaternes holdninger til klima og miljø.
 »Kommunerne er den myndighed, der er tættest på virksom-
heder, borgere og foreningsliv, så vi kan hjælpe med at facilitere 
omstillingen og inspirere til mere omstilling. Vi spiller en meget 
vigtig rolle som smøremidlet, der får hele den grønne omstilling 
til at glide,« siger Johannes Lundsfryd Jensen.
 Kommunerne står i sig selv kun står for få procent af den 
samlede CO2-udledning, men er alligevel så stor en aktør, og på 
nogle felter er så store kunder, at man kan påvirke hele markedet.
»Kommunerne er Danmarks suverænt største bygningsejer, så 
hvis vi stiller krav til byggeriet, så har det både en direkte påvirk-
ning på vores egen bygningsmasse, men det kan også være med 4

Hvilke emner vil især være afgørende for, hvor du sætter dit kryds til 
kommunalvalget? (%) 
Emne valgt som 1., 2., eller 3. prioritet

Kilde: Voxmeter for Momentum. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af 
befolkningen i august 2021
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Hvilke emner vil især være afgørende for, hvor du sætter dit kryds til kommunalvalget? 
Udvikling 2013-2021 (%) 
Emne valgt som 1., 2., eller 3. prioritet

Note: De emner der er gået statistisk signi� kant frem eller tilbage fra 2013 til 2021 er mar-
keret med blåt ved fremgang og rødt ved tilbagegang.

Kilde: Voxmeter for Momentum. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolknin-
gen i august 2021 samt tilsvarende udført i oktober/november 2013 og 2017 af YouGov for 
Momentum.

 2013 2017 2021

Ældrepleje 40 46 38

Sundhed 26 34 36

Klima og miljø 12 17 33

Folkeskolen 23 23 26

Beskæftigelse og arbejdsmarkedspolitik 37 25 21

Skat 26 18 21

Tra� k og kollektiv transport 24 17 21

Erhvervsudvikling 20 14 20

Sociale tilbud og service i forhold til udsatte grupper 19 18 18

Kultur, sports- og fritidstilbud 9 9 18

Daginstitutioner 13 13 13

Indsatsen for integration af � ygtninge og indvandrere 9 13 13

Boligpolitik 9 9 11

Indsatsen for unge i kommunen 13 11 10
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til at påvirke markedet. Hvis vi efterspørger genbrugsmaterialer 
i byggeriet i større grad, så vil markedet for genbrugsmateria-
ler vokse i Danmark, og dermed blive relevant for flere,« siger 
Johannes Lundsfryd Jensen.

Lurende konflikter
Ifølge Ulrik Kjær bliver der da også taget ganske mange be-
slutninger rundt omkring i kommunerne som er direkte ned i 
klima og miljødagsordenen, ligesom det er i kommunerne, man 
mærker mange af følgerne. Han er dog spændt på at se, hvad 
kandidaterne gør i de næste par måneder.
 »Styrken ved en kommunal valgkamp er, at det bliver meget 
konkret, men det gør det også lidt farligt for nogle kandidater. 
For det handler ikke om, hvor meget vi skal nedbringe nogle tal 

i 2050. Det bliver spørgsmål om man vil bruge penge på at sikre 
digerne eller give lov til vindmøller på en mark,« siger Ulrik Kjær 
og fortsætter:
 »I det øjeblik tingene bliver så konkrete, så vil der også være 
nogle, der er imod. Der vil derfor være nogle, der vil være rigtig 
glade for at få det på dagsordenen, men der også nogle der ikke 
vil være glade for det, fordi de er bange for at skræmme vælgere 
væk. Det har ikke nødvendigvis noget med partifarve at gøre, det 
handler om frygten for at miste vælgere ved at skulle tage stilling 
i konkrete sager,« siger Ulrik Kjær.
 I Middelfart Kommunen nikker borgmester Johannes Lunds-
fryd Jensen genkendende til, at der kan være svære og meget 
konkrete tiltag, som kan skabe konflikter.
 »At sikre bedre klima og miljø og den sags skyld også biodi-
versitet og natur bliver en stor opgave med mulige konflikter. 
For det er de samme arealer, vi skal bruge til landbrug, natur, kli-
mahåndtering, solcelleparker, boligbyggeri og industri. Der er en 
kamp om kvadratmeterne, og det sætter naturen under pres. Der 
kommer nogle politiske diskussioner om, hvordan vi vil bruge 
de arealer, vi har i vores kommune,« siger Johannes Lundsfryd 
Jensen.
 UIrik Kjær minder dog om, at kommunalvalget er 98 forskel-
lige valg, og det er derfor ikke sikkert, at alle vågner op dagen 
efter valget og tænker, at det var klima og miljø, der prægede 
valgkampen i deres kommune.
 »Bor du i en kystkommune, så er der nok lidt mere debat om 
kystsikring, ligesom det kommer højt på dagsordenen, hvis du 
bor i en af de kommuner, hvor der er en enkeltsag, der har med 
klima og miljø at gøre. Det kan være byggeri og truede dyrearter, 
der møder hinanden, eller at der skal findes plads til en solcel-
lepark eller vindmøller. I disse kommuner bliver det måske rigtig 
meget et klimavalg, mens det andre steder næsten ikke fylder,« 
siger Ulrik Kjær.

