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Den 13. november 2007 valgte danskerne et nyt Folke-
ting efter en intens og kort valgkamp, hvor Naser Khader 
og Ny Alliance forsøgte at erobre den politiske midte, 
Villy Søvndal og SF lancerede en ny mere folkelig profil, 
mens debattem mellem Helle Thorning og Anders Fogh 
udformede sig som endnu et ”præsidentvalg”. Resultatet 
kender vi: VK-regeringen genvandt magten med støtte 
fra Dansk Folkeparti, SF buldrede frem og sikrede sig re-
kordmange stemmer, mens Ny Alliances mange stemmer 
fra meningsmålingerne smuldrede væk mellem fingrene 
på dem.

Valgkampen foregik som altid i stor stil i medierne. På TV 
trak valgdueller og vælgermøder store seertal, aviserne 
blomstrede op med politiske profileringer, reportager og 
afsløringer. Et medie tiltrak sig dog den helt store op-
mærksomhed: internettet.

Partier og politikere kørte store valgkampagner på net-
tet, med blogs, debatter, Facebook-profiler, egne web-tv 
indslag, med massiv indrykning af valgannoncer og me-
get andet. 

Medierne dækkede valget på nettet time-til-time, minut-
til-minut. De gav vælgere, der ønskede at følge med i det 
sidste nye i valgkampen - og ikke mindst at gå dybere 
ned i hvad de enkelte politikere og partier stod for – et 
helt nyt arsenal af muligheder. Og de udnyttede nettets 
mange muligheder for interaktion, debat, levende bille-
der og lyd, som for alvor blev taget i brug for at informere 
vælgerne inden krydset skulle sættes.

Men hvilken effekt havde denne oprustning på netfron-
ten? Hvor store dele af det offentlige rum flyttede sig 
rent faktisk over på de nye medier? Hvilken effekt havde 
det på den politiske dagsorden og på den enkelte væl-
gers beslutning om, hvor krydset skulle sættes? Og hvil-
ken indvirkning havde de nye sociale tjenester?
 
Det er spørgsmål, som disse du kan finde svarene på på 
de følgende sider, hvor tre forskere - professor Jens Hoff 
fra Københavns Universitet, adjunkt Jakob Linaa Jensen 
fra Århus Universitet og lektor Lisbeth Klastrup fra IT-
Universitetet - går i dybden med et helt nyt og unikt 
datamateriale, som FDIM har stillet til deres rådighed. Et 
materiale, der bygger på over 5000 danskere, hvis netad-
færd blev fulgt minituøst under valgkampens slutspurt – 
og som efterfølgende blev stillet en række spørgsmål om 
deres oplevelser og holdninger.

FDIM vil gerne takke de tre forskere og forfattere for 
deres store indsats. Vi er meget glade for, at vi med de-
res hjælp har fået mulighed for at præsentere den hidtil 
mest omfangsrige undersøgelse af internettets rolle 
under et folketingsvalg. 

God fornøjelse med rapporten. 

Christian Peytz
Formand for FDIM

Forord tIl valgundersøgelse
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FDIMs valgundersøgelse bygger på data indsamlet i pe-
rioden 1.11-13.11 2007 af analysevirksomheden Gemius 
SA som et led i den løbende gemiusAudience undersø-
gelse af brugen af danske hjemmesider, som Gemius 
foretager for FDIM, suppleret med en survey – spørge-
skemaundersøgelse - der belyser forskellige kvalitative 
aspekter ved danskernes netbrug.
Nedenfor følger en beskrivelse af undersøgelsesmeto-
dikken.

fastlæggelse af brugertal og demografi 
for den almindelige, løbende 
gemiusaudience undersøgelse
 
I den almindelige, løbende gemiusAudience undersøgelse, 
som FDIMs valgundersøgelse udspringer af, opgøres antal-
let af brugere, der har besøgt et givent website, ved at sy-
stemet - ved hjælp af en automatisk måling og en række 
avancerede beregninger og algoritmer - finder ud af hvor 
mange procent af brugerne fra Danmark, der har besøgt 
et givent site – eller  ”udgivelse” som det officielt hedder. 

Derefter undersøges det ved et telefon-survey, hvor 
mange personer over 7 år, der er bosidende i Danmark, 
der overhovedet har været på nettet i den undersøgte 
periode. Denne måling gennemføres månedligt i et re-
præsentativt udsnit af den danske befolkning.
Udfra disse to oplysninger kan antallet af danske brugere 
på de enkelte udgivelser, der er med i målingen, fastsæt-
tes som udgivelsens andel af det samlede antal brugere 
ganget med antallet af brugere i alt.
 
En anden del af den, almindelige, løbende gemiusAu-
dience-undersøgelse, beskæftiger sig med, hvem bru-
gerne er. Hvor gamle er de, er de mænd eller kvinder, 
hvor de bor henne etc.. Disse informationer hentes fra 
et panel, der i november 2007 bestod af 150.692 dan-
skere, der har fortalt systemet om sig selv, har sagt ja 
til automatisk at rapportere hvilke udgivelser de besø-
ger til systemet, og efterfølgende har gennemgået en 
stram valideringsproces.

For at sikre panelets repræsentativitet og nøjagtighed, 
bliver panelets rapportering vejet på plads udfra socio-
demografisk kendetegn som køn og alder. Og vejningens 
korrekthed kryds-sikres ved at sammenholde panelister-
nes adfærd med de enkelte udgivelsers totale antal bru-
gere og besøg mv., som jo allerede kendes (se ovenfor). 

fastlæggelse af brugertal og demografi i 
fdiMs valgundersøgelse

Den metode til at fastsætte antallet af brugere, samt 
disse socio-demografiske karakteriska, som er beskrevet 
hidtil, gælder imidlertid kun udgivelser, der aktivt med-
virker i målingen – hvilket i forbindelse med nærværende 
valgundersøgelse primært vil sige de medtagne nyheds-
sites. Den aktive medvirken består i, at der på de med-
virkende hjemmesider er placeret en kode, der danner 
grundlag for ”automatisk totaltælling”. En anden vigtig 
funktion ved koden er, at den automatisk registrerer, 
hvilke af de panelisterne, der besøger en given udgivelse, 
og dermed skaber grundlaget for at kunne sige noget 
om, ikke blot hvor mange brugere en udgivelse har, men 
også om brugernes socio-demografiske kendetegn.

Et af hovedformålene med nærværende undersøgelse 
har været at fastslå danskernes brug af også partiernes 
egne sites og blogs samt sites som Youtube, Facebook 
etc. som ikke i dag aktivt indgår i målingen. For at fast-
lægge antallet af brugere på disse sites samt disses bru-
geres sociodemografiske karakteristika, anvendes derfor 
en anden metode, der står på skuldrene af den alminde-
lige gemiusAudience undersøgelse.

Panel-baseret approach

Den metode til fastsættelse af brugertal og demografi 
der anvendes i FDIMs valgundersøgelse, er i sit ud-
gangspunkt en ren panel-måling: En række danskere 
har valgt at downloade og  installere et lille program på 
deres computere, som registrerer brugerens aktivitet 

oM FdIMs valgundersøgelse
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på internettet, specifikt hvilke URL-adresser han el-
ler hun har besøgt, hvornår besøget har fundet sted, 
hvor mange sider brugeren har set etc., og rapporterer 
dette i anonymiseret form til en central ”tælle-server”. 
I november 2007 bestod dette panel af 5080 danske 
brugere over 17 år. 

De brugere, der bliver godkendt til at deltage som pa-
nelister, bliver vurderet efter en række meget skrappe 
krav, ligesom tilfældet er med panellisterne i det store 
søsterpanel. 

Resultaterne fra dette særlige 5080-mands panel vejes 
herefter udfra de kendte socio-demografiske kendetegn 
ved hele internetpopulationen. I tillæg hertil benyttes 
også her den adfærdsmæssige vejning, der drager fordel 
af, at panelisterne blandt andet besøger sites, for hvilke 
antallet af brugere samt den socio-demografiske profil 
allerede kendes fra den almindelige gemiusAudience 
undersøgelse: Nemlig de sites, der måles gennem deres 
egen aktive medvirken. F.eks. kan tænkes en situation, 
hvor panelet, selv efter at være blevet vejet på plads så 
de socio-demografiske variable stemmer, fortæller at et 
givent site har 55 % mandlige brugere, mens den rigtige 
andel er 53%.  Ud fra denne viden kan panelet nu væg-
tes, så det også på adfærdsmæssige parametre svarer til 
hele populationen.
 

fastlæggelse af de i undersøgelsen medtagne 
sites 

Hvor den almindelige undersøgelse beskæftiger sig med 
alle sites, der er tilmeldt målingen, dækker FDIMs valgun-
dersøgelse kun nyhedssitesnes valgsektioner og valg-
temaer samt de politiske partiers og kandidaters sites, 
blogs, Facebook, YouTube og MySpace-profiler m.v.

Oplistningen af de url’er, der kvalificerer sig til medta-
gelse i undersøgelsen er foretaget gennem et større 
researcharbejde under og efter Folketingsvalget 2007 
udført af Lisbeth Klastrup m.fl.

særlig survey giver data om kvalitative 
aspekter

Med den ovenfor beskrevne metode er det på denne måde 
fastlagt, hvor mange danskere der har besøgt hvilke sites, 
hvor lang tid de har brugt samt disses socio-demografiske 
kendetegn. Metoden kan dog ikke besvare, hvordan bru-
gerne har oplevet deres brug af nettet under valgkampen, 
hvilken indflydelse deres brug af nettet har haft på deres 
overvejelser over deres stemmeafgivelse, deres brug af 
andre medier etc. For at belyse disse aspekter, er der efter 
valget udført en særlig survey, hvor de 5080 panelister er 
blevet stille en række supplerende spørgsmål.
Ud af de 5080 panelister besvarede i alt 980 personer 
spørgeskemaet.

Hvor repræsentativt er panelet og survey-
respondenterne for internetbefolkningen 
som helhed?

Skal man lave nogen form for generaliseringer ud fra de 
data, der på denne måde er indsamlet, er det afgørende, 
at man kan demonstrere, at panelet/surveyresponden-
terne er repræsentative for internetbefolkningen som 
sådan, eller at der kan kompenseres for systematiske 
forskelle gennem en vægtningsprocedure, der tager 
højde for dette. Der er derfor foretaget en sammenlig-
ning mellem den socio-demografiske sammensætning 
af de tre grupper, for at undersøge om dette er tilfældet. 
Resultaterne af denne sammenligning kan findes i ne-
denstående tabel. 

Sammenligningen viser, at mens der i internetbefolknin-
gen som helhed er lidt flere kvinder end mænd, forholder 
det sig omvendt i både panelet og blandt surveydelta-
gerne. Her er der således lidt flere mænd end kvinder 
(ca. 3-5 pct. point). Ser man på aldersfordelingen er der 
klart flere yngre i internetbefolkningen som helhed, end 
blandt både panel- og surveydeltagere (27% mod ca. 
21%). Blandt de 30-49 årige er der nogenlunde lige man-
ge i de tre kategorier, mens der til gengæld er betydeligt 
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flere ældre blandt survey- og paneldeltagerne end blandt 
internetbefolkningen som helhed. For surveydeltagerne 
gælder det, at aldersgruppen 50+ er overrepræsenteret 
med hele 10 pct. point i forhold til internetbefolkningen. 
Ser man på uddannelsesniveau er der overraskende god 
overensstemmelse mellem internetbefolkningen og sur-
veyrespondenterne. Til gengæld fremtræder paneldel-
tagerne som lavere uddannet end internetbefolkningen 
som helhed. Blandt paneldeltagerne er der således kun 
40,7%, der har en mellem- eller videregående uddan-
nelse, mens dette gælder 45,7% af internetbefolkningen 
som helhed. Hvad angår indkomst er det umiddelbart lidt 
overraskende, at panel- og surveydeltagerne ser ud til at 
have lavere indkomster end internetbefolkningen som 
helhed. Bedst overensstemmelse er der mellem internet-
befolkning og surveydeltagere, mens paneldeltagerne 
igen skiller sig ud med lavere indkomster end de to andre 
grupper. 

Disse resultater peger på, at der kan være god grund til 
at foretage en vejning af hhv. panel- og surveydeltagere 
i relation til i alt fald køn og alder, mens forskellene mel-
lem kategorierne i relation til uddannelse og indkomst er 
knap så graverende. I undersøgelsen har vi dog valgt at 
foretage en vægtning på både køn, alder, indkomst og 
uddannelse, således at panelet svarer til internetbefolk-
ningen som målt af gemiusAudience i november 2007. 
Alle data, der rapporteres i FDIMs valgundersøgelse, er – 
hvor andet ikke er angivet - vægtede data. 

tabel. Panel- og surveydeltagernes soCIo-deMograFIske karakterIstIka saMMenlIgnet 
Med InternetbeFolknIngen soM HelHed. I %

Internetbefolkningen
(gemiusAudience)

        Panel
  (FDIM-panel)

        Survey
  (del af panel)

Køn:
Mænd
Kvinder

           
           48,6
           51,4

         52,5
         47,5

            
           51,4
           48,6

Alder:
18-29
30-49
50+

           27,0
           45,0
           28,0

         20,9
         45,2
         33,9

           20,6
           41,1
           38,3

Uddannelse*:
7-9.klasse, realex.
Stud.ex, HH, m.fl.
Erhvervsskole mv.
Mellem- og videre-
gående udd.

 
           54,2**

           45,7

         59,2

         40,7         
          

           52,8

           47,2

Indkomst*:
<199.999
200-399.999
>400.000

           24,5
           50,0
           25,4

         28,7
         50,7
         20,6

           28,1
           49,3
           22,5

N=     > 100.000          5080            980

* Ved ikke/vil ikke svare-kategorien er af hensyn til sammenligneligheden ikke medtaget for hhv. uddannelse og indkomst. Denne varierer mellem 1,4 og 9,8 pct. point.
** Tallene for de forskellige uddannelseskategorier er her præsenteret i aggregeret form, da detaljerede tal ikke findes for internetbefolkningen. Detaljerede tal findes  
for panelet ogsurvey-respondenterne, men de er af hensyn til sammenligneligheden ikke vist her. 
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1. den politiske aktivitet på nettet – hvilke sites 
besøger paneldeltagerne og hvor længe?

I denne korte introducerende artikel gives en oversigt 
over nogle af undersøgelsens hovedresultater. Der vi her 
hovedsageligt blive refereret til frekvensfordelinger, mens 
man vil finde de mere dybtgående analyser i de efter-
følgende artikler. 

Ser man først på, hvilke politiske sites på nettet panel-
deltagere har besøgt i løbet af valgkampen er det ka-
rakteristisk, at der er meget få sites, som har haft besøg 
af mere end 10% af paneldeltagerne. De sites, som den 
største procentandel har besøgt, er de forskellige mediers 
(aviser og tv’s) valgsites, som har haft besøg af 16,2% af 
paneldeltagerne. Listen toppes af de såkaldte valgtests 
eller valgquizzer, som har haft besøg af 16,8% af panel-
deltagere svarende til 851 personer. Partiernes websites 
inkl. deres aktiviteter på YouTube, Facebook, MySpace, er 
blevet besøgt af 10% af paneldeltagerne, kandidaternes 
blogs af 3,9%, mens forskellige uafhængige debat- og 
diskussionssites og blogs kun er blevet besøgt af 0,6% 
(se tabel1. Tallet for besøg på partiernes website er en del 
lavere end det tal, der blev rapporteret for folketings-
valget 2005 (se Hansen, Pedersen & Wahl-Brink, 2006), 
som var 23%. Dette tal var dog baseret på en surveyun-
dersøgelse (G@llupForum for Ugebrevet A4), og det er 
meget sandsynligt, at der er tale om en skævhed i stik-
prøven i retning af, at de vælgere, der har besøgt partier-
nes website i højere grad har valgt at deltage i 

undersøgelsen, end de, der ikke har 1. Dette er nemlig, 
som vi skal se nedenfor, tilfældet i vores survey-undersø-
gelse, hvor de, der er politisk aktive på nettet, er kraftigt 
overrepræsenteret.    

Ser man samlet på den politiske brug af nettet under 
valgkampen 2007, er det i det hele taget slående, at det 
(stadig) er de mere etablerede og ”traditionelle” web 1.0 
faciliteter, som har de største besøgstal, mens de nye 
såkaldte web 2.0 faciliteter generelt har haft relativt 
få besøgende. Således er det kun 2,4% af panelet, der 
har besøgt politiske Facebook-profiler, kun 1,1%, der har 
set politiske YouTube videoer og 2,6%, der har besøgt 
partier, kandidater eller set politisk satire eller under-
holdning på MySpace. På trods af meget ”hype” omkring 
disse sites i valgkampen er de tilsyneladende ikke rigtigt 
slået igennem eller blevet besøgt af den brede internet-
offentlighed i løbet af valgkampen.  

Ser man videre på den gennemsnitlige besøgstid på de 
forskellige sites for de, som har besøgt sitene, finder 
man, at besøgstiden også er længst på de oftest be-
nyttede sites. Topscorer her er de forskellige mediers 
valgsites med en gennemsnitlig besøgstid på knap 3 
minutter, mens den gennemsnitlige besøgstid på valg-
tests/valgquizzer er ca. 1 ½ minut. Så ikke alene har de 
”traditionelle” sites flest besøgende; de besøgende bliver 
også på sitene længere tid end på andre sites. 

FOLKETINGSVALGET 2007 PÅ NETTET

en introdUktion
af Jens Hoff

tabel 1.  Paneldeltagernes PolItIske Internetbrug I ForbIndelse Med FolketIngsvalget 2007. 

Partiernes 
websites, mm.*

Kandidaternes 
websites, mm.*

Kandidaternes 
blogs

Mediernes 
valgsites 

Valg
-tests

Debat- og 
diskussions-sites**

Antal besøg  (i %)
    10 
   

       7,7        3,9      16,2 16,8      0,6     

Gennemsnitligt tidsfor-
brug pr. besøg (sek.)     19,11       31,86        13,49     171,50 93,42     55,19

* For partiernes og kandidaternes vedkommende gælder det, at tallene inkluderer tilstedeværelse på YouTube, Facebook, MySpace og deres evt.  
”TV-kanal” på nettet. For kandidaternes vedkommende inkluderer tallet endvidere besøg på kandidaternes blogs. Tallet for blogs er også vist  
selvstændigt i efterfølgende kolonne. 
** Debat- og diskussionssites inkluderer også politiske blogs skrevet af ikke- kandidater.  
Der er i tabellen anvendt vægtede tal. 

 1  Denne skævhed kan også skyldes en såkaldt ”social desirability bias”, hvor respondenterne kan tænkes at overvurdere deres besøgsniveau, fordi de bevidst eller ubevidst ønsker at fremstå som 
mere aktive, end de reelt er. Endelig kan en forklaring på forskellen mellem tallet fra vores panelundersøgelse (10%) og 2005-undersøgelsen (23%) selvfølgelig også skyldes, at der er sket et reelt 
fald. Dette kunne evt. skyldes, at udbuddet af politiske sites er blevet større, og at vælgerne derfor spreder sig på flere sites. Dette vurderer vi dog som mindre sandsynligt.



