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Opsummering

Boligmarkedets udvikling fylder en del i 
mange danskeres bevidsthed. Dette gæl-
der ikke mindst i forhold til det lokale bo-
ligmarked, hvor mange danskere følger 
udbuddet, liggetiderne og priserne.

I dette temahæfte undersøger vi, om 
op- og nedture på det lokale boligmarked 
har betydning for danskernes opbakning 
til den siddende regering, og vi undersø-
ger endvidere, om denne sammenhæng 
er særlig stærk for de borgere, for hvem 
det lokale boligmarked er mere præsent i 
bevidstheden. Det gælder fx borgere, der 
står over for et boligskifte.

Traditionelt har det været antagelsen, at 
borgerne belønner den siddende regering 
ved stemmeurnerne, hvis nationaløkono-
mien har været i fremgang under dennes 
regeringstid. Den anskuelse er imidlertid 
blevet udfordret af et mere pessimistisk 
perspektiv, der hævder, at borgerne langt 
hen ad vejen ser den nationaløkonomiske 
udvikling gennem politisk farvede briller; 
borgerne er ikke neutrale, når de belønner 
og straffer den siddende regerings per-
formance.

I rapporten her nuancerer vi debatten om 
borgernes støtte til den siddende rege-
ring ved at inddrage betydningen af mere 
lokale økonomiske forhold. Det gør vi ud 
fra en betragtning om, at den lokale øko-
nomi i højere grad erfares uden politiske 
filtre, og at udviklingen i den lokale øko-
nomi dermed potentielt spiller en central 
rolle for, hvordan vælgerne stemmer ved 
et folketingsvalg. 

Vi undersøger derfor, om udviklingen i den 
lokale økonomi påvirker støtten til den 
siddende regering. Vi fokuserer på be-
tydningen af det lokale boligmarked, da 
fx huspriser, antal hushandler og liggeti-
der er synlige og let tilgængelige signaler 
om, hvordan det går med lokaløkonomien. 
Og derudover noget, som antageligt fyl-
der meget i mange borgeres bevidsthed. 
Vi undersøger ydermere, hvorvidt borge-
re, som må forventes at være særligt op-
mærksomme på det lokale boligmarked, 
er særligt responsive over for boligmar-
kedets udvikling i deres opbakning til den 
siddende regering.

Vi undersøger disse spørgsmål ved hjælp 
af detaljerede danske data om stemme-
adfærd, interaktion med boligmarkedet 
og husprisernes udvikling i perioden 2002 
til 2015. Denne periode var præget af sto-
re udsving i huspriserne – både over tid 
og på tværs af landet – og perioden giver 
dermed en unik mulighed for at undersøge 
boligmarkedets politiske konsekvenser.

Kapitel 1 præsenterer debatten om, hvor-
vidt borgerne holder politikerne ansvarli-
ge for deres handlinger, herunder betyd-
ningen af den nationale og den lokale 
økonomiske udvikling. 

Kapitel 2 præsenterer undersøgelsens 
datagrundlag – udviklingen i lokale hus-
priser og opbakningen til regeringen – li-
gesom  undersøgelsens forskningsdesign 
præsenteres.

Kapitel 3 præsenterer undersøgelsens re-
sultater.

Kapitel 4 konkluderer og samler undersø-
gelsens tråde.

Temahæftet bygger på forskningsartik-
len "When Do Citizens Respond Politically  
to the Local Economy? Evidence from Re-
gistry Data on Local Housing Markets", 
der er publiceret i American Political 
Science Review (https://doi.org/10.1017/
S0003055419000029).



Hovedresultater

Der er stor lokal variation i husprisernes 
udviklingen over tid og mellem områder.
Eksempelvis er huspriserne steget eller 
faldet med op til 50 procent inden for et 
år i nogle postnumre. Opbakningen til re-
geringen varierer også meget over tid og 
mellem områder.

Der er med stor sandsynlighed en kausal 
sammenhæng mellem den lokale udvik-
ling i huspriserne og opbakningen til den 
siddende regering. Resultaterne viser, at 
opbakningen til regeringen er vokset mest 
i de områder, hvor husprisernes udvikling 
har været mest positiv – og vice versa.

Den positive effekt er primært drevet 
af individer, for hvem boligmarkedets 
udvikling må formodes at være særlig 
præsent. Sammenhængen er således 
stærkest for individer, der netop har stå-
et eller står over for at skulle købe/sælge 
bolig, og for individer, der bor i områder 
præget af stor aktivitet på det lokale bo-
ligmarked.