Ældreplejen topper som altid
Trods klima og miljøs store hop i vælgernes bevidsthed, er det 
stadigvæk ældre- og sundhedsområdet, der topper listen, mens 4

: For 5-10 år siden var 
der ikke mange, der 
koblede klima og miljø 
med, at det var en vig-
tig kommunal opgave. 
Men det her viser med 
al tydelighed, at det 
er rykket ind som en 
kommunal kerneopga-
ve at tage fat om klima 
og miljø
Christian Ibsen, direktør for 
CONCITO
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eksempelvis daginstitutionsområdet trods megen fokus på mini-
mumsnormeringer i de seneste år kun er i top 3 hos 13 procent 
af vælgerne.
 »Sundhed er, og det gælder også før corona, bare blevet et 
større og større emne, og kommunerne får en større rolle. På 
ældreområdet er det både de pårørende og ældre selv, der har 
stemmeret, mens det på daginstitutionsområdet, kun er de pårø-
rende, og det har åbenbart ikke har kunnet appellere bredt. Med 
det stigende antal ældre vælgere, står man sig godt ved at have 
ældreområdet med i sin valgkampagne,« forklarer Ulrik Kjær.
 Han bider også mærke i, at rundspørgen afspejler, at vi står i 
en situation, hvor økonomien kører fornuftigt, og beskæftigel-
sespolitikken spiller en mindre og mindre rolle, og at man derfor 
måske også har overskud til at kigge nøjere på kultur og fritid.

 Selvom Johannes Lundsfryd Jensen finder det godt og væ-
sentligt, klima og miljø får en større til kommunalvalget, er han 
fuldt ud bevidst om, at der skal leveres på flere parametre.
 »Vi kan bare se til Frankrig, hvad der kan ske, hvis man ikke 
rammer balancen. Den franske regering var meget modig og 
satte afgifterne på benzin op, fordi det var godt for klimaet, men 
så fik man de gule veste i gaderne, som demonstrerede for bedre 
levevilkår, og i virkeligheden var en social bevægelse. Så vi bliver 
nødt til at tænke i lige muligheder for borgerne og i et godt og et 
trygt velfærdssamfund for borgerne. Det er mindst lige så vigtigt 
som at tænke i klima.«

: Det er en tydelig indi-
kation af, at det kan gå 
hen og blive et kom-
munalvalg, hvor klima-
et kommer til at spille 
en betydelig rolle og 
blive lige så vigtigt 
som nogle af de emner, 
vi plejer at diskutere 
rigtig meget
Ulrik Kjær, valgforsker og profes-
sor på Institut for Statskundskab 
på Syddansk Universitet
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Hvilke emner vil især være afgørende for, hvor du sætter dit kryds til kommunalvalget?, 
opdelt på alder (%)  
Emne valgt som 1., 2., eller 3. prioritet

Note: De emner aldersgruppen � nder statistisk signi� kant mere vigtigt end landsgennem-
snittet er fremhævet med blåt, og rødt hvis aldersgruppen � nder det mindre vigtigt. De 
17-årige, der har svaret, fylder 18 inden valget. 

Kilde: Voxmeter for Momentum. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolknin-
gen i august 2021.