8

En undtagelse fra dette mønster er dog besøg på uaf-
hængige debatter, diskussionssites og blogs, hvor et 
gennemsnitligt besøg varer ca. 1 minut. Vedrørende be-
søgstid kan man endvidere notere, at partiernes websi-
tes mv. har svært ved at holde den besøgendes interesse 
fanget. Her varer et gennemsnitligt besøg således kun 
19,11 sekunder, mens det går noget bedre for kandida-
ternes hjemmesider, mv., som er i stand til at fastholde 
den gennemsnitlige besøgende i omkring ½ minut.
Disse tal kunne umiddelbart give indtryk af, at det var 
en beskeden del af (internet)befolkningen, som brugte 
nettet til politisk informationsindhentning eller anden 
politisk aktivitet i forbindelse med valgkampen 2007. 
Dette vil imidlertid være en fejlslutning, idet aktiviteten 
jo er spredt over en lang række forskellige typer sites. 
Ser man således på, hvem der slet ikke har foretaget sig 
nogle politiske aktiviteter på nettet i løbet af valgkam-
pen drejer det sig om 68%. Omvendt er det altså 32%, 
som i et eller andet omfang har haft politisk aktivitet på 
nettet i løbet af valgkampsmåneden. 
se taBeL 1

Denne politiske brug af nettet,, der er fundet ved gen-
nem særligt software at registrere paneldeltagernes 
faktiske netbrug, er et langt stykke ad vejen i overens-
stemmelse med, hvad den ca. femtedel af paneldelta-
gerne der svarede på en efterfølgede survey, sagde at 

de havde brugt nettet til. Surveydeltagernes brug af de 
fleste typer sites ligger  dog typisk over gennemsnittet 
for panelet, hvilket tyder på, at vi i vores survey – ikke 
overraskende – har fået fat på dem, der var særligt po-
litisk aktive på nettet i forbindelse med valgkampen. 
Faktisk er det sådan, at blandt surveydeltagerne er det 
hele 82%, der har været politisk aktive på nettet i løbet 
af valgkampen, altså ca. 2 ½ gange så mange som blandt 
panelet2 

se taBeL 2

Som det fremgår af tabel 2, er det godt 44% af surve-
ydeltagerne, som har søgt information om partierne og 
deres holdning på nettet. Til sammenligning var det kun 
10% af paneldeltagerne, der havde gjort det samme 
(hvis vi går ud fra, at denne søgning først og frem-
mest foregår via partiernes sites). Godt 47% har fulgt 
meningsmålingerne på nettet, formodentlig først og 
fremmest via mediernes valgsites eller på særlige net-
medier som fx Altinget.dk. Aktivitetsmæssig topscorer 
blandt surveydeltagerne var dog, i lighed med panelet, 
valgtests eller valgquizzer. Alt i alt altså et mønster, som 
ligner panelets, bare på et højere niveau.
se taBeL 3 

Tabel 3 viser den lidt mere specialiserede brug af nettet 
i valgkampen, hvor man dog konstaterer, at afstem-

tabel 2.  surveydeltagernes PolItIske Internetbrug I ForbIndelse 
Med FolketIngsvalget 2007 (I). I %. 

Søgt information  
om partier

Søgt 
information 
om kandidater

Taget 
valgtests 
eller quizz’er

Set video m. 
politikere på 
nettet

Orienteret sig om 
offline valgkamps-
aktiviteter 

Fulgt menings-
målinger

Læst politikeres 
blogs

     44,3      35,2   49,2  16,5     4,1    47,3    14,3

N=  434       345   483  162      40    464     141

tabel 3.  surveydeltagernes PolItIske Internetbrug I  
ForbIndelse Med FolketIngsvalget 2007 (II). I %. 

Deltaget i 
afstemninger på 
nettet

Lagt kommentarer 
på politikers blog

Deltaget i debatter 
med andre vælgere

Deltaget i valgkampen 
på MySpace, Facebook 
ell. YouTube

Bidraget med 
indhold til valg-
kampen online

Fået nyheder via 
sms ell. RSS-feed fra 
parti ell. politiker

    43,6      5,6       3,6      5,4      1,5      4,6

N= 427      55       36       53       15      45

2 Se bemærkningerne ovenfor vedrørende surveyets repræsentativitet, samt note 1.
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ninger på nettet også er meget populære, idet det er 
knap 44% af surveydeltagerne, der har deltaget i sådan-
ne. For de øvrige aktiviteters vedkommende gælder det, 
at de tiltrækker et relativt beskedent antal deltagere, 
men for surveydeltagerne dog igen på et niveau, som 
ligger højere end for panelet som sådan. Således er det 
5,6% af surveydeltagerne, der har lagt en kommentar på 
en politikers blog (panelet: 3,9% besøg) og 3,6%, der har 
deltaget i debatter med andre vælgere (panelet: 0,6%). 
Kun hvad angår web 2.0 faciliteterne (MySpace, Face-
book og Youtube) ligger panelet lidt højere end surve-
ydeltagerne (6,1% mod 5,4%). Dette skyldes muligvis at 
panelet generelt er lidt yngre end surveydeltagerne, et 
forhold vores vejning ikke har kunnet tage højde for. 

Undersøger man ved hjælp af en faktoranalyse, om der 
er nogle mønstre i de 13 forskellige former for politisk 
internetbrug, som er vist i tabel 2 og 3, træder to interes-
sante dimensioner frem. Man synes således at kunne 

sondre mellem på den ene side de dialogisk og socialt 
orienterede politiske net-aktivister, og på den anden side 
de mere informationsorienterede, politisk interesserede, 
men passive netbrugere.
se taBeL 4 

Ser man på tallene i tabellen, som viser korrelationen 
mellem den pågældende politiske aktivitet på nettet og 
faktoren, ser man meget tydeligt, at der er en høj korre-
lation mellem de informationsrelaterede aktiviteter (søge 
information om partier og kandidater, tage valgtests, 
følge meningsmålinger på nettet og deltage i afstem-
ninger på nettet, m.fl.) og faktor 2. Faktor 1 derimod er 
stærkt korreleret med mere dialogisk og aktivistisk ori-
enteret netaktivitet som f.eks. at lægge kommentarer på 
politikeres blogs, deltage i debatter på nettet, deltage i 
valgkampen på web 2.0 sitene, selv bidrage med indhold 
eller rekvirere dugfriske politiske meldinger. Det synes 
således at give god mening i forhold til 2007-valgkampen 

tabel 4.  de to dIMensIoner I PolItIsk netbrug: netaktIvIster versus InForMatIons-søgere. Faktoranalyse. 
      Net-aktivister
        (faktor 1)

   Informationssøgere
       (faktor 2)

        1     Søgt information om partier og deres holdninger
0,605

2     Søgt information om kandidater 0,225 0,541

3     Taget valgtests eller quizzer 0,651

4      Set video med politikere på nettet 0,341 0,395

5      Orienteret mig om offline valg-aktiviteter  0,624  

6      Fulgt meningsmålinger 0,624

7      Læst politikeres blogs 0,366 0,395

8      Deltaget i afstemninger på nettet
0,586

9      Lagt kommentar på politikers blog 0,498 0,188

10    Deltaget i debatter på nettet 0,600

11    Deltaget i valgkampen på MySpace, Facebook ell. YouTube  0,460 0,165

12    Bidraget med indhold til valgkampen online 0,714

13    Fået nyheder via sms eller RSS-feed fra parti eller politiker 0,441 0,162

Forklaret varians=   22,0% 12,2%

Kun faktorer med Eigenvalue>1 er vist. Varimax rotation.  
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på internettet at sondre mellem på den ene side politiske 
netaktivister, som i udstrakt grad bruger de nye web 2.0 
faciliteter, og informationssøgerne, som i stor udstræk-
ning ”blot” bruger nettet til at informere sig politisk, og 
hvis dialogiske aktivitet ikke svinger sig op til mere end 
evt. at tage en valgtest eller deltage i en internetafstem-
ning. Som forventet er der dog forskel på størrelsen af de 
to grupper, idet ca. 83% af respondenterne er informati-
onssøgere, mens 17% er netaktivister; altså et størrel-
sesforhold som er ca. 1:5.
 
Vi konstaterede ovenfor, at surveydeltagerne var særligt 
aktive på nettet i forhold til vores panel og dermed inter-
netbefolkningen som helhed. Af denne grund kunne det 
være interessant at se, om surveydeltagerne også har en 
særlig politisk profil. Dette har vi mulighed for at under-
søge, idet vi har spurgt til, hvilket parti surveydeltagerne 
stemte på ved folketingsvalget 13 november 2007. 

Som vi kan konstatere i tabel 5, er Enhedslistens, SF’s, 
Radikales, Ny Alliances og de Konservatives vælgere 
overrepræsenteret blandt surveydeltagerne. Omvendt 
er Socialdemokratiets, Venstres og Dansk Folkepartis 
vælgere underrepræsenteret. Det generelle billede er 
altså, at oppositionens vælgere (minus Socialdemokrater) 
er overrepræsenteret blandt de, der har været særligt 
aktive på nettet under valgkampen, mens regeringens 
vælgere (minus Konservative) er underrepræsenterede. 
Oppositionspartierne er overrepræsenteret med ca. 6% 
(NA ikke medtaget), mens regeringen (inkl. DF) er under-
repræsenteret med ca. 8%. Havde surveydeltagerne 
skulle sammensætte Folketinget havde vi mao. haft en 
anden regering i dag, end hvad der er tilfældet. 
se taBeL 5

 

tabel 5.  saMMenlIgnIng MelleM surveydeltagernes  
og vælgernes PolItIske ProFIl. I %*.  

Parti:  Folketingsvalget 2007            Survey

Enhedslisten                2,2             3,5

Socialistisk Folkeparti              13,0           17,9

Socialdemokraterne              25,5           21,9

Det Radikale Venstre                5,1             8,0

Kristendemokraterne                0,9             0,5

Ny Alliance                2,8             5,8

Konservative              10,4           13,9

Venstre              26,2           20,6

Dansk Folkeparti              13,9             8,0

* Af hensyn til sammenligneligheden er personer, der ikke har udfyldt spørgsmålet, ikke stemte eller ikke ville oplyse hvad de stemte på (i alt 4,6%) ikke medtaget. 
Der er herefter foretaget en opregning. 

tabel 6. I HvIlke andre MedIer end nettet Har surveydeltagerne orIenteret sIg oM  valget. I %.  

Lands-dækkende 
tv-kanaler

Lands-
dækkende 
aviser

Lokale/
regionale tv-
kanaler

Lokale 
aviser

Lands-
dækkende radio

Valg-brochurer 
o.lign.

Lokal/ 
regional 
radio

Andre trykte 
medier

   87,1    58,1    47,0   44,9     37,0    28,7   19,3    7,5

N= 854    569    460   440      363    282    189     74
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2. nettets betydning i valgkampen i forhold til 
andre medier. 

Ser man på hvilke andre medier end nettet, surveydelta-
gerne har anvendt til at orientere sig om valget, finder 
man ikke – ikke overraskende - at dette først og frem-
mest er sket gennem de landsdækkende tv-kanaler og 
de landsdækkende aviser. Herefter kommer de lokale 
eller regionale tv-kanaler og de lokale aviser, mens man 
først længere nede på listen – måske lidt overraskende 
– finder de landsdækkende og de lokale radiostationer. 
Valgbrochurer og lignende trykt materiale har hele 
28,7% orienteret sig i. 
se taBeL 6

Spørger man videre til, hvilket medie surveydeltager-
ne har anset som den vigtigste kilde til information 
og opdateringer i valgkampen finder man igen tv på 
førstepladsen (55,7%). Internettet kiler sig her ind på 
andenpladsen med 23,2%, mens aviser (13,4%) og ra-
dio (4,2%) må tage til takke med 3. og 4. pladsen. Om 
denne prioritering kan tages som et reelt udtryk for 
nettets betydning i valgkampen er nok tvivlsomt, idet 
surveydeltagerne, som vi så, udgøres af en gruppe, som 
er særligt politisk aktive på nettet. Men det faktum, at 
ikke mindre end 32% af panelet, som i denne sammen-
hæng kan tages som et mere ægte udtryk for internet-
befolkningen som sådan, har anvendt nettet til politiske 
formål i løbet af valgkampen, tyder dog på, at nettets 
betydning er øget betydeligt – også i forhold til valget i 
2005 (se Hansen, Pedersen og Wahl-Brink, op.cit.). 

Når det drejer sig om, hvilket medie brugerne anser for 
det mest troværdige, når det drejer sig om valget, 
scorer internettet imidlertid knap så højt og lægger sig 
kun på en tredjeplads (14,2%), mens første- og anden-
pladsen går til hhv. tv (39,3%) og aviser (16,0%). Radio 

ligger her, måske lidt overraskende, kun på fjerdeplad-
sen, jf. tabel 7. Vi noterer i den forbindelse, at der også 
er mange, der har svaret ”ved ikke”. 
se taBeL 7

I surveyundersøgelsen er der stillet en række spørgsmål, 
som vedrører spørgsmålet om, hvordan nettet supple-
rer andre, ikke-digitale, medier i en valgkamp. Svarene 
på disse spørgsmål viser, jf. figur 1, at der er et meget 
stort flertal, der er enige eller helt enige i udsagnene om, 
at nettet er mere velegnet til søgning af information 
end andre medier, at det giver flere politikere og partier 
muligheder for at blive hørt, at det giver mulighed for at 
gå i dybden på en måde, som tv og aviser ikke tillader, 
og at det gør det nemmere at holde sig opdateret om 
valget. Samtidigt er et flertal, men knap så stort, uenig 
eller helt uenig i, at nettet ikke bidrager med noget nyt i 
valgkampen, og at nettet er mere overfladisk og hastigt 
end andre medier. Vedrørende spørgsmålene om hvorvidt 
nettet bidrager til at gøre én mere interesseret i politik, 
hvorvidt nettet vil erstatte andre medier og snart være 
dominerende i en valgkamp, og om nettet medvirker til 
”information overflow” i forbindelse med valgkampen er 
svarene mere blandede og har ingen klar tendens. 
se figUr 1

5. Hvor stor politisk effekt har nettet 
haft i valgkampen?

Som afslutning på denne introduktion til FDIM’s under-
søgelse af den politiske brug af internettet i valgkampen 
2007, skal vi for det første se på, om surveydeltagernes 
brug af partiernes websites har haft en betydning for 
deres politiske afklaring under valgkampen, og for det 
andet hvordan de generelt vurderer internettets effekt i 
valgkampen. Spørgsmålet om, hvorvidt surveydeltager-
nes internetbrug under valgkampen har påvirket deres 

tabel 7.   MedIernes troværdIgHed (”HvIlket aF Følgende MedIer anser du For Mest  
troværdIgt, nÅr det dreJer sIg oM InForMatIon oM valget”?). I %. 

    Tv  Aviser  Internet  Radio  Andet Ved ikke Total

   39,3    16,0    14,2    5,2%     1,9    23,4   100

N= 386     157     139     51      18     229   980
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De 9 spørgsmål er fra venstre til højre i figuren: 1) ”Nettet er mere velegnet til søgning af information”, 2) ”Nettet giver flere politikere og partier 
mulighed for at blive hørt”, 3) ”Nettet giver mulighed for at gå i dybden på måder, som eksempelvis tv og aviser ikke tillader”, 4) ”Nettet gør det 
nemmere at holde sig opdateret om valget”, 5) ”Nettet bidrager til at gøre mig mere interesseret i politik”, 6) ”Nettet vil erstatte andre medier og 
snart være det dominerende i en valgkamp”, 7) ”Nettet er blot endnu et medie og bidrager ikke i sig selv med noget nyt”, 8) Nettet er medvirkende 
til ”information overflow” i forbindelse med valgkampen”, 9) ”Nettet er mere overfladisk og hastigt end andre medier”. 
”Ved ikke”-kategorien er udeladt i figuren. 
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FIgur 1.  Hvordan suPPlerer nettet andre MedIer I en valgkaMP? 

nettet er mere egnet til 
søgning af information

nettet gør mig mere 
interesseret i politik

nettet er mere overfladisk
end andre medier

tabel 8.  brugbarHeden aF PartIernes websItes I valgkaMPen (”Har PartIernes
HJeMMesIder HJulPet dIg Med at: …”). ProCent aF Personer, der Har besøgt PartI-websItes. 

Afklare 
generelle 
politiske 
spørgsmål

Finde den 
rette kandidat

Viden om spids-
kandidaterne

Undersøge 
enkeltsager

Praktiske 
oplysninger om 
arrangementer

Ingen af disse 
ting

    48,8      28,9      27,0      25,7        8,5     16,5

N=275      163      152      145        48       93
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holdninger eller stemmeafgivning, vil ikke blive behand-
let her, da dette spørgsmål er gjort til genstand for en 
selvstændig analyse senere i denne rapport.

Ser man først på betydningen af partiernes websites, 
kan man for det første konstatere, at et flertal af surve-
ydeltagerne faktisk har besøgt et parti-website, nemlig 
57%. Ud af de, som har besøgt et parti-website er det 
knap halvdelen (48,8%), som finder, at websitet har 
hjulpet dem med at afklare generelle politiske spørgs-
mål. 28,9% mener, at websitet har hjulpet dem med at 
finde den rette kandidat, 27% mener, at websitet har 
givet dem (øget) viden om spidskandidaterne, mens 
knap 26% siger, at websitet har hjulpet dem med at 
undersøge enkeltsager. 
se taBeL 8

Ser man på, hvordan surveydeltagerne generelt vurderer 
internettets effekt i valgkampen, finder man, jf. tabel 10, 
at knap halvdelen af surveydeltagerne, mere præcist
42,7%, er af den opfattelse, at internettet i nogen eller 
væsentlig grad har været med til at sætte valgkampens 
dagsorden. Næsten lige så mange, 39,1%, er dog skep-
tiske overfor dette udsagn og er af den opfattelse, at 
internettet kun i mindre grad er med til at påvirke valg-
kampen, og at det stadig er andre medier, der dominerer 

valgkampens dagsorden. Endelig er der et lille mindretal, 
7,4%, der ligefrem mener, at internettet påvirker valgets 
resultat. 
se taBeL 9

6. konklusion

FDIM undersøgelse af valgkampen på internettet i for-
bindelse med folketingsvalget 2007 er unik, idet det 
er første gang, at man præcist har registreret hvordan 
et større panel (5080 personer) rent faktisk har brugt 
internettet under en valgkamp. Dette panel svarer, 
efter vægtning, tilnærmelsesvist til den danske inter-
netbefolkning, som igen udgør knap 90% af den voksne 
danske befolkning. Denne panelundersøgelse må derfor 
siges at give et så korrekt billede af (internet)befolk-
ningens politiske adfærd på nettet under valgkampen, 
som det næsten er muligt at tilvejebringe. 