Sammenhængen gælder både for bolig-
ejere og boliglejere. Dette betyder, at 
sammenhængen primært kan forklares 
med, at borgerne belønner/straffer re-
geringen på baggrund af, hvordan rege-
ringen håndterer samfundsøkonomien 
som helhed og ikke borgernes specifikke 
privatøkonomi. Havde sammenhængen 
udelukkende været at finde blandt bo-
ligejere, ville dette indikere, at borgerne 
henholdsvis belønner og straffer regerin-
gen på baggrund af de privatøkonomiske 
konsekvenser af regeringens politik.

5
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Lokaløkonomiske forhold  
og genvalg af den siddende  

regering

Et effektivt repræsentativt de-
mokrati: økonomisk stemmead-
færd og dens udfordringer

Den centrale præmis bag det repræsenta-
tive demokrati er, at borgerne delegerer 
politiske beslutninger til repræsentanter, 
som er demokratisk valgt. Som vælger 
står man altså over for at vælge de po-
litikere, som man finder bedst varetager 
ens interesser. I praksis er dette et meget 
komplekst valg. Det er i sig selv svært at 
afkode, hvad politikere mener om et gi-
vent spørgsmål, og hvordan dette relate-
rer sig til ens egne værdier og interesser. 
Og selv hvis der er klarhed om dette, kan 
politikere vælge at løbe fra deres løfter, 
når de først er valgt. Så hvordan finder 
vælgerne ud af, om en given politiker eller 
et parti i virkeligheden er værd at stem-
me på? 

En simpel løsning på dette problem er at 
vurdere politikerne på de resultater, de 
har opnået, mens de har været ved mag-
ten. Hvis regeringen har gjort det godt, 
genvælges den. Hvis den har gjort det 
mindre godt, stemmer vælgerne i stedet 
på oppositionen. I forskningslitteraturen 
kendes dette som retrospektiv stemme-
adfærd (Healy og Malhotra, 2013). Retro-
spektiv stemmeadfærd er attraktivt i et 
demokratisk perspektiv, fordi det anspo-
rer politikerne til at føre politikker, som 
er i vælgernes interesse. Ellers bliver de 
ikke genvalgt. 

Vælgerne kan evaluere de regerende poli-
tikere på en række forskellige indikatorer, 
men forskningen viser, at økonomien – til 
dels privatøkonomien, men i særdeleshed 
samfundsøkonomien som helhed – er en 

helt central parameter i den henseende. 
Heraf Bill Clintons berømte kampagneslo-
gan fra 1992:” It’s the economy, stupid!”. 
Regeringen har altså grund til at arbejde 
for en stærk økonomi – fx i form af øko-
nomisk vækst, lav arbejdsløshed og lav 
inflation – da det giver tilfredse vælgere 
og således øger politikernes chancer for at 
blive genvalgt. En lang forskningstraditi-
on har fundet betydelig støtte til teorien 
om retrospektiv økonomisk stemmead-
færd. Når det går godt med økonomien 
– og ikke mindst når vælgerne oplever, at 
det er tilfældet – stemmer folk i højere 
grad på den siddende regering.

I de senere år er dette perspektiv blevet 
kraftigt udfordret af et politisk psykolo-
gisk perspektiv på vælgeradfærd. Det har 
vist sig, at vælgerne ikke blot modtager 
objektiv information om økonomien fra 
massemedierne, som de stemmer ud fra. 
Vælgerne er i stedet tilbøjelige til at vur-
dere samfundsøkonomiens tilstand med 
politisk farvede linser – hvad politologer 
kalder ”politisk motiveret ræsonnering”. 
Forskellige mennesker kan således se den 
samme økonomi helt forskelligt afhængig 
af deres politiske ståsted. Hvis man støt-
ter regeringen, vurderer man, at økonomi-
en går bedre, end hvis man støtter oppo-
sitionen. Og måske endnu mere slående: 
Selv hvis vælgere præsenteres for uom-
tvistelige fakta om samfundsøkonomiens 
udvikling, så tildeler de æren eller skylden 
for denne udvikling baseret på deres parti-
tilhørsforhold (Bisgaard, 2015). Hvis man 
eksempelvis støtter oppositionen, mener 
man ikke, at regeringen har æren for en 
forbedret økonomi.