 17-24 25-39 40-54 55-64 65+ Total

Ældrepleje 31 21 27 46 65 38

Sundhed 33 32 34 39 43 36

Klima og miljø 39 33 29 33 33 33

Folkeskolen 19 34 31 20 21 26

Tra� k og kollektiv transport 21 20 25 20 20 21

Skat 22 21 23 22 18 21

Beskæftigelse og 
arbejdsmarkedspolitik 21 24 23 22 14 21

Erhvervsudvikling 13 21 23 22 17 20

Kultur, sports- og fritidstilbud 20 19 24 15 12 18

Sociale tilbud og service i 
forhold til udsatte grupper 19 19 12 22 18 18

Indsatsen for integration af 
� ygtninge og indvandrere 18 14 12 11 10 13

Daginstitutioner 12 22 10 8 10 13

Boligpolitik 14 11 10 10 10 11

Indsatsen for unge i kommunen 17 7 15 8 7 10

Andet 1 3 4 4 3 3



Et stort flertal af danskerne er helt sikre på 
at stemme til kommunalvalget, men der er 
stor forskel på aldersgrupperne, og mens 
mange unge er tvivl om, de får stemt, føler de 
65+ årige en stor forpligtelse til at gå i stem-
meboksen. Det skyldes blandt andet, at de 
ældste også i langt højere grad end de unge 
oplever, at kommunalbestyrelsens arbejde 
har indflydelse på deres egen hverdag.

De ældste lægger meget mere vægt 
på kommunalvalg end de unge 
Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk
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Unge synes, at kommunalpolitik er mindre vigtigt, har mindre 
indflydelse på deres hverdag og regner i mindre grad med at 
stemme ved kommunalvalget end de ældre danskere.
 Det viser en ny befolkningsrundspørge foretaget blandt et 
repræsentativt udsnit af danskere i august, som Voxmeter har 
gennemført for Momentum.
 I undersøgelsen svarer 79 procent af danskerne, at de er 
helt sikre på at stemme til kommunalvalget den 16. november, 
men der er store forskelle på de forskellige aldersgrupper. 62 
procent af de 17-24-årige er helt sikre på, at de tropper op i stem-
meboksen, mens det gælder hele 93 procent af de 65+ årige. 
Samtidig føler 74 procent af 65+ årige sig i høj grad forpligtet til 
at stemme, mens det kun gælder 45 procent af de 17-24-årige.
 At der er forskel på de unge og ældres vilje til at stemme 
bakkes op af en undersøgelse fra Københavns Universitet af valg-
deltagelsen ved kommunalvalget i 2017, hvor 60 procent af de 
19-21-årige stemte, mens det gjaldt 81 procent af de 60-69-årige 
og 82 procent af 70-79-årige. 
 For vicedirektør i Ældre Sagen Michael Teit Nielsen giver det 
god mening, at de ældre er mere tilbøjelige til at stemme til kom-
munalvalget end de yngre aldersgrupper.
 »De ældre tilhører er en generation, som er vokset op og 
opdraget med, at der findes noget, der hedder borgerpligt. Når 
myndighederne siger, at noget er vigtigt, og man skal gøre det, 

så gør man det. Det kan godt være, det er svært eller kedeligt, 
men man gør det, for så er man en god samfundsborger,« siger 
Michael Teit Nielsen.
 Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, er ikke 
overrasket, hvis stemmeprocenten for de unge ender på 62, men 
han vil gerne have endnu flere unge til at stemme.
 »Vi ønsker grundlæggende, at der er endnu flere unge, der 
bruger deres demokratiske indflydelse både i stemmeboksen 
og fra dag til dag i vores demokrati, men vi ved, at den politiske 
selvtillid er lavere for unge. Det betyder, at de både tror, at deres 
egen holdning ikke er lige så meget værd som andres, og at der 
ikke er mange, der vil lytte til deres holdning, selv hvis den var 
noget værd,« siger Chris Preuss.
 Valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på 
Københavns Universitet Kasper Møller Hansen, stod bag under-
søgelsen af valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 
2017, og han kan godt genkende, at der er forskel på unge og 
ældres involvering i kommunalpolitik.
 »Når man kommer til et bestemt sted i livet, så interesserer 
man sig mere for kommunalpolitik, fordi man får børn i skolen 
og bor det samme sted i flere år. Det vil naturligt give en større 
interesse for det kommunale, fordi man bliver mere rodfæstet i 
en kommune,« siger Kasper Møller Hansen. 4

Forventer du at stemme til kommunal- og regionsvalget den 16. november i år? (%) 

Kilde: Voxmeter for Momentum. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolknin-
gen i august.