Dette billede viser, at 32% af den voksne (18+) inter-
netbefolkning i et eller andet omfang har været politisk 
aktive på nettet i forbindelse med valgkampen. Dette tal 
er så stort, at det ikke længere giver mening at diskutere, 
om nettet spiller en rolle under valgkamp eller ej. Det, 
som er til diskussion, er snarere hvor stor en rolle nettet 
spiller for brugerne, som er det, der er undersøgt her, 

tabel 9.  Internettets eFFekt I 2007-valgkaMPen (”Hvordan vurderer du Internettets eFFekt I den netoP 
overstÅede valgkaMP?”. I %.  

Spørgsmål:        %          N

Det har ringe effekt. Det er stadig andre medier, der dominerer valgkampens dagsorden       16,3     159

Det medvirker i mindre grad til at påvirke valgkampens dagsorden       22,8     223

Det medvirker i nogen grad til at sætte valgkampens dagsorden       31,5      309

Det medvirker i væsentlig grad til at sætte valgkampens dagsorden       11,2  109

Det er med til at påvirke valgets resultat         7,4        73

Ved ikke       10,8      106

Total     100,0     980
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men i høj grad også for de politiske partier, politikere og 
for valgkampens dagsorden; områder, som forskningen 
kun lige har taget hul på. 
 
Panelundersøgelsen viser, at den politiske aktivitet på 
nettet er spredt over en lang række sites og aktiviteter. 
Der er således få sites, der har haft besøg af mere end 
10% af paneldeltagerne. De sites, der topper listen, er 
de forskellige mediers (aviser og tv’s) valgsites (16,2%) 
og de forskellige valgtests eller valgquizzer, ofte også 
lanceret af disse medier (16,8%). Partiernes websites 
er blevet besøgt af omkring 10%. De meget omtalte så-
kaldte web 2.0 sites som Youtube, Facebook og MySpace 
har haft relativt få besøgende (tilsammen 6,1%), og i 
det hele taget er det karakteristisk, at det er de mere 
etablerede og ”traditionelle” web 1.0 faciliteter, der 
både har haft de største besøgstal, og hvor brugerne 
har brugt mest tid. 
 
Udover panelundersøgelsen er der foretaget en survey, 
som ca. 1/5 af panelet har deltaget i (980 personer, selv-
udvalgt). Respondenterne i denne undersøgelse viste 
sig at have været betydeligt mere politisk aktive på net-
tet under valgkampen end panelet som sådan, idet ikke 
mindre end 82% af respondenterne havde deltaget i én 
eller flere af 13 nærmere definerede politiske aktiviteter 
på nettet. Herudover kan man sige, at surveydeltager-
nes politiske netaktiviteter lignede panelets, blot på et 
højere niveau. 
 
Undersøgelsen af surveydeltagernes politisk netakti-
vitetet viste desuden et interessant mønster, idet man 
synes at kunne sondre mellem på den ene side ”netakti-
visterne”, som er dialogisk og socialt orienterede i deres 
netbrug og i udstrakt grad bruger de nye web 2.0 facili-
teter, og på den anden side ”informationssøgerne”, som 
er de politisk interesserede, informationsorienterede, 
men passive netbrugere, der i stor udstrækning bruger 
de gamle web 1.0 faciliteter. Der er ikke tvivl om, at sidst-
nævnte gruppe er langt størst; formodentlig er der 5 til 8 
gange flere ”informationssøgere” end  ”netaktivister”. 

Ser man på surveydeltagernes opfattelse af hvilket 
medie, de anser for den vigtigste kilde til information 
og opdateringer i valgkampen, kommer tv, ikke over-
raskende, ind på førstepladsen. Mere overraskende er 
det, at internettet er på andenpladsen foran både aviser 
og radio, hvilket synes at være et skift i forhold til tid-
ligere undersøgelser (referencer), og yderligere under-
streger nettets øgede betydning i valgkampe.
 
Et af de store spørgsmål i forbindelse med den politiske 
brug af nettet under valgkampen er, om man med sikker-
hed kan sige, at nettet har haft en politisk effekt på 
(nogle af) vælgerne. I denne artikel har vi kun overfladisk 
berørt dette spørgsmål, idet det er genstand for mere 
dybtgående analyse i en anden artikel i denne rapport. 
Vi har her bl.a. set på, hvordan vælgerne vurderer brug-
barheden af partiernes websites og konstateret, at ud af 
dem, der har besøgt et parti-website (57% af alle survey-
deltagere), er der mange (25-50%), som føler sig hjulpet 
i forhold til at afklare generelle politiske spørgsmål, finde 
den rette kandidat at stemme på, enkeltsager, mv. 

Ser man på, hvordan surveydeltagerne generelt vurderer 
internettets effekt i valgkampen, fandt vi, at omkring 
43% var af den opfattelse, at internettet i nogen eller 
væsentlig grad var med til at sætte valgkampens dags-
orden. Næsten lige så mange (ca. 39%) var dog skeptiske 
overfor dette udsagn, og var af den opfattelse, at det i 
mindre grad kunne påvirke valgkampens dagsorden eller 
at det stadig var andre medier, som dominerede denne 
dagsorden.   
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1. indledning

Når man forsker i internet og politik, stilles man ofte 
spørgsmålet om, hvorvidt internettet flytter noget i po-
litik; og i forbindelse med valgkamp naturligvis om inter-
nettet kan flytte stemmer?

Betragter man internettet som et medie1, svarer dette 
til at spørge til om nyheder, reportager, ledere, kronik-
ker, læserbreve, mv. i hhv. tv, aviser eller radio kan flytte 
stemmer. Dette har forskningen i politisk kommunikation 
beskæftiget sig en del med bl.a. i form af såkaldt agenda-
setting teori (se f.eks. McCombs, 2004). Indenfor denne 
teori har det længe været et dictum, at medierne godt 
kunne bestemme, hvad folk skulle mene noget om (sæt-
te dagsordenen), men ikke præcis hvad de skulle mene. 
Nyere forskning peger dog på, at dette er en sandhed 
med modifikationer. For ikke alene er medierne i stand til 
at ”prime” bestemte forhold; dvs. sætte bestemte forhold 
øverst på den politiske dagsorden; de er faktisk også et 
langt stykke af vejen i stand til at bestemme, hvilken 
vinkel vi skal anskue dette forhold under (”framing”). Et 
eksempel fra 2007-valgkampen, som sandsynligvis fik 
betydning for valgets udfald, var Se & Hør’s afsløring af, 
at Naser Khader havde fået lavet sort arbejde. Dagsor-
den blev her sat som et spørgsmål om tillid, noget som er 
essentielt for en ny partileder, og framingen var mistillid 
til den ”private” Naser Khader, som ”nødvendigvis” måtte 
have betydning for ”den offentlige” Naser Khader. Effek-
ten af nyheden var at skubbe yderligere til Ny Alliances 
rutschetur i meningsmålingerne. Men om effekten af 
præcis denne begivenhed var stor eller lille, er det straks 
vanskeligere at sige noget om, da effekten skal sam-
menholdes med en række andre påvirkninger fra andre 
omtaler i andre medier af samme og andre forhold vedr. 
Ny Alliance.   

Vores udgangspunkt for en analyse må derfor være, at 
det absolut er muligt, at politiske sites på nettet kan 
flytte stemmer. Samtidigt er vi klar over, at dette sand-
synligvis vil være svært at fastslå med blot nogen grad 
af sikkerhed, for det første fordi at selv den mere etab-

lerede medieforskning/valgforskning har vanskeligt ved 
at isolere effekten af enkelte nyheder mv. eller enkelte 
medier (noget som stort set kun kan lade sig gøre i kon-
trollerede eksperimenter), og for det andet fordi nettet 
udgør et meget heterogent landskab af politiske sites, 
lige fra de store mediehuses valgsites over partiernes 
hjemmesider, til ad hoc prægede uafhængige politiske 
blogs og satiriske videoer på YouTube. Hvad der eventu-
elt har påvirket hvem i valgkampen, vil det derfor være 
vanskeligt at afgøre.

2. Påvirker partiernes websites og 
almindelig netbrug stemmeafgivning?

Vi har dog forsøgt at nærme os problemet gennem to 
spørgsmål i surveyundersøgelsen. Dels har vi stillet et 
spørgsmål om, hvorvidt partiernes hjemmesider har hjul-
pet respondenten med at afklare sit endelige valg mht. 
stemmeafgivning, og dels har vi stillet et mere bredt 
spørgsmål om, hvorvidt respondentens brug af internet-
tet under valgkampen har haft indflydelse på vedkom-
mendes partivalg, syn på kandidater eller holdning til 
væsentlige emner.    

Ser vi først på spørgsmålet om, hvorvidt partiernes hjem-
mesider har haft betydning for respondenternes stem-
meafgivning, ser vi, jvf. tabel 1, at der er 6%, der svarer 
”i meget høj grad”, mens 25% svarer ”i nogen grad”. Lidt 
flere, nemlig 39% svarer derimod, at partiernes hjemme-
sider slet ikke har haft betydning for afklaringen af deres 
partivalg. Vi har mulighed for at sammenligne disse tal 
med tal fra folketingsvalget 2005 (se Hansen, Pedersen 
& Wahl-Brink 2006), og sammenligningen viser, at hvor 
der i 2005 og 2007 var lige mange, der svarede ”i meget 
høj grad”, nemlig de nævnte 6%, var der i 2007 betydelig 
flere, der svarede ”i nogen” og ”i mindre grad”; nemlig 
53% mod kun 32% i 2005. 

KAN INTERNETTET FLYTTE STEMMER?

af Jens Hoff

1 Der findes en række forskellige forståelser af internettet. Finnemann (2005) sondrer således mellem nettet som infrastruktur, som kulturel grammatik og som medie, mens Hoff & Bjerke (2004) 
taler om nettet som et ”metamedie”, der kan rumme og integrere alle de øvrige medier.  
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Disse tal tyder på, at der er temmelig mange, der er 
påvirket af partiernes hjemmesider i relation til deres 
partivalg, og at dette tal oven i købet er stigende. Par-
tihjemmesiderne synes således at have et betydeligt 
potentiale i forhold til at flytte stemmer. Dette forhold 
modificeres dog af, at der er andre analyser2, der peger 
på, at det især er de trofaste partistøtter, der besøger 
deres eget partis hjemmeside. Den refererede undersø-
gelse fra folketingsvalget 2005 viser således, at af de 
vælgere, som besøger partiernes hjemmesider, er der 
en stor overvægt af besøg hos det parti, man vælger 
at støtte på valgdagen. Samtidig viser undersøgelsen 
dog også, at når vælgeren først er på nettet og besøger 
en partihjemmeside, er der stor sandsynlighed for, at 
han/hun besøger mere end ét parti. Andre besøg vil dog 
især være på nærtstående partiers hjemmesider (f.eks. 
Venstre og Konservative eller Socialdemokratiet og Ra-
dikale Venstre).     

Partihjemmesiderne har derfor i nogen grad karakter 
af et medie, ”som taler til de allerede omvendte”, hvor-
for man må anse deres potentiale i retning af at kunne 
flytte stemmer som beskeden. Til gengæld er de, som 
det fremgår af tallene, ganske velegnede til at bekræfte 
de troende i deres tro, at give dem argumenter og be-
grundelser for deres overbevisning, og nok også, som 
det vil fremgå nedenfor, at finde frem til præcis den af 
et bestemt partis kandidater, som de vil stemme for. Om-
vendt kan man dog ikke udelukke, at det også kan have 
en effekt på de marginale vælgere, tvivlerne, og enten 

endeligt bekræfte dem i valget, eller skubbe dem over 
mod et andet parti.          
se taBeL 1

Ser vi herefter på spørgsmålet om, hvorvidt responden-
ternes brug af internettet under valgkampen har haft 
indflydelse på vedkommendes partivalg, syn på kandida-
ter eller holdning til væsentlige emner, ser vi, jvf. figur 1, 
at når man spørger direkte til om ”din brug af internettet 
i valgkampen har ændret dit partivalg”, er det kun 7%, 
som erklærer sig ”helt enig” eller ”enig” heri. Derimod er 
der hele 80%, som svarer ”uenig” eller ”helt uenig”. Net-
tets potentiale i forhold til ligefrem at ændre folks parti-
valg synes mao. at være temmelig lille. 

Spørger man herefter om, hvorvidt brugen af internettet 
under valgkampen har ændret respondentens (politiske) 
holdninger på vigtige områder, eller blot påvirket respon-
dents (politiske) holdninger, er der også et meget stort 
flertal; hhv. 76% og 58%, som erklærer sig ”uenig”, eller 
”helt uenig”, heri. Omvendt er det kun hhv. 7% og 20%, 
som erklærer sig ”enig” eller ”helt enig” heri.   

Lidt anderledes ser situationen ud, hvis man spørger til, 
om internetbrugen har ændret respondentens syn på 
en eller flere kandidater. Her er der 33%, der erklærer 
sig enige i dette, mens 45% er uenige. Beder man ende-
lig respondenterne om at foretage en samlet vurdering 
af, om nettet har haft en effekt på deres partivalg, 
holdninger eller syn på kandidater, er der 50%, der ikke 

tabel 1.  PartIHJeMMesIders betydnIng For steMMeaFgIvnIng (”Har PartIernes HJeMMesIder HJulPet dIg  
Med at  aFklare dIt endelIge valg MHt. steMMeaFgIvnIng?”). FolketIngsvalget 2007 saMMenlIgnet Med 
FolketIngsvalget 2005. I % aF Personer, der Har besøgt PartIHJeMMesIder. 

Folketingsvalg   2007   Folketingsvalg  2005   

Svar: %          N %            N 

Ja, i meget høj grad 6         (36) 6           (68)

Ja, i nogen grad 25       (142) 13        (147)

Ja, i mindre grad 28       (159) 19        (214)

Nej, slet ikke 39       (219) 62        (700) 

Ved ikke 1           (8) -

Total 100       (565) 100       (1129)

Tal fra folketingsvalget 2005 stammer fra G@llupForum for Ugebrevet A4. 
Her taget fra Hansen, Pedersen & Wahl-Brink 2006. 

2  Se f.eks. Norris, 2003.
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mener, at dette har været tilfældet, mens 30% er ueni-
ge i dette synspunkt.  

Samlet set er tendensen i spørgsmålene, at internetbru-
gen kun i ringe grad synes at kunne påvirke responden-
ternes ”kerneværdier”, såsom deres partivalg og deres 
holdning til vigtige politiske spørgsmål. Netbrugen synes 
derimod i lidt højere grad at kunne påvirke responden-
ternes syn på de enkelte kandidater, og generelt peger 
respondenterne på, at nettet i et vist omfang påvirker 
deres holdninger til partivalg, emner og kandidater (de 
nævnte 30%).   
se figUr 1

3. er omfanget af internetbrugen afgørende 
for, om man påvirkes politisk?

Tallene i tabel 1 og figur 1 fortæller, hvordan den gen-
nemsnitlige respondent i surveyundersøgelsen oplever 
sig politisk påvirket af sin internetbrug. Men disse gen-
nemsnitstal kan dække over, at der er bestemte grupper 
af brugere, der af forskellige grunde påvirkes betydeligt 
mere end andre. Tre nærliggende hypoteser i den forbin-
delse er:

1 Graden af påvirkning er afhængig af, hvor   
 meget man bruger nettet (jo større brug, desto  
 mere påvirkning)

2 Graden af påvirkning er afhængig af, hvad man 
 bruger nettet til. Det er således en ret oplagt 
 antagelse, at de, der bruger nettet politisk, 
 påvirkes mere end de, der ikke bruger nettet til 
 politiske formål. 

3 Herudover kan man forestille sig, at spørgsmålet 
 om, hvad man mere præcist bruger af politiske 
 sites har betydning for, hvor meget man 
 påvirkes. 

Vi skal i dette afsnit teste den første af disse hypoteser, 
og se på hypotese 2 og 3 i de to følgende afsnit. 

Der findes forskellige mål for omfanget af internetbrug 
i vores undersøgelse. For det første er der for panelet 
registreret, hvor mange besøg den enkelte paneldeltager 
har haft på de forskellige politiske sites. Herudover er 
registreret hvor mange sider, personen har læst på sitet, 
og endelig hvor lang tid, besøget har varet. Endelig er 
der for surveydeltagernes vedkommende spurgt til, hvor 
ofte de bruger internettet. 
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Vi har her brugt tre mål for omfanget af internetbrug; 
dels antal besøg og tidsforbrug og dels surveydeltager-
nes oplysninger. Ser man først på sammenhængen mel-
lem antal besøg på de politiske sites og tidsforbruget på 
disse sites, og de spørgsmål vi har beskæftiget os med 
ovenfor; nemlig spørgsmålene om partihjemmesidernes 
påvirkning af stemmeafgivning og internetbrugens 
generelle påvirkning af partivalg, syn på kandidater og 
holdning til væsentlige emner, viser det sig, at der ikke er 
nogen signifikant korrelation mellem disse forhold. 

Derimod er der en indbyrdes korrelation mellem besøg på 
politiske partiers hjemmesider, kandidathjemmesider og 
andre politiske hjemmesider (Pearsons r mellem 0,234 
og 0,395; størst korrelation mellem besøg på partihjem-
mesider og kandidathjemmesider). Det samme gælder 
tidsforbruget, hvor man heller ikke ser nogen signifikant 

korrelation mellem tidsforbrug og politisk påvirkning, 
men kun mellem tidsforbrug på partihjemmesider, kan-
didathjemmesider og andre politiske hjemmesider (Pe-
arsons r mellem 0,028 og 0,198; igen størst korrelation 
mellem parti- og kandidat-hjemmesider).   

Disse tal tyder altså på, at der ikke er nogen sammen-
hæng mellem omfanget af generel internetbrug og 
spørgsmålet om, hvor politisk påvirkede respondenterne 
bliver af denne brug. Dette resultat bekræftes, hvad 
enten man ser på sammenhængen mellem surveydel-
tagernes egne oplysninger om deres internetbrug og 
påvirkningen fra partiernes hjemmesider, den generelle 
påvirkning af partivalg, syn på kandidater eller holdning 
til væsentlige emner. Som tabel 2 viser, er der ingen eller 
få statistisk signifikante sammenhænge i materialet. 

tabel 2.  saMMenHængen MelleM oMFang aF Internetbrug og denne brugs IndFlydelse
               PÅ PartIvalg, PolItIske HoldnInger og syn PÅ kandIdater. PdI*.

Omfang af 
internetbrug:

Nettet har ændret 
mit partivalg

Nettet har ændret 
mine holdninger på 
vigtige områder

Nettet har 
påvirket mine 
holdninger

Nettet har ændret 
mit syn på én eller 
flere kandidater

Nettet har ikke 
haft nogen effekt 
på partivalg mm.

Flere gange om 
dagen

     -71      -66      -34      -6     +19

Hver dag      -74      -69      -50     -28     +29

Sjældnere      -60      -72      -33     -40      +7

N=
P=

     980
Ikke signf.

     980
Ikke signf.

     980
Ikke signf. 

     980
 <0,002

     980
Ikke signf.

* PDI = procentdifferenceindex. Forskellen i procentpoint mellem de, der svarer ”helt enig” og ”enig” versus de, der svarer ”uenig” eller ”helt uenig”. 