Politisk motiveret ræsonnering er en 

meget alvorlig udfordring for teorien om 
økonomisk stemmeadfærd. Hvis vælgerne 
primært evaluerer økonomien – samt til-
skriver ansvaret for denne – på baggrund 
af deres forudgående partitilhørsforhold, 
har politikerne ingen grund til at arbejde 
for en forbedret økonomi, da de alligevel 
ikke bliver holdt ansvarlige herfor. Dette 
rejser spørgsmålet om, hvorvidt økono-
misk stemmeadfærd overhovedet er mu-
ligt, og om retrospektiv stemmeadfærd 
er en realistisk mekanisme til at sikre et 
velfungerende repræsentativt demokrati.

Lokale økonomiske forhold som 
en genvej til økonomisk stemme-
adfærd

Traditionelt har man inden for litteratu-
ren om økonomisk stemmeadfærd og po-
litisk holdningsdannelse mere generelt 
fokuseret på massemedierne som kilde 
til information om samfundsøkonomien. 
Det er netop denne type massemedie-
ret information, som typisk politiseres af 
journalister og politikere, og som borgerne 
derfor anskuer gennem et politisk filter. 
Ansporet af udfordringen fra politisk mo-
tiveret ræsonnering har forskningen inden 
for økonomisk stemmeadfærd derfor i sti-
gende grad vendt blikket mod alternative 
– og mindre politiserede – kilder til infor-
mation om samfundsøkonomien.

En voksende litteratur kigger i den for-
bindelse på lokale økonomiske forhold 
(Bisgaard m.fl., 2016; Reeves og Gimpel, 
2012) – dvs. signaler om økonomien, som 
borgerne oplever i deres dagligdag i om-
rådet, hvor de bor og færdes. Når flere af 
ens naboer er i arbejde eller er arbejdsløse, 

KAPITEL 1
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når butikker lukker eller åbner, når huse 
bliver sat til salg eller bliver solgt i ens 
boligområde, udgør det både direkte og 
mere subtile lokale signaler om, hvordan 
det går med økonomien. Det står i kon-
trast til den massemediererede informa-
tion, som i højere grad er løsrevet fra folks 
egne erfaringer og på den måde lettere 
kan gøres til genstand for politisk reto-
rik og dermed politisk motiveret ræson-
nering. Den erfaringsbaserede forankring 
i nærområdet begrænser altså det rum, 
hvor den politisk motiverede ræsonnering 
kan farve ens opfattelse af de samfunds-
økonomiske realiteter. På den måde kan 
lokale økonomiske forhold være en kilde til 
neutral økonomisk information, som mu-
liggør økonomisk stemmeadfærd.

Lokalområdet rummer en lang række for-
skellige økonomiske signaler, som tilsam-
men kan forme borgernes syn på økono-
mien. Det er fx tidligere vist, at den lokale 
arbejdsløshed i en dansk kontekst er med 
til at forme borgernes syn på national-
økonomien (Bisgaard m.fl., 2016). I dette 
hæfte sætter vi fokus på et lidt overset 
aspekt af den lokale økonomi, nemlig bo-
ligmarkeder. I modsætning til fx den lokale 
arbejdsløshed, som ofte kun kan opfat-
tes via indirekte signaler, manifesteres 
lokale boligmarkeder i direkte observer-
bare signaler. Antallet af ”Til salg”- eller 
”Solgt”-skilte og frekvensen, de sættes 
op og ned med, er relativt direkte indika-
torer på, om det lokale boligmarked går op 
eller ned, og udgør dermed et signal om, 
hvordan det går for samfundsøkonomien 
som helhed. Det kan således danne basis 
for, om man straffer eller belønner den 
siddende regering. 

Som vi beskriver i kapitel 2, undersøger 
vi sammenhænge mellem udviklingen i 
lokale boligpriser og støtte til den sid-
dende regering i Danmark. Den danske 
kontekst er generelt meget velegnet til 
at undersøge dette spørgsmål givet den 
store lokale variation i boligprisernes ud-
vikling over tid samt givet de exceptionelt 
præcise registerdata over bl.a. boligpriser 
og hvor folk bor.

Hvornår leder lokale økonomi-
ske forhold til lokal økonomisk 
stemmeadfærd? 

