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Kapitel 1 - Indledning 

I vores repræsentative demokrati er valgdeltagelsen en central indikator for niveauet af 

demokratisk legitimitet. Hvis bestemte befolkningsgrupper stemmer i mindre grad end andre, 

afspejler det en ulighed i valgdeltagelse, der kan anses som en udfordring for demokratiet. Ved 

kommunal- og regionsvalget den 16. november 2021 faldt valgdeltagelsen med 3,6 procentpoint 

til 67,2%. Det var andet kommunalvalg i træk, hvor valgdeltagelsen faldt. Som ved tidligere valg 

viste der sig en betydelig ulighed i valgdeltagelsen. Særligt stemmer unge vælgere og indvandrere 

og efterkommere mindre end resten af befolkningen.  

 Ved de seneste kommunalvalg er der derfor blevet foretaget forskellige eksperimenter, der 

undersøger, hvad der virker i forhold til at øge valgdeltagelsen overordnet og særligt for de 

grupper, der stemmer mindst. I denne rapport analyseres de to mobiliseringsindsatser, der blev 

gennemført ved kommunalvalget i 2021, begge som randomiseret kontrolleret forsøg (RCT):  

 Et digitalt mobiliseringsbrev udsendt til unge i Roskilde Kommune  

 En plakatkampagne gennemført af Rådet for Etniske Minoriteter i udsatte boligområder 
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Kapitel 2 - Digitalt mobiliseringsbrev til unge i Roskilde Kommune 

Ved kommunalvalget i 2017 testede Silkeborg Kommune i et randomiseret kontrolleret forsøg som 

de første, om man ved brug af digital post kunne mobilisere de unge til at stemme. Man havde to 

stimuligrupper og en kontrolgruppe: en som modtog digital post, og en som modtog et fysisk 

postkort, samt en som ikke modtog en opfordring til at stemme. Her fandt man en ikke statistisk 

signifikant effekt af digital post på 0,3 procentpoint (Hansen & Hansen 2018), men dog en 

statistisk signifikant effekt på op til 3,5 procentpoint blandt de grupper, som i udgangspunktet var 

forventet at stemme mindst. 

 Roskilde Kommune valgte ved kommunalvalget 2021 også at teste effekten af digital post 

til de unge vælgere gennem et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT). Fordelen ved digital post 

frem for f.eks. SMS-beskeder er, at man har langt nemmere ved at nå de unge, bl.a. fordi mange 

af de helt yngste vælgere har mobiltelefonnummer i deres forældres navn. Flere har også tilknyttet 

e-mail og NemSMS til deres digitale post og modtager derfor en e-mail og SMS, når de modtager 

ny digital post. 

Roskilde Kommune trak 11.919 unge i aldersgruppen 19 til 29 år i postnumrene 4000, 

4040, 4130 og 4621. Der blev i udtrækket ikke taget hensyn til, om de var stemmeberettigede, så 

f.eks. var der flere udenlandske ikke-stemmeberettigede studerende med i udtrækket. Desuden 

harmonerede postnumre og kommunegrænser ikke helt, så enkelte havde ikke bopæl i Roskilde 

Kommune. Disse unge blev fjernet fra eksperimentet. Placeringen af unge i henholdsvis 

treatmentgruppen, dem som skulle modtage brevet, og kontrolgruppen, dem som ikke skulle, 

foregik tilfældigt. 75% blev placeret i treatmentgruppen og 25% i kontrolgruppen. 25 vælgere blev 

ved en fejl placeret i begge grupper. De blev fjernet. Det betyder, at der er i alt 11.010 unge fra 

Roskilde Kommune med i eksperimentet.  

 
Tabel 2.1: Deltagerne i eksperimentet 
Udtrukket 11.919 
     Ikke stemmeberettigede 270 
     Placeret i både kontrol- og treatmentgruppen 25 
     Ikke bopæl i Roskilde Kommune 614 
     I alt med i eksperimentet 11.010 
Fordelt med:  
     Kontrol (modtog ikke digitalt brev) 2.739 
     Treatment (modtog digitalt brev) 8.271 
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Det digitale brev blev udsendt kl. 9.56 den 11. november 2021. Figur 2.1 viser det brev, som de 

unge modtog. 