´tabel 3.  PÅvIrknIng Fra PartIernes HJeMMesIder Fordelt PÅ HHv. PolItIsk og Ikke-PolItIsk aktIve netbrugere. I %. 

Har partiernes hjemmesider hjulpet dig med at afklare dit endelige valg mht. 
stemmeafgivning?

   
 
 Total

    Ja, i meget høj grad   Ja, i nogen grad    Ja, i mindre grad   Nej, slet ikke

Politisk aktive 
netbrugere

         7        26        29        38   100

Ikke-politisk aktive 
netbrugere         0         5        10        85    100

N=
P<0,0001

       36       142       159      219    556
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Konklusionen må altså blive, at hypotese 1 kan falsificeres: 
Der er ingen sammenhæng mellem hvor meget man bruger 
nettet, og hvor meget man politisk påvirkes af denne brug. 

se taBeL 2

4. Påvirkes personer, der bruger nettet politisk, 
mere end andre af deres internetbrug?

Foretager man en sondring mellem politisk aktive og 
ikke-politisk aktive internetbrugere med udgangspunkt 
i de 13 forskellige typer af politisk internetbrug, som er 
beskrevet i rapportens indledende artikel, har man mu-
lighed for at teste, om det at være en politisk aktiv inter-
netbruger gør en mere politisk påvirkelig, end hvis man 
ikke bruger nettet politisk. Politisk aktive internetbru-
gere er her defineret som de, der har anvendt internettet 
på én eller flere af de omtalte 13 måder. Ikke-politisk 
aktive netbrugere er de, som ikke har anvendt nogen af 
de 13 typer. 

Ser vi først på, om sondringen politisk aktiv/ikke-politisk 
aktiv netbruger har en betydning for, hvor meget re-
spondenterne påvirkes af partiernes websites, finder vi, 
at politisk aktive netbrugere, ifølge deres egne udsagn, 
påvirkes signifikant mere end ikke-politisk aktive bruge-
re. Jvf. tabel 3 er det således 33% af de politisk aktive 
netbrugere, som siger, at partiernes hjemmesider har 
hjulpet dem med at afklare det endelige valg mht. stem-
meafgivning i ”høj” eller ”nogen grad” mod kun 5% for 
de ikke-politisk aktive netbrugeres vedkommende. Om-
vendt er det 85% af de ikke-politisk aktive netbrugere, 

som siger, at partiernes websites slet ikke har hjulpet 
dem med at afklare deres stemmeafgivning mod 38% 
af de politisk aktive.  
se taBeL 3

Ser vi på, hvordan spørgsmålene fra figur 1, om hvorvidt 
brugen af internettet under valgkampen har haft ind-
flydelse på brugernes partivalg, syn på kandidater eller 
holdning til væsentlige emner, mv., fordeler sig på hhv. 
politisk aktive og ikke-politisk aktive netbrugere, finder 
vi, jvf. tabel 4, et lignende mønster. 
se taBeL 4

 Både når det drejer sig om, hvorvidt nettet har ændret 
respondenternes partivalg, deres politiske holdnin-
ger generelt, deres syn på en eller flere kandidater og 
spørgsmålet om, hvorvidt nettet overhovedet har haft 
en effekt på partivalg, holdninger og syn på kandidater, 
er der signifikant forskel på politisk aktive og ikke-poli-
tisk aktive netbrugere. Kun vedrørende spørgsmålet om 
hvorvidt nettet har ændret respondentens holdninger 
på vigtige områder, er forskellen ikke signifikant. Bortset 
fra spørgsmålet om partivalg, hvor forskellen mellem de 
to grupper er lille, er tendensen klart, at de politisk aktive 
netbrugere føler sig mere påvirket af deres internetbrug 
under valgkampen end de ikke-politisk aktive netbrugere. 

Konklusionen er mao. at hypotese 2 kan verificeres: Der er 
en klar sammenhæng mellem at bruge nettet politisk og 
hvor meget man påvirkes af denne brug, i retning af at po-
litisk brug betyder øget påvirkning. 

tabel 4.  Internettets IndFlydelse PÅ PartIvalg, PolItIske HoldnInger og syn PÅ kandIdater Fordelt PÅ HHv. 
PolItIsk aktIve og Ikke-PolItIsk aktIve netbrugere. PdI*. 

Nettet har 
ændret mit 
partivalg

Nettet har ændret 
mine holdninger på 
vigtige områder

Nettet har 
påvirket mine 
holdninger

Nettet har ændret 
mit syn på én eller 
flere kandidater

Nettet har ikke 
haft nogen effekt 
på partivalg mm.

Politisk aktive 
netbrugere      -72      -66

   
     -31      -1      +16

Ikke-politisk aktive 
netbrugere      -69      -68      -68      -59

  
     +41

N=
P=

     980
   <0,0001

     980
     Ikke signf.

     980
     <0,0001

     980
     <0,0001

     980
 <0,001

* PDI = procentdifferenceindex. Forskellen i procentpoint mellem de, der svarer ”helt enig” og ”enig” versus de, der svarer ”uenig” eller ”helt uenig”.
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Vi noterer dog samtidigt, at alle tallene i tabellen er ne-
gative (undtagen i sidste kolonne, som dog i realiteten 
også er negative, fordi spørgsmålet er formuleret som 
en negation), hvilket betyder, at der for alle spørgsmåle-
nes vedkommende for begge grupper er et (større eller 
mindre) flertal, som er uenige i, at nettet har haft en 
politisk betydning. 

5. er nettets politiske påvirkning afhængig 
af, hvilke sites man bruger?

Efter at vi nu har set, at de, der bruger politiske sites på 
nettet påvirkes mere af denne brug end de, der ikke gør, 
bliver det interessant nærmere at undersøge, om der er 
bestemte politiske sites, der påvirker mere end andre. 

Vi har for det første undersøgt dette spørgsmål med 
udgangspunkt i den sondring mellem ”netaktivister” og 
”informationssøgere”, som vi foretog i et tidligere kapitel 
i denne rapport. Dette fordi netaktivisterne er defineret 
ved at bruge én eller flere af de såkaldte web 2.0 faci-
liteter (kommentere på politisk blog, deltage i debatter 
på nettet, deltage i valgkampen på  MySpace, Facebook 
eller YouTube, uploade indhold til disse sites eller få 
valgnyheder via sms eller RSS-feed), mens informations-
søgerne er defineret ved ikke at have gjort noget af 
dette, men holdt sig til de mere traditionelle informati-
onsorienterede web 1.0 faciliteter.
 

For det andet har vi undersøgt dette spørgsmål ved at se 
på, om de, der har taget valgtests eller valgquizzer, giver 
udtryk for at være mere påvirkede af deres brug af poli-
tiske sites end andre. Grunden til, at vi har valgt at se på 
disse brugere, er for det første, at det at tage en valgtest 
kunne være et udtryk for, at personen ønsker at bruge 
testen til at afklare sin stemmeafgivning, og at personen 
derfor er mere politisk påvirkelig end andre. For det an-
det har testene, jf. indledningskapitlet, været den enkelt-
facilitet på nettet, som var klart den mest populære un-
der valgkampen. Det er derfor interessant at undersøge, 
hvilket politisk potentiale denne facilitet besidder. 
 
Ser vi først på, om der er forskel på, i hvilket omfang hhv. 
netaktivister og informationssøgere påvirkes af partier-
nes hjemmesider, ser vi, jf. tabel 5, at netaktivister på-
virkes lidt mere end informationssøgere, men forskellen 
mellem de to grupper er kun lige akkurat signifikant på 
det ønskede niveau.
se taBeL 5

Ser vi videre på, om der er forskel på de to grupper, når 
det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt nettet har æn-
dret deres partivalg, ændret vigtige politiske holdninger 
eller syn på kandidater, ser vi, at der, hvad disse spørgs-
mål angår, er betydelig større forskel på de to grupper. 
Netaktivisterne påvirkes mere på disse områder end 
informationssøgerne, og forskellene er ret store og signi-
fikante. Alt tyder således på, at de, der anvender nettet 

tabel 5.  PÅvIrknIng Fra PartIernes HJeMMesIder Fordelt PÅ netaktIvIster og
               InForMatIonssøgere. I %.  

Har partiernes hjemmesider hjulpet dig med at afklare dit endelige valg mht. 
stemmeafgivning?

   
 
     Total

 Ja, i meget høj grad   Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad   Nej, slet ikke

Netaktivister        11        26       21      42      100

Informations-søgere
        5        26        31       38      100

N=
P<0,05

       36       143       159      219      557
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mere interaktivt og dialogisk i en politisk sammenhæng, 
(web 2.0. brugerne) også er mere politisk påvirkelige af 
denne brug end de, der hovedsageligt bruger nettet til 
mere passiv politisk informationssøgning.  
se taBeL 6

Går vi videre i vores undersøgelse af, om brugen af be-
stemte politiske sites har betydning for, om man påvirkes 
politisk af denne brug, og ser på om valgkampens popu-
læreste internetfacilitet, de såkaldte valgtests, havde 
betydning for brugernes vurdering af om deres brug 
af internettet ændrede deres partivalg, deres politiske 
holdninger eller deres syn på kandidaterne, ser vi for det 
første (jvf. tabel 7), at der ikke er nogen statistisk signi-
fikant forskel mellem de, der har taget valgtests, og de, 
der ikke har, når det kommer til spørgsmålet om partivalg. 
Ser man på spørgsmålet om, hvorvidt nettet har ændret 
respondentens holdninger på vigtige områder, er sam-
menhængen den modsatte af det forventede. De, der har 

taget valgtests, har således i mindre grad ændret hold-
ninger, end de, der ikke har taget sådanne tests. Ser man 
derimod på de tre sidste spørgsmål i tabel 7, ser man, 
at både når det gælder om, hvorvidt nettet har påvirket 
respondenternes (politiske) holdninger i al almindelighed, 
deres syn på én eller flere kandidater og nettets gene-
relle påvirkning af deres partivalg, kandidatvalg, etc., så 
går tendensen i den forventede retning; nemlig at de, 
der har taget valgtestene giver udtryk for, at de er mere 
politisk påvirkede af deres internetbrug end de, der ikke 
har taget valgtests.           
se taBeL 7

Vi har ovenfor undersøgt en række hypoteser, som alle 
sammen drejede sig om, hvorvidt forskellige aspekter 
af internetbrug (omfang, specifik politisk brug, etc.) har 
betydning for, hvor meget brugerne påvirkes politisk af 
denne brug. Det er imidlertid klart, at der naturligvis kan 
være en lang række andre forhold, som kan have betyd-

tabel 7.  Internettets IndFlydelse PÅ PartIvalg, PolItIske HoldnInger og syn PÅ
               kandIdater For HHv. test/quIz-deltagere og Ikke-deltagere. PdI*.

Spørgsmål:
”Har du testet dine 
politiske holdninger i 
tests eller quizzer?”

Nettet har ændret 
mit partivalg

Nettet har ændret 
mine holdninger på 
vigtige områder

Nettet har påvirket 
mine holdninger

Nettet har ændret 
mit syn på én eller 
flere kandidater

Nettet har ikke 
haft nogen 
effekt på 
partivalg mm.

      Ja       -70     -70
     -25

       +4       +9

     Nej       -73     -63      -49
      -24
  

     +31

N=
P=

      980
Ikke signf.

     980
   <0,05

     980
   <0,001

      980
<0,0001

     980
  <0,05

* PDI = procentdifferenceindex. Forskellen i procentpoint mellem de, der svarer ”helt enig” og ”enig” versus de, der svarer ”uenig” eller ”helt uenig”. v

tabel 6.  Internettets IndFlydelse PÅ PartIvalg, PolItIske HoldnInger og syn PÅ kandIdater Fordelt PÅ 
netaktIvIster og InForMatIonssøgere. PdI*.

Nettet har 
ændret mit 
partivalg

Nettet har 
ændret mine 
holdninger på 
vigtige områder

Nettet har 
påvirket mine 
holdninger

Nettet har ændret 
mit syn på én eller 
flere kandidater

Nettet har ikke 
haft nogen effekt 
på partivalg mm.

Netaktivister       -63     -57      -19       +12       +8

Informations-søgere       -73     -69      -41       -15
  

     +23

N=
P=

      980
   <0,05

     980
   <0,05

     980
   <0,001

     980
<0,0001

     980
  <0,05

* PDI = procentdifferenceindex. Forskellen mellem de, der svarer ”helt enig” og ”enig” versus de, der svarer ”uenig” eller ”helt uenig” i procentpoint. 
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ning for, om man politisk påvirkes af sin internetbrug. 
Af forhold, som kunne være af betydning, kan nævnes 
partivalg (hvilket parti stemmer man på), politisk inte-
resse (almindelig interesse i politik), politisk aktivitet (er 
man i almindelighed politisk aktiv), samt faktorer som 
køn, alder, uddannelse, mv. Disse faktorer kan både have 
en direkte effekt på graden af politisk påvirkning, eller 
de kan fungere som mellemliggende variable mellem 
internetbrug og politisk påvirkning, ligesom forskellige 
aspekter af internetbrug kan fungere som mellemliggen-
de variable mellem de nævnte faktorer og den politiske 
påvirkning. 

Vi har her undersøgt om de nævnte seks faktorer: par-
tivalg, politisk interesse, politisk aktivitet, køn, alder og 
uddannelse, har en betydning for, hvor meget respon-
denterne påvirkes politisk af deres internetbrug. Vores 
analyser viser, at der kun er én af disse seks faktorer, der 
kan siges at have betydning, nemlig politisk interesse (se 
tabel 8). 
se taBeL 8

Denne sammenhæng er endvidere speciel, idet det viser 
sig, at det er de personer, der er noget eller lidt interes-
serede i politik, som påvirkes mest politisk af deres 
internetbrug, mens omvendt de, der enten er meget in-
teresserede i politik eller slet ikke interesserede i politik, 

påvirkes mindst. Dette mønster er mest tydeligt i de tre 
sidste kolonner i tabel 8, men findes i øvrigt også, hvis 
man undersøger påvirkning fra partiernes hjemmesider. 
Mønstret hænger formodentlig sammen med, at de, der 
er meget politisk interesserede er ret afklarede mht. de-
res partivalg og politiske holdninger, mens de, der er no-
get eller lidt politisk interesserede sandsynligvis er knap 
så afklarede om disse forhold, og derfor nemmere at 
påvirke. Endelig kan man forestille sig, at de, der slet ikke 
er politisk interesserede, kun i meget begrænset omfang 
søger politiske oplysninger på nettet, og derfor naturligt 
nok ikke påvirkes meget heraf.  

På baggrund af analyserne ovenfor har vi indkredset i alt 
4 faktorer, som viste sig at have betydning for, i hvilket 
omfang respondenterne i vores survey følte sig politisk 
påvirkede af deres internetbrug eller ej. Disse fire fakto-
rer var: om respondenterne var politisk aktive netbrugere 
eller ej, om respondenterne var netaktivister eller infor-
mationssøgere, om respondenterne havde taget valg-
tests eller ej, og endelig om de var politisk interesserede 
eller ej. Vi skal her til slut se på, om vi kan afgøre, hvilken 
af disse faktorer, der har størst betydning når det gælder 
nettets politiske påvirkning af den enkelte respondent. 
Dette forhold har vi undersøgt ved at gennemføre en 
række multiple regressionsanalyser.  Vi har dels anvendt 
en ”stor” regressionsmodel, som udover de nævnte fak-

tabel 8.  saMMenHængen MelleM PolItIsk Interesse og Internettets PolItIske PÅvIrknIng. PdI*.

Politisk 
interesse:

Nettet har ændret 
mit partivalg

Nettet har ændret 
mine holdninger på 
vigtige områder

Nettet har påvirket 
mine holdninger

Nettet har ændret 
mit syn på én eller 
flere kandidater

Nettet har ikke haft 
nogen effekt på 
partivalg mm.

Meget 
interesseret

     
      -87       -76

     
      -50       -12

    
     +28

Noget 
interesseret       -71

     
      -67

     
      -30

    
        -8      +16

Lidt 
interesseret

     
      -58       -56       -35       -10

     
     +13

Slet ikke 
interesseret       -67       -64       -47       -36      +67

N=
P=

     980
<0,0001

     980
<0,0001

     980
<0.0001

     980
   <0,02

     980

* PDI = procentdifferenceindex. Forskellen i procentpoint mellem de, der svarer ”helt enig” og ”enig” versus de, der svarer ”uenig” eller ”helt uenig”. 
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torer også inkluderer køn, alder og uddannelse, og dels 
en ”lille” regressionsmodel, hvor kun de fire førstnævnte 
faktorer er inkluderet.  Resultatet af disse regressions-
analyser er vist i tabel 9 og 10.
se taBeL 9

Af tabel 9 ser vi for det første, at den samlede regressi-
onsmodel ikke har nogen overvældende stor forklarings-
kraft i forhold til at forklare variationen i nettets politiske 
påvirkning. Regressionsmodellen forklarer mellem 15,4% 
og 1,3% af variationen i de forskellige former for politisk 
påvirkning (R2 mellem 0,154 og 0,0013), hvilket betyder, 
at der formodentlig også er en række andre, ikke her 
undersøgte faktorer, som bidrager til variationen. For det 
andet ser vi, at hverken uddannelse, køn eller alder har 
nogen særlig forklaringskraft i forhold til politisk påvirk-
ning. Beta-koefficienterne er således ikke-signifikante 
eller meget små. Køn har således kun en svag betydning 
når det gælder påvirkning fra partiernes hjemmesider 
(beta = -0,051), som går i retning af, at kvinder er mere 
påvirkede end mænd. Uddannelse har ingen betydning, 
og alder har kun betydning, når det gælder påvirkning 
af holdninger og spørgsmålet om, hvorvidt nettet har 
nogen politisk effekt overhovedet. I begge tilfælde går 
tendensen i retning af, at yngre er mere påvirkede af 
netbrugen end ældre. 
 

Stærkere forklaringskraft finder vi, når vi ser på forhold 
som politisk interesse, om man har taget valgtests el-
ler ej, om man er politisk aktiv eller ikke-politisk aktiv 
netbruger, og om man er netaktivist eller informations-
søger. Beta-koefficienterne for de forskellige former for 
politisk påvirkning er således overvejende signifikante, 
og varierer mellem  0,055 og 0,340. Ser man på tværs 
af de forskellige former for politisk påvirkning, ser det 
umiddelbart ud til, at det at være aktiv politisk netbruger har 
størst forklaringskraft, efterfulgt af om man placerer sig i 
kategorien af noget eller lidt politisk interesserede. 
 
For nærmere at undersøge, hvilken af de 4 faktorer, 
der har størst forklaringskraft, når det gælder politisk 
påvirkning fra nettet, har vi gennemført samme type af 
regressionsanalyse med blot disse 4 variable. Resultatet 
af denne analyse er vist i tabel 10.  
se taBeL 10

Resultaterne af denne analyse er ikke overvældende for-
skellige fra resultaterne ovenfor. Analysen viser igen, at 
spørgsmålet om, hvorvidt man er aktiv politisk netbruger 
eller ej, er den faktor, som generelt har størst betydning 
for, om man påvirkes politisk af netbrugen eller ej. Denne 
faktor har således størst forklaringskraft, både når det 
gælder spørgsmålet om, hvorvidt nettet har ændret par-
tivalget, om nettet har ændret ens holdninger på vigtige 

tabel 9. regressIonsanalyse Med 7 uaFHængIge varIable 3  og PolItIsk PÅvIrknIng Fra Internettet soM aFHængIg 
varIabel. standardIserede beta-koeFFICIenter. sIgnIFIkante saMMenHænge Markeret Med *. 