Ja, helt sikkert - 79

Ja, sandsynligvis - 14

Ved ikke - 3Nej, sandsynligvis ikke - 3

Nej, helt sikkert ikke - 1



 Han påpeger dog samtidig, at der er flere nuancer i valgdel-
tagelsen end befolkningsundersøgelsen viser. De 18-årige som 
fortsat bor hjemme havde for hjemme en valgdeltagelse på 75 
procent ved det seneste kommunalvalg, mens den kun var 55 
procent blandt de 22-29-årige. Herefter stiger den frem til de 
79-årige, og falder så drastisk igen. Så det bliver formentlig ikke 
alle de ældre, der får en så høj valgdeltagelse, som undersøgel-
sen tyder på.
 Men at der er stor forskel generelt på unge og ældre vælgeres 
deltagelse er veldokumenteret, og derfor mener Kasper Møller 
Hansen også, at der er en løbende opgave med hele tiden at 
gøre førstegangsvælgerne interesserede i kommunalpolitik, 
selvom valgdeltagelsen er steget markant de seneste valg.
 »De unges faldt fra valg til valg frem til 2009, hvorefter man 
valgte at gøre ekstra indsats for at få flere til at stemme, og det 
gjorde man også, fordi man var bekymret for generationseffek-
ten, hvor man kunne komme til at stå med en hel generation der 
ikke interesserede sig for kommunalpolitik. Men den udvikling 
fik man vendt,« siger Kasper Møller Hansen.
 Men det det betyder ikke, at man skal betragte opgaven som 
løst.
 »Selvom det gik godt ved de seneste valg, skal vi hele tiden 
huske på, at der kommer nye unge til, og som den her rund-

spørge viser har de unge ikke har interessen for kommunalpolitik 
i sig selv. Så der skal arbejdes kreativt for at få dem i gang med 
at stemme, så vi får lagt kimen til at gøre dem til aktive medbor-
gere,« siger Kasper Møller Hansen.

Unge mærker ikke lokalpolitik som ældre
De unges mindre interesse for kommunalpolitik afspejler sig i 
Momentums undersøgelse, hvor blot 38 procent af de 17-24-åri-
ge svarer, at de mener, at kommunalpolitik er meget vigtigt, 
mens det gælder for hele 69 procent af de 65+ årige. Samtidig 
er 61 procent af de 17-24-årige helt eller delvis enige i, at kom-
munalbestyrelsens arbejde har stor betydning for deres egen 
hverdag, mens det er 76 procent af de 65+ årige. 
 Der er flere forklaringer på, at de unge er mindre interesse-
rede i kommunalpolitik end de ældre, mener Chris Preuss.
 »Ungdommen er en brydningstid, hvor en stor del flytter bo-
lig i overgangen mellem ungdomsuddannelse og videregående 
uddannelse eller det første job. I den periode, hvor man ved 
man skal flytte fra eller lige er kommet til en kommune, kan det 
være, at man ikke føler sig helt sikker nok i, hvilken retning man 
egentlig ønsker for sit kommunalområde,« siger Chris Preuss.
 Han nævner samtidig, at en anden del af forklaringen kan 
være, at unge ikke er lige så store brugere af kommunale tilbud, 
som andre aldersgrupper, og derfor er mindre i kontakt med, 
hvad der rør sig i kommunen i dagligdagen.
 »Det kan betyde, at det er en anden type politiske beslut-
ninger, som de fleste oplever værende vigtige. Det kan være ud-
dannelsespolitik eller klimapolitik på de store linjer,« siger Chris 
Preuss.
 Vicedirektør i Ældre Sagen Michael Teit Nielsen oplever, at 
mange ældre har kommunens ydelser tæt på livet, og derfor 
naturligt har en større interesse for, i hvilken retning kommunen 
bliver styret af politikerne. 
 »Når man kommer over 65 år, så bor omkring hver syvende 
på et plejehjem eller får hjemmehjælp, ligesom mange i en 
periode får sygepleje i hjemmet. Og selvom det ikke er alle, der 
personligt får hjælp, så kender enhver af dem, en der gør, og de 
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Andel der svarer ja, helt sikkert til at de stemmer til kommunal- og regionsvalget den 
16. november i år, fordelt på aldersgrupper (%) 

Note: 17-årige, der har svaret, fylder 18 inden valget. 

Kilde: Voxmeter for Momentum. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolknin-
gen i august 2021.

17-24år

25-39år

40-54år

55-64år

65+ år

Total

62

79

93

87

78

70

Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) (stemmeprocent)

Kilde: Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017, Kasper Møller Hansen.

18 år

19-21 år

22-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80-89 år

90-99 år

-100 år

Total

75,1

60,1

54,9

63,7

72,6

75,3

81,1

82,1

67,4

42,9

26,7

70,6

Andel der svarer, at de i meget høj grad føler sig forpligtiget til at stemme ved et 
kommunalvalg, fordelt på aldersgrupper (%) 

Note: 17-årige, der har svaret, fylder 18 inden valget. 