 

 
Figur 2.1: Digitalt brev til de unge 
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Som analysen i tabel 2.2 viser, var valgdeltagelsen 1,3 procentpoint højere blandt de unge, som 

modtog det digitale brev, sammenlignet med de unge, som ikke gjorde. Effekten er dog ikke 

statistisk signifikant.  

 
Tabel 2.2: Effekten af digitalt brev på valgdeltagelse 
 Valgdeltagelse (%) Effekt i procentpoint N 
Treatmentgruppe 54,8 1,3 8.271 
Kontrolgruppe 53,5  2.739 
I alt 54,5  11.010 

Forskellen i valgdeltagelse mellem de to grupper er ikke statistisk signifikant på 95%-niveau, p=0,24. 
Randomiseringstest viser, at randomiseringen har fungeret, da det ikke er muligt ud fra køn, alder, uddannelse, etnicitet 
og indkomst at forudsige placeringen i de to grupper; ingen af baggrundsvariable er signifikante ifht. randomiseringen. 
 

Hvis vi ser nærmere på de grupper, som ud fra deres baggrundskarakteristika statistisk set stemmer 

mindre, viser det sig, at valgdeltagelsen blev statistisk signifikant styrket. Effekten er op til 4,3 

procentpoint blandt dem med den laveste sandsynlighed for at stemme. Der er en mindre negativ 

effekt blandt de unge, som i udgangspunktet forventedes at have stemt under alle omstændigheder. 

Her er valgdeltagelsen svækket en smule. På den måde har effekten af den digitale post mindsket 

stemmeuligheden blandt de unge i Roskilde, da den har fået de unge, som ”stod bagerst i 

stemmekøen” længere frem, og haft en lille modsat effekt på dem, som stod forrest. 
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Figur 1.2: Effekten på valgdeltagelse af digitalt brev over tilbøjeligheden for at ville stemme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N=11.010, Effekten i hundrededel af procent dvs. 0,04=4 procentpoint. Ved en propensitetsscore på 0 er den 
estimerede sandsynlighed 0 for, om man ville stemme, mens dem med en score på 1 har en sandsynlighed på 1 for at 
ville stemme. Propensitetsscoren er beregnet pba. en logistisk regressionsanalyse med valgdeltagelse ved KV21 som 
den afhængige variabel. Følgende uafhængige variable indgår: køn, igangværende uddannelse, afsluttet uddannelse, 
alder i dage, alder i dage2, etnicitet, indkomst, evt. overførelsesindkomst. Deres forældres valgdeltagelse ved KV21, 
afsluttet uddannelse, etnicitet, evt. overførelsesindkomst, husstandsstørrelse og indkomst er med til at beregne 
propensitetsscoren. Evt. missing har deres egen værdi, og alle variable undtagen alder er kategoriske variable. 
Kontrolgruppen er anvendt population for beregningen af propensitetsscoren, n=2.739, R2=18,2%. 
Effektberegningerne benytter robuste standardfejl. Den nederste del af figuren er et fordelingsplot, der angiver, 
hvordan målgruppen faktisk fordeler sig på propensitetsscoren. Hver streg udgør en procent af gruppen. 
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Kapitel 3 - Rådet for Etniske Minoriteters plakatkampagne 

Ved kommunalvalget i 2017 gennemførte Rådet for Etniske Minoriteter (REM) en 

plakatkampagne, hvor man hang plakater med information om valget og en stemmeopfordring op 

i opgange i udsatte boligområder. REM valgte ved kommunalvalget i 2021 at gentage 

plakatkampagnen i opgange i almene boligbyggerier. Dog forsøgte REM at styrke effekten af 

plakaten ved at ændre layout og tilføje en QR-kode, som ved scanning viste vejen til ens valgsted 

via fx Google Maps på ens telefon. QR-koden er altså forskellig afhængig af, hvor plakaten blev 

hængt op. Nedenfor i figur 3.1 er et eksempel på plakaten med QR-kode.  

