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Vælgeranalyse Folketingsvalg 2019 

 
 
Boligselskabet Sjælland har gennemført en vælgerundersøgelse blandt beboerne i boligselskabets almene 
boliger i perioden 25. – 31. januar 2019. I alt deltog 861 respondenter i undersøgelsen, svarende til 24,6 % 
af de adspurgte. Det giver et konfidensinterval på op til +/- 3,2%. 
Undersøgelsen stiller de samme spørgsmål som tidligere undersøgelser ved KV17 og FV15. I de følgende 
konklusioner bliver der fokuseret på signifikante ændringer og de største partier. 
 
Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er fortsat de store partier blandt almene beboere. 
Socialdemokratiet går frem fra 21 % i 2015 til 28 % i 2019. Det sker blandt andet med en pæn sjat af Dansk 
Folkepartis vælgere. Samtidig er mange af Enhedslistens og Socialdemokratiets vælgere gået til SF. I det 
samlede regnestykke betyder det, at Dansk Folkeparti og Enhedslisten går tilbage og SF går markant frem. 
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Ændringen er for Socialdemokratiet 34 % fremgang, og for Dansk Folkeparti og Enhedslisten hhv. 47 % og 
14 % tilbagegang. Men den største bevægelse ses hos Socialistisk Folkeparti, der har en fremgang på 59 %. 
 
Gruppen af tvivlere er ligesom ved de forudgående målinger ca. 24 % blandt de almene beboere, mens 
det på landsplan er ca. 14 %. Tvivlerne er en stor magtfaktor, også i dansk politik, hvor de svarer til ca. 25 
mandater i Folketinget. Hvis målingen omregnes til landsdækkende tal, udgør tvivlere i almene boliger ca. 
250.000 personer ud af det samlede antal tvivlere på 5-600.000 personer (Berlingske 2. januar 2018). 
 
Almene vælgere i forhold til de generelle vælgervandringer 

 
Måling: Hvilket parti er det mest sandsynligt, at 
du vil stemme på ved det kommende 
folketingsvalg. Fraregnet ”ved ikke”. 

 
Almene vælgere adskiller sig både socialt og demografisk fra landsgennemsnittet, og derfor står de 
enkelte partier også meget forskelligt. Men nogle af tendenserne i den aktuelle måling afspejler de samme 
tendenser som de landsdækkende meningsmålinger.  
Men Socialdemokratiet går markant mere frem blandt de almene vælgere, Enhedslisten går en smule 
tilbage på trods af landsfremgang, og Danske Folkepartis tilbagegang er særlig markant blandt de almene 
vælgere, hvor det falder fra et højere niveau end resultatet i ’15 til et lavere end meningsmålingerne i dag. 
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Vælgervandringer 
 
Målingen ser på hvor vælgerne kommer fra, og hvilke partier de går til. Analysen starter med at se på hvor 
vælgerne fra FV15 går hen i dag. 
 

 
Analyse: Hvor går vælgerne fra FV15 hen i dag? 
Opgjort pr. parti. 

 
I forhold til sidste folketingsvalg fastholder de fleste partier 60 – 80 % af vælgerne fra sidste folketingsvalg. 
 
De største vandringer er: 

• Alternativet til Enhedslisten: 15 % af Alternativets vælgere i 2015 
• Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet: 14 % af DFs vælgere i 2015 
• SF til Socialdemokratiet: 12 % af SFs vælgere i 2015 
• SF til Enhedslisten: 12 % af SFs vælgere i 2015 
• Enhedslisten til SF: 9 % af Enhedslistens vælgere i 2015 

 
Hvis man ser på, hvilke partier, hvis vælgere fra FV15 i dag er blevet tvivlere, er det særlig: 

• Dansk Folkeparti: 19 % 
• Enhedslisten: 14 % 
• Alternativet: 12 % 

 
 
  



 

Analysen ser herefter på, hvor partiernes vælgere kommer fra. 
 
 

 
Analyse: Hvor kommer partiernes vælgere fra i 
dag? 