Uafhængige 
variable:

Partiernes 
hjemmesider har 
hjulpet med at 
afklare mit partivalg 

Nettet har 
ændret mit 
partivalg

Nettet har ændret 
mine holdninger 
på vigtige om-
råder

Nettet har 
påvirket mine 
holdninger

Nettet har 
ændret mit syn 
på én eller flere 
kandidater

Nettet har 
ikke haft 
nogen effekt 
på partivalg 
mm.

Uddannelse

Køn

Alder

Politisk 

interesse

Taget valgtest

Politisk aktiv 

net-bruger

Netaktivist

     0,013
    -0,051*
     0,023

   -0,127*
    
   -0,015

   -0,077*

   -0,053

  0,008
 -0,013
  0,016

 -0,154*

 -0,027

 -0,165*

 -0,091*

 -0,001
  0,010
 -0,005

 -0,096*

  0,045*

 -0,266*

 -0,073*

  0,009
 -0,003
  0,036*

 -0,092*

 -0,087*

 -0,301*

 -0,062*

  0,011
  0,003
  0,022

 -0,021

 -0,063*

 -0,340*

 -0,073

-0,007
 0,006
-0,058*

  0,060*

  0,055*

  0,017

  0,028

R2  =     0,027   0,055   0,070   0,130   0,154   0,013

Fortegnene (+ eller – i tabellen) er afhængig af, hvordan variablene er skaleret, og er forklaret i teksten.

 3 Køn, politisk aktiv/ikke-politisk aktiv netbruger, netaktivist/informationssøger samt valgtestdeltager/ikke-valgtestdeltager er dummy-variable (kodet: 0,1). 
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områder, om nettet generelt har påvirket ens politiske 
holdninger og om nettet har ændret ens syn på en eller 
flere kandidater (beta-koefficienter mellem 0,080 og 
0,341 (alle signifikante). Kun når det gælder spørgsmålet 
om, hvorvidt partiernes hjemmesider har hjulpet en med 
at afklare partivalget, har politisk interesse større for-
klaringskraft (beta=0,136).  Om man har taget valgtest 
eller ej, og om man er netaktivist eller informationssøger, 
bidrager ikke med meget i forhold til at forklare politisk 
påvirkning fra nettet (signifikante beta-koefficienter 
mellem 0,054 og 0,092). De yder dog et lille bidrag til 
forklaring, og sammenhængene går i den forventede 
retning; nemlig at tager man valgtest påvirkes man lidt 
mere politisk, end hvis man ikke gør, undtagen når det 
drejer sig om holdninger på vigtige politiske områder, og 
er man netaktivist påvirkes man lidt mere politisk af sin 
netbrug, end hvis man er informationssøger. 

Det hovedresultat, der står tilbage er imidlertid, at den 
enkeltfaktor, der har den største betydning for den politiske 
påvirkning fra nettet er spørgsmålet om, hvorvidt man bruger 
nettet aktivt politisk eller ej.  Og denne konklusion er for 
så vidt fuldstændig logisk: Det er svært at blive påvirket 
af partiernes hjemmesider, Youtube videoer eller blogs, 
hvis man ikke har set dem. Samtidig kan man sige, at 
dette resultat bekræfter vores indledende formodning: 
Som alle andre medier påvirker nettet dem, der anvender 
det - politisk netbrug påvirker politisk. Hvordan og hvor 
meget, har vi her taget et først spadestik i retning af at 
undersøge.  

6. konklusion

Det spørgsmål, som stilles i artiklens overskrift, nemlig 
om internettet kan flytte stemmer, kan ikke besvares 
tilbundsgående på baggrund af FDIM’s undersøgelse af 
i alt fald to grunde: 1) om vælgere faktisk ændrer deres 
partipræference eller ej kræver longitudinale studier, 
hvor man sammenligner personers stemmeafgivning 
ved et valg med deres stemmeafgivning ved det efter-
følgende valg. Sådanne studier er almindelige indenfor 
statskundskaben som studier af vælgervandringer, 
men er ikke mulige her, da FDIM’s undersøgelse er en 
tværsnitundersøgelse foretaget på et bestemt tids-
punkt (november 2007), og 2) da vi ikke rent faktisk kan 
konstatere, om personer i undersøgelsen har ændret 
deres stemmeadfærd, har vi været tvunget til at forlade 
os på deres udsagn herom. Og sådanne udsagn kan af 
forskellige grunde være skævvredne i forhold til virkelig-
heden, for, som vi alle ved, kan der være langt fra tanke 
til handling eller omvendt. Denne validitetsproblematik 
stiller sig dog ikke anderledes i denne undersøgelse end i 
andre surveyundersøgelser, og vi har ikke nogen særlige 
grunde til at antage, at respondenterne i vores survey 
systematisk skulle have svaret forkert eller undladt at 
svare på vores spørgsmål om internettets påvirkning af 
deres stemmeadfærd. 
 
Med disse forbehold i baghovedet har vi i artiklen forsøgt 
at nærme os artiklens problematik gennem en analyse 
af en række spørgsmål i survey-undersøgelsen. Der er 

tabel 10. regressIonsanalyse Med 4 uaFHængIge varIable og PolItIsk PÅvIrknIng Fra Internettet soM aFHængIg 
varIabel. standardIserede beta-koeFFICIenter. sIgnIFIkante saMMenHænge Markeret Med *.

Uafhængige 
variable:

Partiernes hjemmesider 
har hjulpet med at 
afklare mit partivalg 

Nettet har ændret 
mit partivalg

Nettet har ændret 
mine holdninger på 
vigtige områder

Nettet har 
påvirket mine 
holdninger

Nettet har ændret 
mit syn på én eller 
flere kandidater

Politisk 

interesse

Taget valgtest

Politisk aktiv 

net-bruger

Netaktivist

    -0,136*

    -0,019

   -0,080*

   -0,054*

-0,158*

-0,029

-0,166*

-0,092*

  -0,095*

   0,047

 -0,265*

 -0,073*

 -0,097*

 -0,092*

 -0,301*

 -0,063*

  -0,024

  -0,065*

  -0,341*

 -0,074*
R2  =    0,022   0,054    0,070   0,129   0,153

Fortegnene (+ eller – i tabellen) er afhængig af, hvordan variablene er skaleret, og er forklaret i teksten.
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således for det første spurgt om, hvorvidt partiernes 
hjemmesider har hjulpet respondenten med at afklare sit 
endelige valg mht. stemmeafgivning, og for det andet 
stillet en række spørgsmål om, hvorvidt respondentens 
brug af internettet i almindelighed har haft indflydelse 
på vedkommendes partivalg, holdning til væsentlige poli-
tiske emner, syn på kandidater, mm. 
 
Vedrørende spørgsmålet om betydningen af partier-
nes hjemmesider var der ca. 32%, der svarede, at disse 
hjemmesider i ”nogen” eller ”meget høj grad” havde haft 
betydning for deres stemmeafgivning. Det forekommer 
umiddelbart som et ret højt tal, men effekten af påvirk-
ningen fra hjemmesiderne modvirkes formodentlig af, 
at det i stort omfang er partiets trofaste støtter, der be-
søger deres eget partis hjemmeside. Spørger man mere 
direkte til, om ”din brug af internettet i valgkampen har 
ændret dit partivalg” er det kun 7%, som erklærer sig 
”helt enig” eller ”enig” i dette, mens 80% svarer ”uenig” 
eller ”helt uenig”. Nettets potentiale til ligefrem at ændre 
folks partivalg synes mao. at være beskeden. Omvendt 
kan man sige, at 7% af (internet)befolkningens stemmer 
faktisk er ret mange, og at 7% af stemmerne sagtens 
kan afgøre udfaldet af et folketingsvalg. Så alt i alt synes 
der altså at være noget at komme efter for partierne og 
politikerne. Dette bekræftes af, at hvis man beder re-
spondenterne om at foretage en samlet vurdering af, om 
nettet har haft effekt på deres partivalg, politisk holdnin-
ger eller syn på kandidater, er det 30% der er ”enige” eller 
”helt enige” i dette udsagn (mens 50% er uenige). 
 
Ser man på tværs af de stillede spørgsmål er den sam-
lede tendens, at mens internetbrug kun i beskedent 
omfang synes at kunne påvirke respondenternes ”ker-
neværdier” såsom deres partivalg og deres holdning til 
vigtige politiske spørgsmål, synes netbrugen i noget 
højere grad at kunne påvirke respondenternes syn på 
politiske holdninger i almindelighed og på de enkelte 
kandidater.    

Vi har i dette kapitel endvidere undersøgt, om der er 
bestemte grupper af netbrugere, som af forskellige 

grunde påvirkes mere politisk af deres internetbrug end 
andre. Vi har i den forbindelse forfulgt tre hypoteser. 
Vi har undersøgt: a) om graden af politisk påvirkning er 
afhængig af, hvor meget man generelt bruger nettet, 
b) om graden af politisk påvirkning er afhængig af, hvad 
man bruger nettet til, og c) om bestemte politiske sites 
påvirker brugerne mere and andre. 
 
Vores undersøgelse af hypotese a), hvor vi både så på 
sammenhængen mellem surveydeltagernes antal af be-
søg på de politiske sites, deres tidsforbrug på disse, samt 
deres egen angivelse af omfanget af deres internetbrug 
og de forskellige spørgsmål om politisk påvirkning, viste 
meget entydigt, at der ikke er nogen sammenhæng mellem 
omfanget af generel internetbrug og spørgsmålet om, hvor 
politisk påvirkede respondenterne bliver af denne brug.
 
Dette resultat ledte automatisk videre til en undersø-
gelse af, om der er bestemte former for brug, som påvir-
ker politisk mere end andre (hypotese b). Vi foretog her 
en sondring mellem politisk aktive og ikke-politisk aktive 
internetbrugere på baggrund af 13 forskellige former for 
politisk internetbrug. Vi så herefter på, om politisk aktive 
internetbrugere gav udtryk for at være mere politisk 
påvirkede af deres internetbrug end de ikke-politisk ak-
tive netbrugere. Resultatet af denne analyse var meget 
entydigt, at de politisk aktive internetbrugere også er de, 
der påvirkes mest politisk af deres brug. Dette gælder, 
hvad enten vi så på påvirkningen fra partiernes hjemme-
sider, på spørgsmålene om, hvorvidt nettet har ændret 
personernes partivalg, politiske holdninger eller syn på 
kandidater.  
 
Vi gik herefter videre til at se på, om vi kunne identifi-
cere bestemte (typer af) politiske sites, som kan siges 
at påvirke politisk mere end andre (hypotese c). Her tog 
vi udgangspunkt i sondringen mellem ”netaktivister” og 
”informationssøgere” (se tidligere kapitel), hvor netakti-
vister er defineret ved at bruge én eller flere af web 2.0 
faciliteterne (politiske blogs, Facebook, Youtube , mv.), 
mens informationssøgere er defineret ikke at have gjort 
noget af dette, men holdt sig til de mere traditionelle in-
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formationsorienterede web 1.0 faciliteter. For det andet 
så vi på, om de, der har taget de såkaldte valgtests, gav 
udtryk for at være mere politisk påvirkede af deres brug 
af politiske sites end andre. Dette, da valgtestene klart 
var den enkeltfacilitet på nettet, som var mest populær 
under valgkampen. 

Resultatet af analyserne viste, at netaktivister påvirkes 
politisk mere af deres netbrug end informationssøgerne. 
Det gjaldt i nogen grad, når man så på påvirkningen 
fra partiernes hjemmesider, men i endnu højere grad 
når man spørger til nettets generelle indflydelse på 
partivalg, politiske holdninger og syn på kandidater. 
Mao. tyder alt på, at de, der anvender nettet mere 
interaktivt og dialogisk i en politisk sammenhæng (web 
2.0. brugere) også er mere politisk påvirkelige end de, 
der hovedsageligt bruger nettet til mere passiv politisk 
informationssøgning. Denne samme tendens fandt vi, 
for de, som havde taget én eller flere valgtests. Disse 
personer er således også mere politisk påvirkede af deres 
internetbrug, end de, der ikke har taget sådanne tests. 
 
Til slut undersøgte vi en række andre faktorer, som 
kunne tænkes at spille en rolle for, hvor meget man som 
internetbruger påvirkes politisk af sin netbrug. Vi så på 
seks faktorer: partivalg, politisk interesse, politisk ak-
tivitet, køn, alder og uddannelse. Vores analyser viste, 
at kun politisk interesse havde en betydning for, hvor 
meget man politisk påvirkes af sin netbrug. Sammen-
hængen var interessant, idet det viste sig, at det er de 
personer, der er noget eller lidt interesserede i politik, 
som påvirkes mest, mens omvendt de, der er meget in-
teresserede i politik, eller slet ikke interesserede i politik, 
påvirkes mindst. Dette mønster tolkede vi i retning af, at 
de, der er mest politisk interesserede formodentlig er ret 
afklarede mht. partivalg og politiske holdninger (og der-
med svært påvirkelige), mens de, der er noget eller lidt 
politisk interesserede, sandsynligvis er knap så afklarede 
og derfor har mere brug for ”vejledning”. Endelig søger 
de, der slet ikke er politisk interesserede, formodentlig 
ikke, eller kun i begrænset omfang, politiske oplysninger 
på nettet, og påvirkes derfor naturligt nok ikke heraf. 

Vores analyser ledte således frem til en indkredsning af 
fire faktorer, som viste sig at have en betydning for, om 
respondenterne i survey’et følte sig politisk påvirkede 
af deres internetbrug eller ej. Disse faktorer var: om re-
spondenterne var politisk aktive netbrugere eller ej, om 
respondenterne var netaktivister eller informationssø-
gere, om respondenterne havde taget valgtests eller ej, 
og om de var politisk interesserede eller ej. I et forsøg på 
at afgøre, hvilken af disse faktorer, der har størst forkla-
ringskraft mht. at forklare internettets politiske påvirk-
ning af respondenterne, foretog vi en række regressions-
analyser. Disse analyser viste, at selvom alle fire faktorer 
yder et bidrag til at forklare denne påvirkning, er det det 
at være aktiv politisk netbruger, som har klart størst be-
tydning for, om man påvirkes politisk af sin netbrug eller 
ej. Denne konklusion kan umiddelbart forekomme tauto-
logisk, men er det ikke. Tværtimod er den helt logisk, idet 
den blot fastslår, at nettet på dette punkt ligner øvrige 
medier. Bruges de til politisk information og aktivitet 
påvirker de dem, der bruger dem: politisk netbrug påvirker 
brugerne politisk. Og som vi har set ovenfor, påvirkes 
nogle mere end andre.               
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Denne artikel diskuterer den politiske deltagelse online 
og offline i forbindelse med valgkampen i 2007. Desuden 
undersøges borgernes oplevede effekter af at deltage 
online. Efter en del års erfaring med internetbrug i 
valgkampe og en stor pressedækning var der grund til at 
forvente, at dette valg på en række områder markerede 
et nybrud i forhold til tidligere. Derfor er der grund til 
indledningsvist at opridse erfaringerne fra tidligere 
valgkampe.

erfaringerne fra tidligere valgkampe

Brug af internettet i valgkampen har efterhånden 
nogen historie i Danmark. Internationalt er vi blandt 
frontløberne på dette område, om end vi stadig synes 
at være en anelse bagud i forhold til eksempelvis USA, 
hvor anvendelse af mange forskellige internetplatforme 
præger den igangværende valgkamp.

Anvendelse af nettet i danske valgkampe er en historie 
om brugen af flere og flere teknologiske aspekter 
af nettet og sideløbende fremkomsten af en stadig 
mere IT-parat befolkning. De første erfaringer med 
internet i danske valgkampe blev gjort i 1997, hvor 
blandt andre Kommunedata var involveret i et større 
informationsprojekt i forbindelse med Kommunalvalget. 
Det er beskrevet i bl.a. Hoff, Löfgren og Johansson 
(1999), hvordan projektet ikke blev den ventede succes, 
primært fordi såvel borgere som politikere endnu ikke 
var tilstrækkeligt parate.

I Folketingsvalgkampen 1998 brugte partierne for første 
gang for alvor nationale hjemmesider, og anvendelsen 
af nettet begyndte for alvor at blive omtalt i andre 
medier som aviser og tv. Det egentlige gennembrud 
som valgkampsmedie fik nettet dog først ved det 
dobbelte valg (Kommuner og Folketing i 2001). Her var 
der for første gang et stort antal kandidater med egne 

hjemmesider, ligesom den online valgkamp for alvor også 
blev dækket af og til dels smeltede sammen med de 
mere traditionelle mediers. Nordjyllands Amt havde et 
særligt demokratiprojekt for at skabe øget dialog mellem 
borgere og politikere (beskrevet i Linaa Jensen, 2003). 

Ved de to valg i 2005 så man for alvor blogs hitte, 
ligesom blandt andet Venstre for første gang anvendte 
nettet til at rekruttere deltagere til fysiske møder og 
kampagner.

forventningerne til valgkampen 2007

I forbindelse med Folketingsvalget 2007 var der 
et hidtil uset antal internetteknologier til rådighed. 
Samtidig var sociale netværkstjenester som Facebook 
og MySpace slået igennem, hvorfor der var grund til 
at forvente, at valgkampen ville finde sted på flere og 
mere decentraliserede platforme end tidligere. I selve 
valgkampen blev de sociale netværk ”hypet” meget i 
andre medier, og det er derfor interessant at undersøge, 
om de også reelt fik en betydning. Ligeledes er det 
interessant at undersøge de hyppige påstande om, 
at internettet er ved at blive det vigtigste medie for 
dagsordensfastsættelse og politiske begivenheder 
i valgkampe. I tilknytning hertil kan man opstille 
forventninger om, at borgerne oplevede nettet som 
vigtigt, ikke blot for dagsordensfastsættelsen, men også 
for deres egen oplysning og viden om valget.

Politisk interesse og aktivitet generelt

En del tidligere undersøgelser har vist, at det er de 
i forvejen politisk aktive og interesserede, der med 
nettet får endnu et medie for politisk deltagelse. 
Således viser eksempelvis mine egne undersøgelser af 
brugere af en politisk diskussionsgruppe online i 2001, 
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dk.politik, at stort set alle var meget eller noget politisk 
interesserede. Tilsvarende tal fra en undersøgelse 
i Minnesota, USA i 2002 dokumenterer det samme 
(se tabel 1). Dette er vel egentlig ikke overraskende, 
eftersom man må formode, der skal en vis politisk 
interesse til for overhovedet at engagere sig i politiske 
debatter online.
tabel 1

Disse tal bør ses i sammenhæng med, at den danske 
befolkning som helhed i international sammenhæng 
udviser en ganske høj politisk interesse. Generelt siger 
mellem to tredjedele og tre fjerdedele af befolkningen, 
at de er politisk interesserede. Som eksempel kan 
nævnes en undersøgelse hos Torpe & Goul Andersen 
(2000: 159), hvor mellem 66 og 74 % af borgerne er 
meget eller noget politisk interesserede.