 

Figur 3.1: Rådet for Etniske Minoriteters mobiliseringsplakat 
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REM ønskede at teste effekten af deres mobiliseringsplakat gennem et randomiseret forsøg (RCT). 

Det skete ved, at plakaterne blev hængt op i tilfældige opgange. Således blev opgangene med 

plakat treatmentgruppe (50%), mens opgange uden plakat fungerede som kontrolgruppe (50%). 

Ud fra den såkaldte ”Parallelsamfundslisten” tidligere ”Ghettoliste” blev der identificeret 25 

områder med almene boliger. Flere af de almene boligområder ønskede ikke at deltage i 

eksperimentet, bl.a. fordi der var iværksat andre foranstaltninger. Da de var overbebyrdet med 

disse, måtte de udgå af eksperimentet. Det betød bl.a., at de store områder i Vollsmose i Odense 

og Taastrupgaard i Taastrup udgik. I enkelte af områderne var der iværksat andre 

mobiliseringsinitiativer med plakater i opgangene, som selvfølgelig ikke tog hensyn til vores 

randomisering af plakater. Desuden var der enkelte kommuner, som ikke var med i kortlægningen 

af valgdeltagelse (f.eks. Viborg), men som oprindeligt var med i plakateksperimentet. Disse 

områder er også fjerne fra analyserne, selvom plakaterne fra REM også blev hængt op også i disse 

områder efter vores randomiseringsprotokol.  

Samlet betyder det, at der er 14 almene boligområder fordelt på 11 kommuner med i 

eksperimentet. Plakaterne blev hængt op i perioden 1-2 uger før valgdatoen af REM og deres 

frivillige. Ved hjælp af fotos dokumenterede de, hvor plakaterne blev hængt op. Der var lavet 

aftaler med de enkelte områder om at sikre, at plakaterne ikke blev taget ned før efter valget. 

Randomiseringen foregik tilfældigt på opgangsniveau indenfor hvert område, så der var 

lige mange opgange i kontrol- og treatmentgrupperne i hvert område. Der var enkelte af 

opgangene, som viste sig ikke at være tilgængelige opgange. Det var f.eks. rækkehuse, opgange, 

som var genhuset, svalegange eller på andre måder utilgængelige opgange. De blev fjernet fra 

eksperimentet. Efter valget blev adresseinformation fra opgangene samkørt med valglister og lagt 

ind i Danmarks Statistiks Forskerservice, hvor flere baggrundsvariable blev tilføjet. I denne proces 

faldt der også enkelt opgange fra, som ingen stemmeberettigede havde. Tabel 3.1 giver en oversigt 

af eksperimentets omfang. 
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Tabel 3.1: Antal områder, opgange og stemmeberettigede i eksperimentet 

 Almene 
boligområder 

Opgange Stemmeberettigede 

Treatment (opgange med plakat)  565 8.209 
Kontrol (opgange uden plakat)  584 8.433 
I alt 14 1.149 16.442 

 

Resultater 

I tabel 3.2 præsenteres resultaterne af plakatindsatsen som effekten på valgdeltagelsen. Som det 

fremgår, er der ingen statistisk signifikant effekt af mobiliseringsplakaterne. Så selvom plakaterne 

i 2021 er blevet gjort mere synlige i forhold til kommunalvalget i 2017 og har fået tilføjet en QR-

kode med oplysninger om ruten til valgstedet, har det ikke være muligt at vise en effekt på 

valgdeltagelsen.  

