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»Vi har ikke nogen ine fornemmelser for, hvem vi vil have til at stemme på Liberal Alliance,« siger LAs leder Anders Samuelsen. 29 procent 
af danskerne med en indkomst over 800.000 kroner stemte på LA, viser valgundersøgelsen. Foto: Søren Bidstrup
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Sig mig din indtægt, og jeg 
skal sige dig, hvem du stemmer på

For nylig udgav Det Danske 
Valgprojekt sin undersøgelse af 
folketingsvalget 2015 i bogform 
med titlen ’Oprør fra Udkanten’.
 
En del af forskernes resultater er 
allerede beskrevet i flere artikler 
– bl.a. hvordan en dalende sympati 
for Lars Løkke Rasmussen så ud til 
at koste Venstre op mod 180.000 
stemmer, og hvordan indvandrer-
spørgsmålet blev afgørende for, at 
blå blok vandt magten. 

Vi dykker nu ned i flere af de 
interessante tendenser, som 
valgforskerne har fundet frem til. 

Vi fortalte lørdag, at flere kvinder 
nu stemmer end mænd – og 
forskellen på de to køns valg er 
samtidig vokset. 

Søndag fortalte vi om den 
voksende geograiske forskel i 
Danmark – og hvordan det ved 
valget kunne ses på et parti som 
Alternativet. 

RESULTATERNE

Det lærte vi af 
valget i 2015

Hvis du liger i bunden af lønskalaen, stemmer du typisk rødt eller på Dansk Folkeparti. Liger du derimod i toppen, 
stemmer du typisk blåt eller radikalt, viser undersøgelse af folketingsvalget i 2015.

E
nhedslisten og Dansk Folkeparti hen-
ter lest stemmer fra de lavtlønnede, 
mens Liberal Alliance og de Konser-
vative henter lest stemmer fra de 
højtlønnede.

Det kommer måske ikke som den store over-
raskelse, men din indkomst fortæller temme-
ligt meget om, hvad du stemmer ved et folke-
tingsvalg – i hvert fald hvis du enten ligger i 
toppen eller bunden af lønskalaen.

Det viser undersøgelsen af folketingsvalget 
i 2015, som for nylig udkom med titlen »Oprør 
fra udkanten« forfattet af Kasper Møller Han-
sen og Rune Stubager.

»Gruppen med de laveste indkomster er me-
re venstreorienterede, dernæst kommer der 
et langt stræk, fra dem der tjener mellem 
300.000 og 800.000 kr., hvor der ikke sker så 
meget holdningsmæssigt. Men når du så kom-
mer op i de højeste indkomstgrupper, stem-
mer du mere borgerligt,« forklarer professor 
og valgforsker Rune Stubager fra Aarhus Uni-
versitet.

Tendensen til at en del af vores valg afgøres 
af, om det vil påvirke vores pengepung, har 
længe været kendt inden for valgforskningen.

Men efterhånden, som der er kommet lere 
partier med mærkesager, er det også blevet 
tydeligere, at holdningen til især skatter og of-
fentlig velfærd bliver mere negativ i toppen af 
indkomstskalaen.

»For 85-90 procent af befolkningen betyder 
indkomsten ikke det store i forhold til, hvor-
dan man ser på velfærdsstaten og skatteni-
veauet. Men når man taler om de sidste fem-ti 
procent, er smertegrænsen virkelig nået,« for-
tæller professor og valgforsker Jørgen Goul 
Andersen fra Aalborg Universitet.

Han er i gang med at skrive en artikel om 
emnet til fagbladet Samfundsøkonomen. Og 
årsagen til at de højtlønnede ser ned på vel-
færdsstaten og skatterne er ifølge valgforske-
ren, at de har en følelse af at betale mere til 
den danske fælleskasse, end de får igen.

»Når du så ser på bunden af indkomstska-
laen, vil du opleve, at folk er mere frustrerede 
over deres situation og måske derfor vælger 
at stemme på løjpartier,« forklarer Jørgen Goul 
Andersen.

Direktør Kristian Weise fra centrum-ven-
stretænketanken Cevea frygter, at det kan gi-
ve en selvforstærkende efekt, når folk i top-
pen af indkomstskalaen er mere skeptiske over 
for velfærdsstaten.