Der er imidlertid traditionelt forskel på politisk interesse 
og så også egentlig politisk aktivitet. Specielt er der 
langt færre, der tager del i formelle politiske aktiviteter 
som partimedlemskab og vælgermøder, end der generelt 

er politisk interesserede. I vores undersøgelse har vi 
skelnet mellem egenopfattelse af politisk aktivitet og 
så den egentlig politiske adfærd. Hvad angår den første, 
egenopfattelsen, siger 4 procent, at de i høj grad er 
politisk aktive, mens 26 procent siger, at de i nogen grad 
er politisk aktive (N=980).

Hvis vi vender os til den konkrete adfærd, i hvilke 
aktiviteter folk generelt deltager, tegner der sig et 
broget billede. Tabel 2 gengiver deltagernes ikke-
netbaserede politiske aktivitet i valgkampen, det 
man også kunne betegne som mere traditionelle 
deltagelsesformer. Hvis man opstiller disse 
deltagelsesformer i rækkefølge gående fra formelle til 
uformelle former, er det en helt tydelig tendens, at hvor 
mange har deltaget uformelt, er det ganske få, der har 
været mere formelt aktive i valgkampen. Således har 
kun fire procent været aktive i et partis eller en politikers 
valgkamp. Det samme tal gælder for læserbrevsskriveri, 
mens langt hovedparten af deltagerne har diskuteret 
politik mere uformelt med familie venner og lignende 
eller set partilederrunderne på tv.
tabel 2

tabel 1. PolItIsk Interesse blandt resPondenterne I 2007, saMMenlIgnet Med tIdlIgere danske og aMerIkanske 

undersøgelser. tal I ProCent.

Deltagerne i valgkampen 2007 Danske internetbrugere 2001* Minnesota
Internetbrugere 2002**

Meget interesseret 25          65          71
Noget interesseret 46          33          25
Lidt interesseret 25            0            4
Slet ikke interesseret 4            2            0

N 980 51 238

* Tal fra studier af deltagere på nyhedsgruppen dk.politik (Linaa Jensen, 2003)

tabel 2: deltagernes Ikke-netbaserede PolItIske aktIvItet I valgkaMPen. tal I ProCent.

Jeg har videresendt SMS 2
Jeg har varet aktiv i et partis eller en politikers valgkamp 4
Jeg har deltaget i et valgermøde 7
Jeg har skrevet læserbreve eller andre indlæg i aviser og blade 4
Jeg har diskuteret valget med venner og kolleger 64
Jeg har set partilederrunde(r) eller "topmode(r)" pa tv 67
Andet 9
Ingen af disse 16

N 980

** Tal fra Minnesota E-democracy survey 2002 (Linaa Jensen, 2006)
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Også disse tal ligner, hvad man kender fra eksisterende 
undersøgelser. Det er meget lettere at deltage 
uforpligtende og løst end at skulle engagere sig 
egentligt, og mange føler også, at et egentligt formelt 
politisk engagement forudsætter, at man kan engagere 
sig tæt med et bestemt parti eller en bestemt kandidat.

Politisk aktivitet online

Et af hovedformålene med undersøgelsen var naturligvis 
at undersøge deltagernes aktivitet online. Som nævnt 
var der i forbindelse med dette valg forventninger om, at 
de sociale og brugerdrevne teknologier (ofte omtalt som 
Web 2.0) for alvor ville slå igennem. Der var altså lagt 
op til, at nettet i denne valgkamp ikke blot primært ville 
være et medie for information, men også for egentlig 
politisk engagement og deltagelse.

Jeg har fundet det oplagt at skelne mellem, i hvilket 
omfang deltagerne anvender nettet til henholdsvis 
informationssøgning og egentligt engagement. Tal 
for de forskellige former for informationssøgning er 
præsenteret i tabel 3.
tabel 3

Langt hovedparten af deltagerne har anvendt nettet 
til en eller anden form for informationssøgning. Kun 21 
procent angiver, at dette ikke er tilfældet. Det er også 
tydeligt, at meningsmålinger og politiske quizzer, hvor 
man eksempelvis kan teste sin egen holdning og se, 
hvilke politikere og partier, man er mest enig med, er de 
mest populære indslag og har tiltrukket godt halvdelen 
af alle respondenter. Ligeledes er det udbredt at bruge 
nettet til at søge information om partier og kandidater, 
mens de af andre medier meget omtalte videoer af 
politikere og partier er blevet set af 17 procent. Kun 4 
procent har orienteret sig om, hvor de kunne deltage 

tabel 3. deltagernes anvendelse aF nettet tIl ForskellIge ForMer For 
InForMatIonssøgnIng I valgkaMPen. tal I ProCent. 

Jeg har søgt information om partier og deres holdninger 44

Jeg har søgt information om kandidater 35

Jeg har testet mine politiske holdninger i tests eller quizzer (på TV2.dk, JP.dk eller Politiken.dk f.eks.) 49

Jeg har set video med politikere på nettet 17

Jeg har orienteret mig om, hvor jeg kunne deltage i møder og andre valgkampsaktiviteter 4

Jeg har fulgt meningsmålingerne på nettet 47

Jeg har læst en eller flere politikeres blog 14

Ingen af disse 21

N 980

tabel 4. deltagernes anvendelse aF nettet tIl ForskellIge ForMer For egentlIg deltagelse 
I valgkaMPen. tal I ProCent.

Jeg har deltaget i afstemninger på nettet 44
Jeg har lagt en kommentar eller stillet et spørgsmål på en politikers blog eller et partis hjemmeside 6
Jeg har deltaget i debatter på nettet med andre vælgere (på hjemmesider, i chats, på blogs eller sociale netværkssites 
etc.)

4

Jeg har deltaget i valgkampen på MySpace, Facebook eller YouTube (tilsluttet mig et politisk parti eller sag, varet i 
forbindelse med andre vælgere eller lign.)

5

Jeg har bidraget med indhold til valgkampen online ved at uploade f.eks. billeder eller videoer 2
Jeg har bedt om og fået nyheder på SMS eller via RSS-feed fra et politisk parti, en politisk blog eller lign. 5
Ingen af disse 51

N 980
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i fysiske møder og andre valgkampsaktiviteter, et tal 
der svarer godt til hvor mange, der reelt har deltaget i 
sådanne aktiviteter.

Mens informationssøgning må siges at være en passiv 
praksis, der muligvis påvirker den enkeltes interesse 
og viden om valget, er det endnu mere interessant at 
undersøge det egentlige engagement, i hvilket omfang 
respondenterne i større eller mindre omfang via nettet 
har involveret sig aktivt i valgkampen. Tabel 4 giver et 
overblik over det egentlige engagement.
tabel 4

Det er først og fremmest interessant, at hvor langt 
størstedelen af respondenterne søger information 
online, er det langt færre, der involverer sig 
egentligt. Således er det kun 49 procent, der har 
anvendt nettet i forbindelse med en af de adspurgte 
deltagelsesformer, mens 51 procent ikke har. Igen er 
det meningsmålingerne, der især trækker. Således har 
hele 44 procent deltaget i meningsmålinger på nettet. 
Man kan naturligvis diskutere, om det er en egentlig 
deltagelsesform, men siden der er tale om, at deltagerne 
giver et input til valgkampen, som tilmed offentliggøres 
online, er det her medtaget som en form for deltagelse. 
Debatter på nettet i forskellig form har kun tiltrukket 
mellem 4 og 6 procent af vælgerne, et tal der ikke 
adskiller sig væsentligt fra undersøgelser af tidligere 
valgkampe. De meget omtalte nyere fænomener som 
MySpace, Facebook og YouTube (videoer) har kun 
tiltrukket mellem 4 og 5 procent af respondenterne. En 
nærmere undersøgelse af denne brug findes i øvrigt i 
Lisbeth Klastrups bidrag til denne rapport.
Igen må man altså sige, at det er de mere uforpligtende 
deltagelsesformer som deltagelse i meningsmålinger, 
der er populære, mens andelen, der deltager i mere 
indgående, forpligtende politiske relationer meget 

svarer til kendte tal for politisk deltagelse offline. På 
trods af mere gnidnings- og omkostningsfri interaktion, 
mobiliserer nettet altså ikke i det omfang, der undertiden 
har været rejst forventninger til. 
Sammenhængen mellem politisk interesse og aktivitet 
og online informationssøgning / deltagelse

Indtil videre kan vi altså konkludere meget lig med andre 
undersøgelser. Folk, der anvender nettet i valgkampe, 
ligner meget dem, der også anvender andre medier, og 
som i det hele taget er meget politisk aktive. Der er dog 
grund til at gå nærmere ind i tallene. Er der f.eks. forskel 
på informationssøgning og egentlig deltagelse, således 
at de politisk interesserede og aktive måske er mere 
tilbøjelige til at engagere sig i egentlig aktivitet frem for 
at søge information. Og er der forskel på online og offline 
aktivitet, som kan forklares ved forskellige niveauer af 
politisk interesse og deltagelse?

For at kunne svare på dette er der foretaget en 
række korrelationer. For det første er der opstillet 
to uafhængige, forklarende variable, henholdsvis 
politisk interesse og aktivitet baseret på deltagernes 
egenvurdering (jf. tidligere). Disse tal er korreleret med 
tre konstruerede indekser. Det første er et formativt 
indeks baseret på niveauet af informationssøgning på 
nettet. Har man anvendt mange forskellige kilder, scorer 
man højt, har man anvendt få, scorer man lavt. På samme 
måde er der også opstillet et indeks for den egentlige 
politiske deltagelse online og for den politiske deltagelse 
i øvrigt. Disse tre indekser er standardiseret til værdier 
fra 0 til 10.

Tabel 5 illustrerer gammakorrelationer mellem 
henholdsvis politisk interesse og aktivitet og de tre 
indekser. I alle tre tilfælde er der tale om forholdsvis 
stærke sammenhænge (værdier mellem 0,35 og 0,45) 

tabel 5. saMMenHængen MelleM PolItIsk Interesse og aktIvItet og InForMatIonssøgnIng og 
deltagelse onlIne saMt PolItIsk deltagelse oFFlIne. gaMMakoeFFICIenter.

Informations-søgning online Egentlig deltagelse online Deltagelse offline N
Politisk interesse 0,37 0,37 0,40 980
Politisk aktivitet 0,35 0,36 0,45 974
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og alle sammenhænge er tilmed statistisk signifikante 
på 99 procents niveau. Jo større politisk interesse eller 
aktivitet, jo mere søger man information online, deltager 
online og deltager offline.
tabel 5

Tallene afslører samtidig, at politisk aktivitet og 
interesse tilsyneladende i endnu højere grad forklarer 
politisk deltagelse offline, da gammakoefficienterne her 
er endnu højere. Det vil dog være fejlagtigt omvendt 
at konkludere, at engagement på nettet i mindre grad 
fordrer politisk deltagelse og engagement. Man skal 
endvidere være opmærksom på, at sammenhængen 
mellem politisk aktivitet og politisk deltagelse offline 
for så vidt er delvist tautologisk, da begge variable jo 
egentlig dækker det samme. Man skal blot huske, at 
hvor den første bygger på en subjektiv egenvurdering 
af den politiske aktivitet, dækker den anden den 
egentlige politiske adfærd. Sammenhængen er derfor 
medtaget her, men den høje gammaværdi bør ikke være 
overraskende.

Det er også nærliggende at undersøge sammenhængene 
mellem informationssøgning online, deltagelse online 
og deltagelse offline. Er der en sammenhæng mellem 
informationssøgning og deltagelse online, eller 
komplementerer de to hinanden, således at brugerne 
vælger enten-eller? Og er der som i andre undersøgelser 
en meget tæt sammenhæng mellem online og offline 
politisk deltagelse?

Disse spørgsmål er belyst i tabel, som er en 
korrelationstabel for de tre indekser fra ovenfor. Alle de 

angivne værdier er Pearson-korrelationer, og igen ses 
det, at der ikke overraskende er tale om ganske stærke 
sammenhænge, som alle er signifikante på 99 procents 
niveau. Først og fremmest ser vi en værdi på 0,54 
for sammenhængen mellem informationssøgning og 
deltagelse online. Det er altså dem, der i forvejen søger 
megen information på nettet, der også engagerer sig i 
egentlig deltagelse online.
tabel 6

Endvidere er der en stærk sammenhæng mellem online 
og offline deltagelse (0,38). Dem der bruger nettet 
meget er med andre ord overvejende de samme, der 
også er aktive på en række måder uden for nettet. Man 
kan også sige, at det tyder på, at online deltagelse ikke 
erstatter mere traditionelle deltagelsesformer, men 
snarere kan ses som et supplement.

effekter af deltagelsen online

Som det er fremgået ovenfor ligner valgkampen 2007 
for så vidt andre valgkampe derved, at politisk deltagelse 
online domineres af de i forvejen aktive, og at politisk 
deltagelse online supplerer snarere end erstatter den 
mere traditionelle deltagelse. Der er nu grund til at 
undersøge effekten af online deltagelse. Nettet er 
trods alt blevet et mere integreret medie i de fleste 
menneskers dagligliv, og den megen især tv-dækning 
af internetfænomener i valgkampen må formodes 
at medføre, at nettet i større omfang end tidligere 
formåede at påvirke den politiske dagsorden og måske 
også borgernes politiske oplysning og uddannelse. 

tabel 6. saMMenHængen MelleM InForMatIonssøgnIng onlIne, deltagelse onlIne, og  
deltagelse oFFlIne. Pearson-korrelatIoner.

Informations-søgning 
online

Deltagelse online Deltagelse offline

Informationssøgning online 1 0,54 0,31
Deltagelse online 0,54 1 0,38
Deltagelse offline 0,31 0,38 1

N 980 980 980
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Sådanne elementer er traditionelt uhyre svære at måle, 
og må som oftest baseres på deltagernes egenvurdering 
af effekterne, i hvert fald for så vidt angår den politiske 
oplysning og læring. Også dagsordenen er meget svært 
målelig i praksis, idet blot et begrænset forsøg ville 
inkludere læsning og analyse af alle relevante medier i 
perioden. Derfor er det også her nærliggende at spørge 
deltagerne om deres vurdering, hvad der da også er gjort 
i undersøgelsen.

I den forbindelse er det udbredt at betjene sig af 
begrebet ”efficacy” (se bl.a. Barnes & Kaase, 1979). 
Det er det samme begreb, der også er blevet betegnet 
”politisk kompetence” (Almond & Verba, 1972) eller 
”politisk effektivitet” (Goul Andersen, 2000: 126). Et 
sådant mål har været ganske anvendt, blandt andet i 
forskningstraditionen inden for politisk kultur og politisk 
deltagelse. Hvad der måles her er altså borgernes 
oplevelse af effekter. 

Det er nyttigt at skelne mellem intern efficacy, 
forstået som borgernes oplevelse af øget oplysning 
og demokratisk uddannelse, og ekstern efficacy, 
forstået som oplevelsen af at deltagelsen har en videre 
dagsordensmæssig eller politisk effekt. 

intern efficacy

Først belyses den interne efficacy. Deltagerne er 
blevet spurgt om en række oplevede effekter, fra de 
mere vidtrækkende som ændring af partivalg til den 
mindre vidtrækkende som ændret syn på en eller flere 
kandidater. Resultaterne er gengivet i tabel 7.
tabel 7

 
Som det fremgår, har der været tale om en vis effekt. 32 
procent har ændret deres syn på en eller flere kandidater, 
mens 19 procent angiver, at de har fået påvirket deres 
holdninger. De mere vidtrækkende konsekvenser er 
dog begrænsede, idet kun 7 procent angiver, at det har 
påvirket deres partivalg eller ændret deres holdninger på 
vigtige områder. Det er dog også slående, at halvdelen 
angiver, at der ikke har været nogen effekt, dvs. at 
anvendelsen af nettet ikke har haft konsekvenser i 
forhold til intern efficacy.

Det kunne nu være interessant at undersøge, om der 
er forskelle blandt brugerne. Kunne man tænke sig, at 
jo mere, man anvendte nettet i valgkampen, jo større 
effekt havde det i forhold til oplevelsen af intern 
efficacy? Til det formål er der konstrueret et formativt 
indeks baseret på antallet af deltagelsesformer totalt 

tabel 7. Intern eFFICaCy. deltagernes oPlevelse aF at anvendelse aF nettet I valgkaMPen Har PÅvIrket en 
række Faktorer. tal I ProCent.

Det har ændret mit partivalg 7
Det har ændret mine holdninger på vigtige områder 7
Det har påvirket mine holdninger 19
Det har ændret mit syn på en eller flere kandidater 32
Det har ikke haft nogen effekt på partivalg, holdninger eller syn på kandidaterne 49

tabel 8. saMMenHængen MelleM onlIne deltagelse og Intern eFFICaCy. gaMMa-koeFFICIenter.

Online deltagelse N
Det har ændret mit partivalg 0,07 952
Det har ændret mine holdninger på vigtige områder 0,15* 947
Det har påvirket mine holdninger 0,27* 951
Det har ændret mit syn på en eller flere kandidater 0,39* 945
Det har ikke haft nogen effekt på partivalg, holdninger eller syn på kandidaterne -0,25* 950
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online (dvs. såvel informationssøgning som egentlig 
deltagelse). Dette indeks er korreleret med de fem 
udsagn vedrørende intern efficacy, og sammenhængene 
er angivet i tabel 8.
tabel 8

Ikke uventet er der klare sammenhænge mellem 
omfanget af online deltagelse og oplevelsen af intern 
efficacy. Alle sammenhænge undtagen den første er 
signifikante på 99 procents niveau. Det interessante er 
imidlertid forskellene i sammenhængenes styrke. Der 
er en klar tendens til, at megen online deltagelse også 
har en effekt på holdninger og opfattelse af kandidater. 
Derimod ser det heller ikke her ud til, at nettet for alvor 
flytter politiske holdninger eller partivalg. Disse forhold 
er imidlertid belyst yderligere i Jens Hoffs bidrag til 
denne rapport. Vi kan også se, at der er en klar negativ 
sammenhæng mellem omfanget af deltagelse og 
udsagnet om, at nettet ikke har nogen effekt. Deltagerne 
tror altså på, at online deltagelse nytter.

ekstern efficacy

Endelig har vi målt på deltagerne oplevelse af ekstern 
efficacy, deres oplevelse af i hvilket omfang, nettet i 
denne valgkamp for alvor har været med til at sætte en 
politisk dagsorden. Svarfordelingen for dette spørgsmål 
er angivet i tabel 9.
tabel 9

Svarene fordeler sig ganske jævnt. De fleste mener, at 
nettet i nogen grad er med  til at sætte valgkampens 
dagsorden, mens kun 7 procent mener, det er med  

til at påvirke valgkampens resultat. Andre medier 
er tilsyneladende stadig vigtigere, jf. analysen af 
mediebrugen i valgkampen andetsteds i denne rapport. 
Igen er det værd at spørge, om der er en sammenhæng 
mellem graden af anvendelse af nettet og tiltroen til 
nettets effekter. Her er der igen anvendt Pearson-
korrelationer, og det viser sig, at der er en signifikant 
sammenhæng på 0,21 mellem graden af anvendelse 
af nettet i valgkampen og oplevelse af en ekstern 
effekt. Denne sammenhæng er altså ikke så stærk 
som nogle af sammenhængene ovenfor. Som 
sammenligningsgrundlag er der også foretaget en kørsel 
af, hvorvidt omfanget af traditionel politisk deltagelse 
påvirker oplevelsen af, at nettet har en ekstern effekt. 
Denne sammenhæng er noget mindre udtalt (0,12), men 
er dog stadig signifikant. Sammenfattende har hyppig 
anvendelse af nettet i valgkampen altså en positiv 
sammenhæng med forventningen til, at nettet også 
reelt gør en forskel. Om det så er deltagelsen, der skaber 
forventningen, eller forventningen til resultater, der 
betinger deltagelsen, er et helt andet spørgsmål, som 
imidlertid vil kræve dyberegående undersøgelser.

sammenhængen mellem brug af og 
holdninger til nettet

Beslægtet med dette spørgsmål skal afslutningsvis 
undersøges, om der er en sammenhæng mellem 
anvendelse af nettet og holdningen til dets evner 
og effekter i en valgkamp. Igen må man forvente en 
sammenhæng, om end det ikke på forhånd er muligt at 
sige, om det er de positive forventninger, der betinger 
deltagelsen, eller om det er den positive holdning, der 

tabel 9. ekstern eFFICaCy. deltagernes oPlevelse aF at nettet I valgkaMPen Har HaFt en eFFekt PÅ 
valgkaMPens dagsorden. tal I ProCent.