 
Tabel 3.2: Effekten af ophængning af plakat på valgdeltagelse 
 Valgdeltagelse (%) Effekt i procentpoint N 
Treatmentgruppe 41,3 -0,4 8.209 
Kontrolgruppe 41,8  8.433 
I alt 41,6  16.642 

Forskellen i valgdeltagelse mellem de to grupper er ikke statistisk signifikant på 95%-niveau, p=0,57. 
Randomiseringstest viser, at randomiseringen har fungeret, da det ikke er muligt ud fra køn, alder, højest fuldført 
uddannelse, igangværende uddannelse, dansk/indvandrer/efterkommer, offentlige overførsler, medlemskab af 
folkekirken og indkomst at forudsige placeringen i de to grupper; ingen af baggrundsvariable er signifikante ifht. 
randomiseringen. 
 

Analysen i tabel 3.2 er også forsøgt opdelt på forskellige undergrupper, f.eks. indvandrere og 

efterkommere, vestlige og ikke-vestlige, men her er heller ikke nogen effekt at spore.  

Derimod viser der sig et interessant billede, hvis vi opdeler analysen på husstandenes 

størrelse. Figur 3.1 viser, at hvis man bor alene (husstand med kun en stemmeberettiget) eller har 

en husstand med 3 eller flere stemmeberettigede, oplever man ikke en stigende valgdeltagelse ved 

en plakat i ens opgang. Hvis man bor sammen med en eller 2 andre stemmeberettigede, oplever 

man en statistisk signifikant stigning i valgdeltagelse på ca. 5 procentpoint. Det peger på, at 

opfordringen om at stemme har effekt, når man er en lille husstand med relativt få 

stemmeberettigede, hvor det er vanskeligt at ”gemme sig” for den stærke stemmenorm eller pligt 

om at deltage. Det modsatte viser sig, når man ikke bor sammen med andre stemmeberettigede, 

eller når man er en stor husstand af stemmeberettigede.  
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Figur 3.1: Effekten af plakaterne opdelt på husstandsstørrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husstandens størrelse er målt ved antal stemmeberettigede og medregner altså ikke børn eller personer som ikke har 
stemmeret. 95% konfidensinterval pba. en logistisk regression med robuste standardfejl klusteret på opgangsniveau. 
N=16.642. 0,02 svarer til 2 procentpoint på den vandrette akse. 

 

Hvis vi flytter fokus mod de generelle forskelle i grupperne, anvendes ofte sandsynligheden for at 

stemme. Det har den fordel, at man ikke behøver at se på de enkelte karakteristika, men kan give 

et samlet bud på betydningen af plakaterne på tværs af baggrundskarakteristika. I figur 3.2 er 

vælgerne opdelt på deres estimerede sandsynlighed for at ville stemme, men der er ingen statistisk 

signifikante effekter. 
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Figur 3.2: Effekten på valgdeltagelse af mobiliseringsplakat i opgange over sandsynligheden 
for at ville stemme 

 
N=16.642, Effekten i hundrededel af procent, dvs. 0,02=2 procentpoint. Ved en propensitetsscore på 0 er den 
estimerede sandsynlighed 0 for, om man ville stemme, mens dem med en score på 1 har en sandsynlighed på 1 for at 
ville stemme. Propensitetsscoren er beregnet pba. en logistisk regressionsanalyse med valgdeltagelse ved KV21 som 
den afhængige variabel. Følgende uafhængige variable indgår: køn, igangværende uddannelse, afsluttet uddannelse, 
alder i dage, alder i dage2, alder i dage3, etnicitet, indkomst, overførelsesindkomst, kommune og 
folkekirkemedlemskab. Deres forældres valgdeltagelse ved KV21, afsluttet uddannelse, husstandsstørrelse, 
overførelsesindkomst og indkomst er med til at beregne propensitetsscoren. Evt. missing har deres egen værdi, og alle 
variable undtagen alder er kategoriske variable. Kontrolgruppen er anvendt population for beregningen af 
propensitetsscoren, n=8.433, R2=8,3%. Effektberegningerne benytter robuste standardfejl og er klusteret på opgange. 
Den nederste del af figuren er et fordelingsplot, der angiver, hvordan målgruppen faktisk fordeler sig på 
propensitetsscoren. Hver streg udgør en procent af gruppen. 
 