»Det viser jo udfordringen ved, at uligheden 
bliver større. For hvis lønudviklingen stagne-
rer i bunden, mens den bliver ved med at vok-
se i toppen, vil vi nok opleve, at endnu lere 
danskere føler, at de inansierer en stadig stør-
re andel af en ofentlig velfærd, som de ikke 
selv benytter sig af,« siger han.

Professor Jørgen Goul Andersen peger dog 
på, at der ikke er den store forskel på indkom-
sten, når man ser på blokkene i dansk politik. 
Rød blok repræsenterer 53 procent af den ne-
derste indkomstgruppe, mens blå blok repræ-
senterer 47 procent.

Dette skyldes dog især, at Dansk Folkeparti 

i dag hører til blå blok, mens de Radikale hører 
til rød. Hvis de to partier bytter blok, vil det 
give et markant anderledes billede med en rød 
blok for de lavtlønnede og en blå for de højt-
lønnede.

»Så ville vi faktisk være tilbage i de gamle 
dages opdeling i dansk politik,« siger Jørgen 
Goul Andersen.

LA kalder sig et arbejderparti
Billedet over indkomster bliver dog mudret 
af, at både studerende og pensionister ligger 
i den lave indkomstgruppe.

Men når man ser på de højtlønnede vælge-
re, er det tydeligt, at Liberal Alliance har sat 
sig massivt på denne gruppe. 29 procent af 
danskerne med en indkomst over 800.000 
kroner stemte på liste I ifølge valgundersøgel-
sen.

»Det er et parti, som rammer meget præcist 
ind i det segment, der ligger i toppen af ind-
komstskalaen. Deres mærkesager om at jerne 
topskatten og bruge færre penge på det ofent-
lige repræsenterer i høj grad deres interesse,« 
siger valgforsker Rune Stubager.

I 2013 fortalte Simon Emil Ammitzbøll (LA) 
ellers, at de ville forsøge at »gøre op med nog-
le af de myter, der har været om Liberal Alli-
ance, og vise folk, at vi faktisk er et parti for 
den brede befolkning«.

Partileder Anders Samuelsen har tilmed 
kaldt Liberal Alliance for et »arbejderparti«. 
Men når man ser på valgundersøgelsen, er Li-
beral Alliance altså i høj grad de bedst lønne-
des partivalg.

»Vi har ikke nogen ine fornemmelser for, 
hvem vi vil have til at stemme på Liberal Al-
liance. Vi er glade for hver en stemme, vi får, 

uanset hvem der aleverer den, og så arbejder 
vi ellers på hver eneste dag at anskueliggøre, 
at vores politik ikke er henvendt til et bestemt 
segment,« siger politisk ordfører Christina Ege-
lund.

Nu siger du, at I ikke henvender jer til et be-
stemt segment. Men jeres klare mærkesag har 
jo været at jerne topskatten?

»Sandheden om vores 2025-plan er, at vi vil 
bruge 7,5 milliarder på at jerne topskatten og 
langt over 20 milliarder på at sænke skatten i 
bunden. Men det er klart, at det er de syns-
punkter, ingen andre partier har, som pressen 
også inder mest spændende at dække,« siger 
Christina Egelund.

Men er det ikke dem i toppen af indkomst-
skalaen, der vil få størst gevinst af jeres skatte-
politik, uanset hvor mange penge I bruger på de 
forskellige dele af den?

»Det er simpel matematik, at hvis du beta-
ler mere til staten i udgangspunktet, vil du 
også vinde relativt mest på at få sænket skat-
ten.«

Er I et arbejderparti?
»Ja, det er vi i høj grad. Vi er det parti, der 

vil give de arbejdende danskere lov til at be-
holde lest af deres egne penge. Og det er da i 
høj grad at bakke op om den klassiske arbej-
der.«

Ud fra valgundersøgelsen ser det ikke ud til, 
at de klassiske arbejdere stemmer særligt meget 
på jer. Hvordan hænger det sammen?

»Nu er jeg jo ikke valgforsker, så det ved jeg 
ikke noget om. Men vores politik vil komme 
den arbejdende dansker mere til gavn end an-
dre partiers politik.«