Det har ringe effekt, det er stadig andre medier der dominerer valgkampens dagsorden 16
Det medvirker i mindre grad til at påvirke valgkampens dagsorden 23
Det medvirker i nogen grad til at sætte valgkampens dagsorden 32
Det medvirker i væsentlig grad til at sætte valgkampens dagsorden 11
Det er med til at påvirke valgets resultatet 7
Ved ikke 11

N 980
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bliver skabt gennem deltagelse og erfaringer med 
nettet i en valgkamp. Under alle omstændigheder er 
sammenhængene angivet nedenfor i tabel 10. Igen 
er der skelnet mellem henholdsvis brugen af nettet til 
informationssøgning og brugen af nettet til egentlig 
deltagelse. Det fremgår dog, at der ikke er den store 
forskel mellem sammenhængene for de to indekser 
indbyrdes.
tabel 10

Mens alle sammenhænge er signifikante, er der forskel 
på sammenhængenes styrke. Deltagelse online hænger 
sammen med positive forventninger til nettets styrker 
som informationsmedium og som et forum med plads 
til, at flere bliver hørt. Til gengæld er der ikke noget, 
der tyder på, at der er stærke sammenhænge mellem 
internetbrug og en opfattelse af, at nettet snart vil 
erstatte andre medier i en valgkamp. Dette stemmer 
fint overens med, at brugerne i deres adfærd betragter 
mediet som et blandt flere medier, og ser nettet som 
et supplement til snarere end en erstatning for andre 
medier. Det er dog omvendt også klart, at de hyppige 
netbrugere tager afstand fra de tre afsluttende 
”negative” påstande om nettet. Endelig skal det nævnes, 
at det ser ud som om, informationssøgning på nettet
fører til lidt mere positive holdninger end egentlig 
politisk deltagelse, men forskellene er små, så det kan 
have noget at gøre med tallenes beskaffenhed snarere 
end at illustrere egentlige forskelle.

tabel 10. saMMenHængen MelleM HoldnInger tIl nettet og anvendelsen HeraF I valgkaMPen. gaMMa-

koeFFICIenter.

Indeks for 
informations-
søgning online

Indeks for 
deltagelse 
online

N

Det er mere velegnet til søgning af information 0,27* 0,21* 955
Det giver flere politikere og partier mulighed for at blive hørt 0,31* 0,25* 930
Der er mulighed for at gå i dybden på måder, som eksempelvis tv og aviser ikke 
tillader

0,16* 0,12* 934

Det gør det nemmere at holde sig opdateret om valget 0,39* 0,29* 936
Det bidrager til at gøre mig mere interesseret i politik 0,39* 0,30* 936

Nettet vil erstatte andre medier og snart være det dominerende i en valgkamp 0,14* 0,13* 915
Nettet er blot endnu et medie og bidrager ikke i sig selv med noget nyt -0,27* -0,24* 948
Nettet er medvirkende til ”information overflow” i forbindelse med valgkampen -0,21* -0,11* 908
Nettet er mere overfladisk og hastigt end andre medier -0,18* -0,12* 917
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I oktober 2007 var vi ikke mange minutter inde i valg-
kampen, før de danske medier erklærede, at denne gang 
ville slaget om vælgerne komme til at foregå online. Og 
denne gang ville valgkampen ikke blot udfolde sig på par-
tiernes egne hjemmeside, men også ”ude” på nettet: på 
blogs og sociale netværkssites som YouTube, Myspace 
og Facebook – netfænomener, der ofte bliver omtalt som 
”sociale medier” eller som tilhørende ”web 2.0” generati-
onen af internetservices. Partiernes valgkampagnesites, 
der alle blev lanceret inden for en time efter at valget 
blev udskrevet, indeholdt da også alle en eller flere links 
til blogs, YouTube kanaler, MySpace profiler, Flickr foto-
sæt med videre. Umiddelbart var der da derfor også lo-
gisk grund til at tro, at kampen om vælgerne i 2007 ville 
blive udkæmpet på mange forskellige fronter online.
taBeL 1 

Web 2.0 fænomener som blogs eller sociale netværkssi-
tes omtales ofte også som ”social media”, en betegnelse 
jeg personligt finder mere dækkende, og fremover vil 
anvende som betegnelse i resten af artiklen. De ”sociale 
medier” er nemlig alle kendetegnet ved muligheden for 
at besøgende/brugere kan indgå i en form for dialog med 
den person, der står som afsender af en side, f.eks. via 

kommentarer til et indlæg eller en video, upload af egne 
videoer, links til egne blogs og websites, eller en hilsen 
på ens gæstebog eller ”wall” (som gæstebogsfunktion 
kaldes på Facebook). I politisk sammenhæng giver disse 
kommunikationskanaler på nettet derfor hypotetisk mu-
lighed for, at politikerne gennem ”social interaktion” på 
webstedet kan få direkte input fra vælgere, som de må-
ske ellers ikke møder ude på gaderne, eller for at de kan 
diskutere aktuelle sager direkte med dem. Samtidig er 
disse kommunikationskanaler kendetegnet ved en mere 
uformel og personlig diskurs, som gør det acceptabelt for 
politikerne at udtrykke deres personlighed og meninger 
i en mindre formel og ikke-medieret stil uafhængig af 
f.eks. redaktionel indblanding og aggressive journalisters 
spørgsmål.  I kraft af traditionen for kommunikation i 
disse genrer, eksisterer der dermed også, i det mindste 
hos de mere erfarne netbrugere, en vis forventning om, 
at kommunikationsstilen netop skal være anderledes end 
den, politikerne anvender i de traditionelle medier offline. 
Både partierne og politikerne signalerede derfor også, 
med ibrugtagningen af sociale websites som led i deres 
valgkampagne 2007, at de også var interesserede i en ny 
form for interaktion med både trofaste og mulige vælge-
re. FDIM-undersøgelsen kan, i kombination med min egen 

brugen aF ”soCIale MedIer”  
onlIne I valgkaMPen 2007 
af lisbeth klastrup.

tabel . 1: PartIernes tIlstedeværelse PÅ nettet, valgkaMPen 2008

Parti valgsite video på site spidskandidst blog youtube facebook Myspace Podcast andet

a  x x  x   x   x  x x

B x x (x)   x  x   x Flickr
Radikal.net

C x x x x x Flickr

f x x x x x x Flickr

k x x (x) x (Flickr)

o x x

v x x x x (AFR profil) Sang

y x x x x Nkzyb

Ø x - x x
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forskning og indsamling af data, give os et fingerpeg 
om hvorvidt dette projekt lykkedes. Besøgte danskerne 
partiernes og politikernes sociale websites, og brugte de 
dem aktivt? Er det muligt på nogen måde at måle – eller 
tale om – en effekt af denne brug af sociale medier og i 
så fald, hvad består denne effekt så af?

danskernes brug af sociale medier

Hvis man skal vurdere effekten og brugen af sociale 
medier under valgkampen 2007, må det første spørgs-
mål, man stiller, være i hvilket omfang danskerne ge-
nerelt læser og bruger blogs og sociale netværkssites. 
Herved kan vi få en ide om relationen mellem brugen 
af online sociale medier i forbindelse med valgkampen 
og brugen af online sociale medier generelt. Der findes 
dog desværre ingen præcise data fra perioden omkring 
valget omkring danskernes generelle brug af sociale 
medier, men undersøgelser fra 2007 og starten af 
2008 kan dog give en indikation af, hvordan brugsmøn-
strene ser ud. Danmarks Statistiks årlige undersøgelse 
af danskernes IT-brug medtog således for første gang i 
2007 et spørgsmål om brugen af blogs, og ifølge deres 
tal havde 19% af alle danskerne i 2007 læst eller kom-
menteret på en blog. Telias ”Trend rapport”, publiceret 
i april 2008, viser at 19% af de 2000 respondenter, 
de spurgte mellem november 2007 og februar 2008,  
havde læst eller kommenteret på en blog.  FDIMs egne 
tal viser, at i januar 2008 var Youtube det femte meste 
besøgte website i Danmark, og at Facebook kommer 
på 3. pladsen, når man måler på hvilke websites, der 
genererer flest sidevisninger. Ifølge mine egne observa-
tioner, havde Facebook registreret cirka 83.000 brugere 
i Danmark-netværket, den dag valget blev udskrevet 
(det reelle tal har dog været noget højere, da ikke alle 
danskere er medlemmer af dette netværk). Ifølge My-
Spaces egne tal havde deres website 317.000 unikke 
danske besøgende i november 2007. Man kan altså med 
rimelighed antage, at ca 18-20% af danskerne i efter-
året 2007 læste blogs, at ca 7% af dem dengang har 
været inde på enten MySpace eller Facebook, og mange 

danskere sandsynligvis allerede dengang har besøgt 
Youtube eller ihvertfald har haft kendskab til sitet. 

danskernes brug af sociale medier online i for-
bindelse med valgkampen

Som udgangspunkt for vores undersøgelse i samarbejde 
med FDIM, indsamlede de deltagende forskere adresser 
på de websites, som vi mente var relevante at vurdere 
i forhold til en ”politisk orienteret” brug af nettet under 
valgkampen. Disse adresser (URL’er) udgjorde en liste på 
ialt 1271 URL’er, som inkluderede mediehusenes valgsi-
tes og valgquizzer, partiernes og kandidaternes hjemme-
sider, kandidaternes blogs, partiernes og kandidaternes 
profiler på Youtube, Myspace og Facebook, samt kendte 
eksempler på politiske ”sager”, satire og kommentarer 
på Youtube, Myspace og Facebook, portaler til politisk 
indhold samt tv-kanaler. Når jeg i det følgende omtaler 
”sociale medier” dækker dette begreb over websider 
(specifikke URL’s) indenfor kategorierne blogs, samt You-
tube, Myspace og Facebook profiler af diverse slags. 

Som Jens Hoff også har påpeget i sin introduktion til  vo-
res undersøgelse andetsteds i denne publikation (Hoff, 
2008a), så var det forholdsvis få af de 5080 FDIM panel-
deltagere, der har benyttet sig af de sociale medier. In-
kluderer man blogs, drejer det sig om cirka 370 deltagere 
eller 7,3% af panelet. Dette tal skal dog også ses i forhold 
til, at ialt kun 31% af paneldeltagerne (1570 personer) 
besøgte et politisk website (en af de URL’er vi havde 
opgivet). Ud af disse aktive paneldeltagere er det faktisk 
hele 23,6%, der har besøgt et socialt medie-website. 
Hvis man ser nærmere på besøgsmønstrene både ifølge 
panelundersøgelsen og surveyet, er det tydeligt, at den i 
denne sammenhæng ”gamle” kommunikationsform blog-
gen, som de danske politikere allerede tog i anvendelse 
i forbindelse med valgkampen i 2005 (se Klastrup og 
Svejgaard Pedersen, 2006), er mere populær end de i 
valgkampsammenhæng ”nye” kommunikationskanaler 
Youtube, Myspace, og Facebook:
se taBeL 2
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Ser man på surveydeltagernes besvarelser (der jo repræ-
senterer brugere, der selv aktivt har valgt at deltage i 
surveyet), ser mønstret dog lidt anderledes ud – der er 
således her væsentligt flere, der ifølge egne oplysninger 
har været aktive på de sociale mediesites:
se taBeL 3

Disse tal er interessante af flere grunde. Først og frem-
mest tyder den forholdsvis lille brug af og besøgsfre-
kvens på sociale mediesites på, at danskerne stadig 
foretrækker ”web 1.0” kommunikation, altså kommunika-
tion i form af information på ”gamle” websites som par-
tihjemmesiderne og mediehusenes, når vi ser på brugen 
af nettet i forbindelse med valgkampen (for en nærmere 
diskussion af dette, se også Jens Hoffs artikel i denne 
publikation). Denne antagelse bestyrkes af, at surveydel-
tagerne selv opgiver, at de foretrækker at søge informa-
tion på informationssites, ligesom de tal, vi kender til om 
brugen af sociale medier i det hele taget, viser os, at bru-
gen af sociale mediesites i valgkampssammenhæng er 
lavere end hvad vi antager er normal brug af sociale me-
dier. Dette kan eksemplificeres gennem brugen af blogs, 
hvor mellem 18-20% af danskerne som tidligere angivet 
læser blogs, hvorimod det ifølge vores undersøgelser kun 
er mellem 4 og 14% af vælgerne, der har besøgt (læst) 
en politikers blog i løbet af valgkampen.

Hvad man dog også kan læse ud af disse tal er, at blog-
gen som social medieform synes at være væsentligt 
mere populær end de andre sociale medieformer. Det 
kan skyldes, at bloggene har været tydeligt profilerede 
på bl.a. partiwebsites og på mediehusenes hjemmesider, 
men det kan også skyldes, at både kendskaben til og bru-
gen af blogs generelt i Danmark er blevet meget udbredt 
i løbet af de sidste 2 år, og at både politikere og brugere 
er mere fortrolige med lige denne kommunikationsgenre, 
som for første gang blev taget i anvendelse i forbindelse 
med valgkampen i 2005 (hvor sociale netværkssites som 
Facebook og Myspace ikke havde nået Danmark endnu). 
Man kan altså også læse bloggens dominans blandt de 
sociale medier som et udtryk for, at integrationen og 
fortrolighed med brugen af nye kommunikationskanaler 
på nettet simpelthen tager tid. Det er således tankevæk-
kende, at de undersøgelser jeg sammen med speciale-
studerende Pia Svejgaard Pedersen foretog af brugen 
af blogs i valgkampen i  2005 (Klastrup & Svejgaard Pe-
dersen, 2006) sammenlignet med min undersøgelse af 
brugen af blogs i valgkampen 2007 viser, at langt flere 
politikere oprettede og brugte en blog i 2007 end i 2005, 
og at brugen af blogs på mange måder er blevet profes-
sionaliseret i 2007, f.eks. når det drejer sig om brugen af 
software, måden der blogges på, hvem der blogger osv.
se taBeL 4

tabel 2. FordelIng aF besøg PÅ de ForskellIge tyPer aF soCIale MedIesItes (Panelundersøgelse)

Socialt websitebrug Bruttobesøg * %
1. Blogs 3,9
2. MySpace 2,4
3. Facebook 1,4
4. YouTube 1,1

* % beregnet i forhold til samlet antal paneldeltagere (n=5080), og generelt antal besøg på sitet. En paneldeltager kan således inden for f.eks. 
et enkelt besøg på Facebook havde besøgt flere forskellige typer profiler.

tabel 2  brug aF soCIale MedIesItes (survey)

Socialt websitebrug Svarandel %

1. Jeg har læst en eller flere politikeres blog 14

2. Jeg har deltaget i valgkampen på MySpace, Facebook eller YouTube (tilsluttet mig et 
politisk parti eller sag, varet i forbindelse med andre vælgere eller lign.)

5
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Besøgsmønste og besøgsfrekvens 
på de sociale websteder

For at forstå panelisternes besøgsmønstre nærmere, 
har jeg foretaget en næranalyse af paneldeltagernes 
besøgsmønstre på 383 sociale websteders URLs, hvil-
ket er det kombinerede antal blogs, Myspace, Facebook 
og Youtube sider, hvor afsenderne primært er politi-
kerne eller partierne selv. Af disse 383 sider er kun 114 
af dem (30%) reelt blevet besøgt. Resten af dem er slet 
ikke blevet besøgt af nogen i panelundersøgelsen. En 
foreløbig nærlæsning viser, at 91% af de besøgende på 
disse 114 websteder kun har besøgt det een gang – ialt 
har de 370 panelister kun foretaget 550 besøg på de 
websites, der har fået besøg. Det svarer til, at de hver 
har besøgt 1-2 sociale websteder i snit, omend der 
selvfølgelig heriblandt er paneldeltagere, der har haft 
et noget højere besøgstal (maximum er 8 besøg af den 
samme bruger på det samme site). Paneldeltagerens 

adfærd antyder altså, at brugerne i forbindelse med 
valgkampen ikke vendte tilbage for f.eks. jævnligt at 
læse en favoritpolitikers blog, eller følge med i en You-
Tube kanal eller Facebook gruppe.

Hvad var de mest populære 
sociale websteder?