 
Her ser man blandt andet, at rigtig mange af Socialdemokratiets vælgere (8 %) kommer fra Dansk 
Folkeparti, mens SFs vækst kommer fra Socialdemokratiet (21 %) og Enhedslisten (11 %). Især sofavælgere 
(32 %), Socialdemokratiets vælgere (12 %) og Dansk Folkepartis vælgere (14 %) udgør tvivlergruppen. 
 
Ved at sammenligne partiernes frem- og tilbagegang med vælgervandringerne, kan man se, at Dansk 
Folkeparti går tilbage, selvom partiet fastholder ganske mange vælgere. Det skyldes, at partiet ikke 
tiltrækker nye vælgere, og partiet efterlades med en kernevælgergruppe på 87 %. Det kan sammenlignes 
med Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF, hvor det er 50 – 70 %, der er kernevælgere fra FV15, resten er 
nye. 
 
Venstre og Liberal Alliance har en kernevælgergruppe med hhv. 83 % og 75 %, der vil stemme på det 
samme parti igen. Det nye parti Nye Borgerlige tiltrækker stemmer fra Dansk Folkeparti (62 %) og 
Socialdemokratiet (15 %). 
 
Emner og politikområder 
Undersøgelsen har fulgt en række boligpolitiske emner gennem flere valg, og forskydningerne i de 
boligpolitiske områder kan derfor følges fra valg til valg. 
Ved hvert valg bliver enkelte nye områder taget med, denne gang ”Nedrivning af almene boliger i 
ghettoområder”, og ”Problemer med parallelsamfund”.  



 

 
Analyse: Hvilket boligpolitiske områder mener 
du er vigtigst ved det kommende valg. Sæt 
højest 3 krydser. Emnerne er baseret på 
spørgsmål valgt af Altinget.dk 

 
Konkret boligpolitik er vigtigere end parallelsamfundsdebat 
Det er fortsat mangel på små, billige boliger under 3.500 kr. (60 %) og renovering af almene boliger (49 %), 
der anses for de vigtigste områder. 
Boligmangel (34 %) og klimasikring (29 %) følger efter, og først på 5. plads finder vi problemer i udsatte 
boligområder (16 %) og 7. plads problemer med parallelsamfund (13 %). 
 
Hvis man ser på de største ændringer, er det særligt ”problemer i udsatte boligområder”, der ser et stort 
fald på 53 %, og ”boligmangel i storbyerne” med en stigning på 18 %. Det store fald i ”problemer i udsatte 
boligområder” og den lave vigtighed af ”problemer med parallelsamfund” står i kontrast til den store 
opmærksomhed om området med regeringens udspil mod parallelsamfund, en pakke, der efterfølgende 
blev vedtaget med et meget bredt flertal i efteråret 2018. 
 
Hvis man ser på forskelle i de boligpolitiske emner blandt partierne, er forskellene ikke særlig markante. 
Bland tvivlerne er billedet det samme som for respondenterne generelt, ligesom Socialdemokraternes 
vælgere ikke adskiller sig væsentligt. 
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Dansk Folkepartis vælgere adskiller sig fra de øvrige vælgergrupper med lavere vægt på klimasikring (23 % 
mod 29 %) og større vægt på parallelsamfund (27 % mod 13 %). 
Nedrivning af almene boliger blev en af de vigtigste diskussioner på baggrund af parallelsamfundspakken i 
efteråret 2018. Den diskussion har ramt Socialdemokratiets og Enhedslistens vælgere mere end SFs. 
Mangel på billige boliger vægter højt hos alle partier, men særligt hos Socialdemokratiet, SF og 
Enhedslisten. 
 
Verdensfjerne politikere taler for grimt om almene boliger 
I den politiske debat bliver almene boliger ofte en del af en debat om problemer i samfundet. 
Den præmis tager vælgerne i meget stor udstrækning afstand fra. 
 

 
 
72 % mener at politikerne omtaler almene boliger unødvendigt negativt. Kun hver femte kan genkende 
den virkelighed i almene boligområder, som politikerne taler om. 
Hele 83 % vurderer, at politikerne ikke har et godt kendskab til almene boligområder. 
 
 
Boligselskabet Sjælland 
 
Jonas Bjørn Whitehorn 
Politisk konsulent 
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