Selvom tendensen i figur 3.2 er, at den gruppe, som i udgangspunktet var mindst tilbøjelig til at 

stemme, stemte lidt mere ved plakat i opgangen, er effekten langt fra at være statistisk signifikant.  

 Forklaringen på den manglende effekt kan for det første være, at der efterhånden er mange 

plakater i opgangene med opfordringer til snart det ene og snart det andet. Derfor kan denne plakat 

være druknet i mængden. Desuden er nyhedsinteressen ved mobiliseringsopfordringer også væk. 

Der kan altså være et stort behov for nytænke plakaten og måske følge den op med materiale 

fordelt med digital post. 
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 Endelig viser det relativt store frafald i eksperimentet blandt de almene boligområder også, 

at der er særligt et behov for sikre en tidlig og stærk interesse fra områdernes side, hvis ikke et 

tilsvarende frafald i eksperimentet skal gentage sig i fremtiden. 
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Kapitel 4 - Konklusion 

De to eksperimenter gennemgået i rapporten har søgt at øge valgdeltagelsen hos henholdsvis 

grupper af unge og grupper i socialt udsatte boligområder, som i begge tilfælde stemmer i mindre 

grad end resten af befolkningen. I begge eksperimenter er der anvendt randomiserede kontrollerede 

forsøg (RCT) med faktisk valgdeltagelse, og undersøgelserne viser altså reelle effekter af 

mobiliseringsindsatserne på faktisk adfærd. Det er altså i metodisk forstand en meget sikker 

evidens for eksperimenternes effekt.  

 I forsøget med digital post blev der udsendt et mobiliseringsbrev til lidt over 8.000 unge i 

Roskilde Kommune. Mobiliseringsindsatsen førte til, at valgdeltagelsen blev statistisk signifikant 

styrket. Blandt dem med den laveste sandsynlighed for at stemme var der en effekt på op til 4,3 

procentpoint. Blandt unge med høj sandsynlighed for at stemme var der en mindre negativ effekt, 

idet valgdeltagelsen blev svækket en smule. Indsatsen med digital post førte derfor til en mindsket 

stemmeulighed blandt unge i Roskilde Kommune.   

 Rådet for Etniske Minoriteter (REM) gennemførte deres plakatkampagne ved at hænge 

plakater med valginformation, stemmeopfordring og QR-kode op i opgange i 14 udsatte 

boligområder fordelt på 11 kommuner, som man havde identificeret ud fra den såkaldte 

Parallelsamfundsliste/Ghettoliste.  

Resultaterne viste, at mobiliseringsplakaterne ikke havde nogen statistisk signifikant effekt 

på valgdeltagelsen samlet set. Der var dog en statistisk signifikant 5 procentpoint effekt blandt de 

vælgere, som boede sammen med en eller to andre stemmeberettigede. Det peger på, at der netop 

i disse husstande sker en naturlig styrkelse af stemmenormen foranlediget af plakaten. Det 

modsatte ses i de husstande, hvor man ikke har en stemmeberettiget at drøfte valget og plakaten 

med, eller i de husstande, hvor husstanden bliver så stor, at det er lettere at gemme sig i mængden 

og ikke blive konfronteret med stemmenormen i samme grad. 

 På trods af øget synlighed og tilføjelser i form af QR-koder på plakaterne, var det ikke 

muligt at påvise en effekt på valgdeltagelsen. Det kan til dels skyldes, at mobiliseringsplakaterne 

er druknet ved at hænge side om side med mange andre plakater i opgangene. Den manglende 

effekt af plakaterne kan også vise et behov for at nytænkte plakatindsatsen og f.eks. kombinere 

den med udsendelse af digital post. 

 Generelt viser de to eksperimenter, at det er nødvendigt at udvikle og nytænke 

mobiliseringsindsatser generelt. Vi kan se, at det er muligt at mindske stemmeuligheden ved hjælp 
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af visse mobiliseringstiltag i et valg med faldende valgdeltagelse, men tiltagene må fornyes og 

testes løbende.  
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