Kilde: Voxmeter for Momentum. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolknin-
gen i august 2021.

17-24år
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55-64år

65+ år

Total

45

60

74

63

58

52
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er meget bevidste om, at det kan blive dem selv lige om et øje-
blik. Derfor ved de, hvor stor betydning det har, hvilken standard 
kommunen har på plejehjemmene, hvor hyppigt man får gjort 
rent og så videre,« siger Michael Teit Nielsen.
 Samtidig er der mange aktive ældre, der har et fritidsliv, hvor 
tilgængeligheden og kvaliteten af de kommunale lokaler og 
idrætsfaciliteter har en stor betydning for, hvad de kan bruge 
tiden på.
 Michael Teit Nielsen tror, at de ældres større interesse for 
kommunalpolitik vil betyde, at ældreområdet kommer til at 
fylde meget i valgkampen i de enkelte kommuner, og han tror 
samtidig, at tendensen vil fortsætte ved de kommende valg i 
takt med, at der kommer flere ældre. 
 »Nogle kan synes, at det er for galt, men demokratiet går ud 
på, at flertallet bestemmer, og jo flere, der interesserer sig for et 
bestemt emne, jo mere drejes politikernes opmærksomhed i 

den retning. Sådan er demokratiets vilkår, men det gælder selv-
følgelig om, at man ikke får et demokrati, hvor flertallet tryner 
mindretallet, men man finder en balance, hvor man også tænker 
på vælgergrupper, der er anderledes end en selv,« siger Michael 
Teit Nielsen. 
 Netop fordi de ældre får en naturlig større rolle i valgkampe-
ne, mener Chris Preuss formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, 
at det er vigtigt, at flere unge melder sig ind i valgkampen.
 »Det er et problem på den måde, at hvis ikke de interesserer 
sig for kommunerne og valgkampen, så bliver unges holdning 
i mindre grad repræsenteret i de byråd, der bliver sammensat. 
Derfor vil vi gerne have at unge i højere grad stemmer, så sam-
mensætningen af byrådene også er baseret på unges stemmer,« 
siger Chris Preuss.
 Der kan dog være en udfordring i at få alle med, for i undersø-
gelsen erklærer 25 procent af de 17-24-årige sig helt eller delvis 
enige i, at de ved så lidt om, hvad der sker i kommunalbestyrel-
sen, at de egentlig ikke burde stemme ved kommunalvalget. Det 
er markant mere end de andre aldersgrupper, hvor kun mellem 
7 og 12 procent har den holdning. Det er et ærgerligt tal, mener 
Chris Preuss.
 »Selvom det er godt at være velorienteret om, hvad der sker i 
samfundet, så er vores demokrati jo baseret på, at man har hold-
ninger til ting, og der ikke findes en grænse for, hvor meget man 
skal vide, før man må deltage. Derfor arbejder vi også med at 
styrke den politiske selvtillid, så flere unge får troen på, at deres 
egen stemme er god nok, og de gerne må blande sig i debatten,« 
siger Chris Preuss.
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Andel der svarer, at de er helt eller delvis enig i, at kommunalbestyrelsens arbejde har 
stor betydning for deres egen hverdag, fordelt på aldersgrupper (%) 

Note: 17-årige, der har svaret, fylder 18 inden valget. 

Kilde: Voxmeter for Momentum. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolknin-
gen i august 2021.

17-24år

25-39år

40-54år

55-64år

65+ år

Total

61

68

76

72

70

57

Andel der svarer, at de mener kommunalpolitik er meget vigtigt, fordelt på 
aldersgrupper (%) 

Note: 17-årige, der har svaret, fylder 18 inden valget. 

Kilde: Voxmeter for Momentum. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolknin-
gen i august 2021.

17-24år

25-39år

40-54år

55-64år

65+ år

Total

38

49

69

53

43

36

Jeg ved så lidt om, hvad der sker i kommunalbestyrelsen/byrådet, at jeg egentlig ikke 
burde stemme ved kommunalvalget (%) 

Note: 17-årige, der har svaret, fylder 18 inden valget. 

Kilde: Voxmeter for Momentum. Undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolknin-
gen i august 2021

 17-24år 25-39år 40-54år 55-64år 65+ år

Helt/delvis enig 25 12 11 10 7

Hverken enig eller uenig 24 31 18 14 14

Helt/delvis uenig 49 49 69 76 77

Ved ikke 3 8 1 1 2