Selvom de lave besøgstal gør, at man skal være meget 
forsigtig med at generalisere ud fra paneldeltagernes 
præferencer,  er det dog tendentielt interessant at se på 
ikke blot, hvor mange der besøgte de sociale websteder, 
men også hvad for en slags indhold og hvilke politikere, 
de 370 paneldeltagere opsøgte. Er det muligt ud fra de-
res besøgsmønstre at sige noget om, hvad det er for en 
type indhold på sociale websteder, der synes at tiltrække 
de danske vælgere – og hvilke politikere, der synes at 
være de mest populære? En optælling af de mest besøg-

tabeJ 4. vækst I brugen aF blogs Fra valgkaMPen 2005 tIl valgkaMPen 2007

Valgkamp 2005 Valgkamp 2007

Politikerblogs 52  ( 5 % af samlet antal kand.) 243 (30 % af samlet antal kand.)

kommentarfunktion 33% 90%

Kilde: Klastrup 2008

tabel 5. Mest besøgte soCIale websItes (Panelundersøgelsen), Fordelt PÅ besøg*

Top 10 URL indhold Besøg

1. “Snemanden smelter” (SF, Myspace) 115

2. Villy Søvndals blog (sf.blogs) 60

3. Kan jeg samle 100.000 mod Anders Fogh Rasmussen (Facebook gruppe) 35

4. Hvorfor har vi ingen Zlatan? (Enhedslisten, Youtube) 34

5. Ida Aukens blog (idauken.dk, SF) 24

6. Helle Thorning-Schmidts blog (på partihjemmeside) 24

7. Helle Thorning-Schmidts Facebook profil 18

8. Villy Søvndals blog (Politiken blog) 13

9. Anders Fogh Rasmussens Facebook profil 12

10 Lene Espersens blog (partihjemmeside C)/ Findfogh.blogspot.com v. Tejs Laustsen Jensen (S) 11

* en bruger kan godt have besøgt en URL flere gange, hvorfor dette tal typisk er højere end  antallet af brugere
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te websider viser umiddelbart, at der har været enkelte 
gennemgående favoritter både blandt blogs, YouTube, 
Facebook og MySpace profilerne: 
se taBeL 5+6

Som det fremgår af tabellerne, så har den 10.mest po-
pulære sociale websted ikke haft mere end 11 besøg af 
10 brugere. Af de resterende 104 sociale websteder, der 
er blevet besøgt, har mange ikke haft mere end 1 besøg, 
hvorfor jeg har vurderet, at det her ikke har givet mening 
at præsentere yderligere lister.
se taBeL  7+8

virale virkemidler tiltrækker vælgerne

Som det fremgår af optællingerne, viser det sig, at de 
mest besøgte sites også er dem, der har været mest 

populære blandt paneldeltagerne talt som antal brugere. 
At top 10 målt ud fra brugere har en lidt lavere frekvens 
skyldes naturligvis, at enkelte paneldeltagere har været 
inde på den samme side flere gange. En mulig overra-
skelse er, at de Radikales ”snemandsprofil” på MySpace 
(www.myspace.com/snemandensmelter) er den klare 
topscorer, med hele 109 brugerbesøg. Snemandsprofilen 
indgik som en del af de Radikales online miljøkampagne 
under valget, og der blev henvist til den via skjulte re-
klamer på flere mediehussites i form af en dødsannonce 
for snemanden, ligesom sitet også flere gange efterføl-
gende blev omtalt i pressen (se f.eks. http://avisen.dk/
bruger-doedsannonce-som-valgreklame_2118.aspx). I en 
artikel  fra d. 7. november oplyser en pressemedarbejder 
fra de Radikale, at snemandens profil på det tidspunkt 
havde haft omkring 20.000 besøgende, hvilket tyder på, 
at sitet generelt har været populært. Det er bemærkel-

tabel  7. Mest koMMenterede blogs under valgkaMPen

Blog Indlæg (IL) ialt Kommentar ialt IL m flest komm. IL u komm.

Helle Thorning-Schmidt 4 726 252 0

Margrethe Vestager 23 148 23 3

Bendt Bendtsen 9 203 59 0

Villy Søvndal 16 531 73 0

Bodil Kornbek 8 71 20 0

Peter Skaarup 4 112 62 0

Anders Fogh Rasmussen 4 164 87 0

Naser Khader* 8 (?) 53 53 0

Johanne Schmidt-Nielsen 17 90 14 2

Kilde: Klastrup, 2008 
* Naser Khader havde ikke en decideret blog, men postede mobile opdateringer via servicen  Zyb.

 
tabel 6. Mest besøgte soCIale websItes (Panelundersøgelsen), Fordelt PÅ antal brugere*

Top 10 URL indhold Side Brugere

1. “Snemanden smelter” (Radikale, Myspace) 109

2. Villy Søvndahls blog (sf.blogs) 51

3. ”Kan jeg finde 100.000 vælgere, der vil af med Anders Fogh Rasmussen” (Facebook gruppe) 31

4. Hvorfor har vi ingen Zlatan? (Enhedslisten, Youtube) 30

5. Ida Aukens blog (idauken.dk, SF) 21

6. Helle Thorning-Schmidts blog (på partihjemmeside) 15

7. Helle Thorning-Schmidts Facebook profil 14

8. – 10. Villy Søvndahls blog på Politiken/ Pernille Bagges blog (SF)/ Findfogh v Tejs Laustsen Jensen (S) / 
Anders Fogh Rasmussens Facebook profil /Facebook gruppe: ”Kan jeg finde 100.000 der vil ha DF 
uden for indflydelse?”

10



42

sesværdigt, at de Radikale her har anvendt et hyppigt 
brugt element i virale marketingskampagner (der hyppigt 
inddrager sociale medier for at sprede deres budskaber),  
nemlig en tydelig fiktiv profil, der på mere eller mindre 
indirekte skæv facon skaber opmærksomhed omkring en 
virksomhed eller produkt. Også i politisk sammenhæng 
synes denne tilgang at virke som effektivt middel til at 
tiltrække vælgernes interesse – går man ind på profilen, 
kan man se, at snemanden ligefrem har fået 83 ”venner”.
se figUr 1.  

Det er derfor i forlængelse heraf interessant, at også 
Enhedslisten YouTube video ”Hvorfor har vi ingen Zlatan” 
også er at finde på denne top 10 liste. Den sidestiller på 
humoristisk vis svenskernes dominans over danskerne 
på fodboldbanen med deres ”dominans” over danskerne, 
når det gælder antallet af accepterede asylansøgere, og 
trækker herved også på typiske virkemidler fra de virale 
videoer, her en simpel humoristisk metafor, fulgt af en 
tydelig punchline. Et tredje eksempel på en mere humo-
ristisk og skæv indgangsvinkel til valgkommunikation er 
også at finde på denne top 10 liste, nemlig Tejs Laustsen 

Jensen (S) ”Findfogh” blog, hvor han beskriver sin rejse 
rundt til forskellige steder i Danmark med en paptabel af 
Fogh i fuld størrelse.

Det lader altså til, at videoer og profiler, der anvender 
virkemidler og genretræk fra den virale marketing, heri-
blandt humor og metaforer, har fået mere succes end 
f.eks. de mange ”såkaldte” talking heads valgvideoer, 
der også blev postet på Youtube og MySpace. Her taler 
en siddende politiker til kameraet om et aktuelt politisk 
emne. Disse videoer fik generelt lave seertal (i bedste 
fald et par tusinde visninger) og er heller ikke populære 
blandt, hvis overhovedet sete, af vores paneldeltagere. 
Endeligt er det værd at notere, at selvom man som skre-
vet skal være forsigtig med at generalisere ud fra det 
forholdsvis lave antal paneldeltagere, vi her har målt på, 
så indikerer Zlatan-videoens popularitet blandt paneldel-
tagerne, at paneldeltagernes præferencer på troværdig 
vis kan siges at afspejle eller understøtte de mere gene-
relle besøgstendenser på de sociale medier i forbindelse 
med valgkampen. En optælling af de mest sete You-
Tube videoer dagen efter valget viste således, at netop 

FIgur 1. de radIkales sneMandsProFIl PÅ MysPaCe
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Zlatan-videoen endte med at blive den mest sete valg-
kampsvideo, med over 65.000 visninger på YouTube.  

Populære politikere også mest populære 
i den sociale websfære

Det næstmest populære websted hos paneldeltagerne 
er Villy Søvndals blog på SF’s egen hjemmeside (51 
brugere). Også hans anden blog på Politiken.dk har fået 
en del hit (10 brugere), hvilket tyder på at Villy Søvndal 
generelt har været populær blandt vores netbrugere. Af 
denne top 10 liste kan man i det hele taget fristes til at 
udlede, at de politikere, der generelt i medierne allerede 
er kendte og også under valgkampen var ”de politiske 
stjerner”, udover Villy Søvndal særligt Anders Fogh 
Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, også har været 
blandt de mest populære i  de sociale mediers websfære. 
Ser vi lidt nærmere på besøgesmønstrene på de forskel-
lige kategorier af sociale websteder, går den samme 
tendens går da også igen på Facebook-profilerne, hvor 
det også er Helle Thorning-Schimidt (18 besøg), Anders 
Fogh Rasmussen (12 besøg), Villy Søvndal (4 besøg) og 
Margrethe Vestager (3 besøg), der har de mest besøgte 
profiler. Søren Pind, Ellen Trane-Nørby, Lene Espersen og 
Anders Hvashøj har hver fået 1 besøg og resten af poli-
tikernes profiler på Facebook har slet ingen besøg fået 
af paneldeltagerne. Kun 3 kandidaterprofiler på Youtube 
blev besøgt, og her var der kun Helle Thorning-Schmidt, 
der fik mere end et besøg, nemlig 6 besøg (af 6 brugere). 
På MySpace fik kun Anders Fogh Rasmussens (4), Manu 
Sareens (1) og Stefan Seidlers (1) profiler besøg.

Tendensen til at det er de mest kendte og profilerede 
politikere, der også får mest opmærksomhed også i de 
sociale medier, bakkes op af mine egne undersøgelser 
af kommentarmønstrene på politikernes blog, der viser, 
at det konsekvent var toppolitikernes og partiledernes 
blogs, der fik flest kommentarer. Ligeledes viste Over-
skrift.dks analyse af de mest anvendte tags på de politi-
ske blogs i valgkampen, at det også var de mest kendte 
politikere, der blev mest omtalt i blogosfæren.

enkeltsager mere populære end 
den brede politik?

I analysen af tendenserne i besøgene på de sociale 
websteder, er det interessant at se, at på et site som 
Facebook har de såkaldte ”causes” (sager) som ”Kan jeg 
finde 100.000 vælgere, der vil af med Anders Fogh Ras-
mussen eller (35 besøg af 31 paneldeltagere) og ”Kan jeg 
finde 100.000 der vil ha DF uden for indflydelse?” (10 
besøg af 10 brugere) fået (flere) besøg end både politi-
kerprofilerne (se ovenfor) og partiprofilerne på Facebook, 
der med undtagelse af SF (4) og Radikale (1) slet ingen 
besøg fik. Denne tendens stemmer også overens med 
mine egne observationer (Klastrup 2008), der viste, at 
partiprofilerne (med undtagelse af SF) på Facebook i snit 
ikke fik mere end ca 400 ”venner”, hvorimod sagen ”Kan 
jeg finde 100.000 vælgere, der vil af med Anders Fogh 
Rasmussen” på valgdagen havde samlet 20.316 støtter. 
se figUr 2. 
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konklusion

Ud fra de data, vi har kunnet analysere på, er en ting 
klart: Paneldeltagerne besøgte de sociale websteder 
under valget, men ikke i særlig høj grad og ikke særlig 
hyppigt – og langt fra alle profiler eller ”kanaler” blev be-
søgt. Sammenligner man med danskernes generelle brug 
af sociale medier, som den ser ud i dag og så ud i 2007, 
så tyder paneldeltagernes adfærd og surveyresponden-
ternes svar på, at danskerne i forbindelse med valget 
opsøgte politisk sociale medier mindre, end de opsøger 
sociale medier generelt. Samtidig mener jeg dog, at det 
er vigtigt at påpege, at ud af de 1570 paneldeltagere, 
der opsøgte politisk indhold på nettet, var der ca 24%  af 
dem, der også opsøgte de sociale websteder. Hvis vores 
paneldeltageres adfærd er repræsentativ, så har næsten 
hver fjerde ”politisk aktive” netbruger altså også opsøgt 
et eller flere sociale websteder i løbet af valgkampen.

Når de så besøger de sociale medier, så er det typisk 
profiler for kendte politikere, de går efter. Samtidig 
tyder populariteten af de humoristiske, ”virale” profiler 
og videoer på, at det kan betale sig for politikerne og 
partierne at bruge tid og penge på at udvikle indhold, der 
ikke nødvendigvis har en politiker eller parti som eksplicit 
eller synlig afsender, og som først og fremmest anvender 
humor som virkemiddel. På et site som Facebook er det 
tydeligvis ”causes” (enkeltsager) fremfor partipolitik og 
politikere, der engagerer brugerne, og en mulig forklaring 
kan være, at man jo ved at tilslutte sig en politiker eller 
partiprofil som ven eller støtte herved typisk også kom-
munikerer – og dermed signalerer – et tydeligt politisk 
ståsted til alle de andre mennesker i ens netværk. Det 
er Facebook-brugerne muligvis ikke altid interesserede i, 
især hvis de er en del af større netværk, hvorimod tilslut-
ning til en bredere politisk sag i stil med ”Jeg vil af med 
Anders Fogh Rasmussen” eller ”Jeg vil ikke have Helle 
Thorning-Schmidt som statsminister” blot markerer ens 
mere generelle politiske ståsted (for eller imod den sid-
dende regering). Det kan være vigtigt for politikerne at 
holde sig for øje, at sites som MySpace og Facebook fak-
tisk er ego-sociale netværk: Formålet med at være der er 

både ”social networking” og personlig branding.  Udover 
det mulige ønske om at skabe en relation til – eller dialog 
med en given politiker, parti eller sag, så er tilslutningen 
til en politiker, et parti eller en cause en del af ens iden-
titetsarbejde (identity management) og profilering i for-
hold til ens øvrige netværk. ”Friending” med en politiker 
på disse netværk er altså langtfra kun et spørgsmål om 
politisk kommunikation eller samtale, men i høj grad også 
et spørgsmål om strategisk brandende alliancer.

de sociale mediers effekt?!

Et væsentligt spørgsmål, som vores paneldeltagerunder-
søgelse desværre ikke kan give os noget svar på, er hvad 
paneldeltagerne har foretaget sig, når de har været inde 
på de sociale websteder. En af ideerne bag de sociale 
websteder er, som nævnt i artiklens indledning, at man 
kan gå i dialog med webstedets afsender(e) og måske 
endda bidrage med eget indhold på sitet i form af f.eks. 
uploadede billeder, videoer o.lign. Et succeskriterie for 
”effekten” af brugen af et socialt medie er derfor natur-
ligt den grad af engagment og aktivitet, brugerne/de 
besøgende på sitet udviser i form af kommentaraktivitet, 
wall-skriblerier, uploads med videre. Kan vi ud fra vores 
FDIM-data sige noget om dette? Jens Hoffs analyse af 
tidsforbruget på de forskellige typer af websites (se Jens 
Hoff, 2008a) viser, at paneldeltagerne ikke har tilbragt 
meget tid på de sociale websites (under 1 minut), hvilket 
gør det mindre sandsynligt, at paneldeltagerne har brugt 
eller haft tid på at skrive kommentarer eller uploade eget 
indhold. I vores survey angiver 5,6% af respondenterne, 
at de har lagt kommentarer på en blog, og kun 1,5% af 
dem har selv uploadet indhold. Det lader altså ikke til, 
at paneldeltagerne (inkl. surveyrespondenterne) har 
været særligt (inter)aktive besøgende. Denne hypotese 
understøttes af min egen analyse af kommentaraktivitet 
på politikerbloggene (Klastrup, 2008), der viser, at langt 
de fleste af de politikerblogs, der var aktive under valg-
kampen, ikke fik særlig mange kommentarer. Af de 215 
politikerblogs med tilgængelige kommentarer, som jeg 
analyserede, havde 54 blogs ingen kommentarer fået og 
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51 blogs havde fået mellem 5 og 9 kommentarer, samlet 
svarende til næsten 50% af alle politikerblogs. Kom-
mentaraktiviteten bør dog analyseres i forhold til blog-
indlægsfrekvensen, og politikerens aktivitet på bloggen 
generelt, hvis man vil have en mere helhedsorienteret 
forståelse af hvorfor en blog har fået kommentarer eller 
ej. Dette er dog en analyse, der ligger uden for rammerne 
af denne artikel. 

Her bør det dog påpeges i forhold til denne undersøgel-
ses resultater og emergente tendenser, at manglende 
kommentarer eller få besøg ikke utvetydigt kan tages 
som udtryk for, at det ikke kan ”betale sig” for politikere 
og partier at kommunikere gennem et socialt medie som 
bloggen eller et socialt netværkssite. Tidligere analyser 
af brugeraktivitet på f.eks. debatfora online viser, at 
langt de fleste brugere er passive ”lurkers” (i blogtermi-
nologi ”blurkers”), der er tilfredse med blot at læse hvad 
andre har diskuteret, eller allerede føler, at andre har stil-
let de spørgsmål, man evt. havde (se Nonnecke & Preece, 
2001). En overordnet analyse af effekten af at bruge 
sociale medier i valgkampen bør derfor også medtage de 
besøgendes oplevelse af relation til politikeren, hvilket 
har været svært at gøre inden for rammerne af denne i 
forvejen ret omfattende undersøgelse. Oplever de be-
søgende for eksempel, at de ved at møde politikeren i 
en mere uformel rolle på en blog, eller ved at følge med i 
hans status-update på Facebook, har fået en tættere re-
lation til politikeren og kender vedkommende bedre? Kan 
en sådan oplevet relation på sigt føre til, at folk vælger at 

stemme på denne kandidat fremfor en anden, selvom de 
måske kun har været forbi vedkommendes sociale web-
sted en gang? Det er spørgsmål, det i kommende surveys 
kunne være interessant at få svarene på.

Til sidst vil jeg gerne pege på en mulig effekt af både 
ibrugtagningen og brugen af de sociale medier i valg-
kampen 2007, som denne undersøgelse ikke har kunnet 
dække, men som kan pege på vigtigheden af mediernes 
egen rolle, når det kommer til ibrugtagningen af nye 
kommunikationskanaler og genrer på nettet. En hurtig 
analyse i Infomedias database af omtalen af sociale me-
dier i den danske presse (online- og trykte medier) giver 
følgende resultat: 
se taBeL 9

Det lader altså til, at især omtalen af Facebook som fæ-
nomen er steget signifikant efter valget – hvilket givetvis 
også hænger sammen med det faktum, at danskernes 
tilgang til Facebook er eksploderet efter valget. Det kan 
ikke entydigt påvises, at den meget omtale af sociale 
medier i forbindelse med valget og umiddelbart efter, er 
grunden til at så mange danskerne nu er på Facebook, 
men i forlængelse af de data, der i denne publikation er 
blevet analyseret, kunne det være interessant at se nær-
mere på relationen mellem presseomtale og mediebrug 
online helt generelt, både når det drejer sig om, hvilke 
politikere og hvilke sites, vælgerne opsøger på nettet, 
både før, under og efter et folketingsvalg. 

tabel 9. PresseoMtale aF soCIale MedIer (antal artIkler I onlIne- og trykte MedIer) Før, under og eFter valget.

Søgeord

Presseomtale (inkl. webkilder) af 
sociale medier før valgkampen 
(23/7 – 22/10)
Antal artikler

Presseomtale (inkl. webkilder) af 
sociale medier under valgkampen
(23/10 – 14/11) *
Antal artikler

Presseomtale (inkl. webkilder) af 
sociale medier efter valgkampen 
(15/11 – 15/02)

Antal artikler
blog* 2093 (866) 2509
blog*valg 106 (155) 200
Facebook 220 (223) 1014
YouTube 805 (496) 900
MySpace 364 (208) 613

* bemærk, at valgkampsperioden er på ca 3 uger, hvorimod der før og efter valgkampen er målt på en periode på 3 måneder
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