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Letvægtsplast  
sparer kandidater  
for »klistreid«
De håbefulde kandidater il eterårets kommunalvalg  
besiller valgplakater som aldrig før. Modsat idligere er  
dagens valgplakater trykt på letvægtsplast, så man sparer  
»klistreid« ude blandt kandidaterne
Så skal vi til det igen. Vælgermøder, 
valglæsk og tusindvis af smilende ansig-
ter, der forsøger at vække tillid oppe fra 
lygtepælene. Op til dette års kommunal- 
og regionsrådsvalg bliver der øjensynligt 
endnu mere rift om pladserne langs ve-
jene, for landets største producent af 
valgplakater melder om rekordmange 
bestillinger fra kandidaterne. 
-Der er foreløbig bestilt 65.000 valg-
plakater. Ved seneste kommunalvalg i 
2013 var vi ellers overbeviste om, at vi 
aldrig ville se større efterspørgsel. 
Dengang solgte vi i alt 70.000, heraf 
størstedelen mellem august og oktober. 
Vi er altså markant foran kurven i for-
hold til tidligere år, og vi gætter på at 
runde i alt 100.000 valgplakater, inden 
krydsene skal sættes, forklarer Anders 
Grønborg, direktør i LaserTryk.dk.

Hugger stemmer  
fra partikolleger
Det legendariske slogan »Stauning el-
ler kaos« stammer fra danmarkshisto-
riens første valgplakat fra 1930’erne. I 
den digitale nutid har mange henvist 
traditionelle valgplakater til i bedste 
fald ikke at spille nogen rolle. Valgfor-
sker og leder af Institut for Statskund-
skab på Syddansk Universitet, Chri-
stian Elmelund-Præstekær, er dog 
overbevist om, at valgplakaten stadig 
er et efektivt middel til at hente per-
sonlige stemmer.
-Ved de seneste kommunal- og regi-
onsrådsvalg undersøgte vi, hvilke 
kampagneværktøjer kandidaterne 
brugte, og konklusionen er helt klar: 
Valgplakater har en efekt. Vi kan af-
læse en tydelig lineær sammenhæng 
mellem antallet af valgplakater og an-
tallet af personlige stemmer. Valgpla-
katerne rykker dog sjældent stemmer 
på tværs af partierne - forskellen sker 
hovedsageligt internt i et parti, fortæl-
ler Christian Elmelund-Præstekær. 
Forskning viser, at de gammeldags pla-
kater øger den personlige stemmeandel 
med omtrent seks procent. Andre klas-
siske valgkampsdiscipliner som gade-
arrangementer og at stemme dørklok-
ker har til gengæld minimal efekt. 

Efekten er bevist
På baggrund af de seneste års valg-
forskning er Christian Elmelund-Præ-
stekær på ingen måde overrasket over 
LaserTryk.dk’s øgede travlhed med 
valgplakater. 
-Der er kommet mange nye kampag-
neformer til, men det sker ikke på be-
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Valgplakater kan synes som et gammeldags 
kampagnemiddel, men valgforsker Chri-
stian Elmelund-Præstekær har fundet frem 
til, at kandidater kan øge antallet af per-
sonlige stemmer med omkring seks procent 
ved at bruge valgplakater. (Foto: PR).

Han mener, at udviklingen blandt an-
det skyldes, at de leste valgplakater i 
dag bliver trykt direkte på plader af 
letvægtsplast, og partimedlemmerne 
derfor undgår den tidskrævende proces 
med at påklistre dem efterfølgende. 
Samtidig har forbedret teknologi pres-
set priserne ned.

kostning af de gamle. Og det skyldes 
de klare fordele, som valgplakater har i 
forhold til personlig branding. En del 
af forklaringen er, at der siden 2009 er 
kommet håndfast videnskabeligt bevis 
på, at valgplakater virker. Samtidig er 
det også blevet meget nemmere at have 
med dem at gøre. Lovgivningen er ble-
vet mere lempelig, og så vejer de min-
dre og kan hænges direkte op uden 
yderligere forarbejde, forklarer Chri-
stian Elmelund-Præstekær.
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