Vores primære hypotese er, at udviklin-
gen på lokale boligmarkeder har en gene-
rel effekt på vælgernes tilbøjelighed til at 
stemme på den siddende regering. Men vi 
forventer ikke, at effekten er den samme 
for alle mennesker. Mennesker har kogni-
tive begrænsninger, og en stor litteratur 
inden for politisk psykologi har vist, at folk 
lægger stor vægt på forhold, som fylder 
meget i hukommelsen, eller som de har i 
mere præsent erindring, når de skal stem-
me eller evaluere politiske spørgsmål eller 
kandidater (Kinder og Iyengar, 1987; Zaller, 
1992). Man taler om priming af bestem-
te aspekter eller argumenter, som væl-
gerne så lægger til grund for et valg eller 
en holdning (Kinder og Iyengar, 1987). På 
samme måde kan man forvente, at folk 
lægger stor vægt på lokale forhold, hvis 
disse er meget synlige eller præsente for 
dem. Mere specifikt forventer vi, at folk 
bliver primet til at lægge mere vægt på 
boligmarkedets udvikling – det vil sige, at 
de straffer eller belønner den siddende re-
gering – når de afgiver deres stemme, hvis 
de bor i områder, hvor boligmarkederne er 
mere aktive, eller hvis de selv interagerer 
med boligmarkedet.
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Den danske boligboble 
I kølvandet på finanskrisen i 2008/9 op-
levede mange boligmarkeder et markant 
fald. Det skete i forlængelse af stigende 
boligpriser gennem længere tid. Man ta-
ler om, at ”boligboblen” bristede. Denne 
udvikling sås – med varierende styrke – i 
mange lande. Danmark var blandt de lan-
de, der blev hårdest ramt af boligboblen, 
som det kan ses af illustrationen i figur 
2.1. Her sås en relativt sen, men kraftig 
stigning på huspriserne fra omkring 2004, 
hvorefter de så faldt relativt markant i 
2009. Danskerne oplevede altså markan-
te udsving på boligmarkedet i det første 
årti af det nye årtusinde, hvilket gør denne 
periode – som er fokus for vores under-
søgelse – særlig interessant at studere. 

 

I forhold til vores hypotese om, at udvik-
lingen på de lokale boligmarkeder influerer 
på opbakningen til den siddende regering, 
er det centralt, at der findes lokal variation 
i boligpriserne. Figur 2.2. indikerer, at det 
i høj grad er tilfældet. Figur 2.2 viser for-
delingen af henholdsvis ændringer i bolig-
priser mellem 2001 og 2005 og opbaknin-
gen til VK-regeringen ved valget i 2005 på 
tværs af danske kommuner. I nogle kom-
muner ses mere markante prisstigninger 
eller prisfald end i andre. Figuren under-
driver endda omfanget af lokal variation, 
da forskellene mellem mindre geografi-
ske enheder er endnu større. I vores data, 
hvor vi betragter ændringer i boligpriser 
på postnummerniveau, stiger eller falder 
boligpriserne i nogle postnumre med 50 
procent eller mere fra et år til et andet.

Undersøgelsesdesign:  
danske registerdata kombineret 

med spørgeskemaer

De store lokale udsving i boligpriserne 
betyder stærkere lokale signaler om den 
økonomiske udvikling, hvilket muliggør en 
stærk test af hypotesen om lokale øko-
nomiske forholds betydning for stemme-
afgivning. For at vores hypoteser finder 
støtte, skal vi altså observere, at tilbø-
jeligheden til at genvælge den sidden-
de regering er større i de lokalområder, 
hvor boligpriserne stiger mere (eller fal-
der mindre) – og særligt for folk, der har 
haft stærk berøring med boligmarkedet. 
Omvendt forventer vi at se en faldende 
støtte til den siddende regering i lokal-
områder, hvor priserne stiger mindre (eller 
falder mere). 
 

Kilde: International House Price Database.

ÆNDRINGER I BOLIGPRISINDEKS OVER TID FOR UDVALGTE LANDE.× FIGUR 2.1
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× FIGUR 2.2A

-4,5 - 15,1 %

15,1 - 21,6 %

21,6 - 24,2 %

24,2 - 26,2 %

26,2 - 28,7 %

28,7 - 34,8 %

34,8 - 52,0 %

Ingen data

ÆNDRING I BOLIGPRISER I PERIODEN 2001-2005 PÅ TVÆRS AF KOMMUNER.
HER VISES DATA FOR KOMMUNER EFTER KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN.
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× FIGUR 2.2B

22,5 - 34,7 %

34,7 - 38,2 %

38,2 - 40,8 %

40,8 - 42,6 %

42,6 - 44,2 %

44,2 - 47,8 %

47,8 - 63,2 %

OPBAKNING TIL VK-REGERINGEN VED VALGET I 2005.
HER VISES DATA FOR KOMMUNER EFTER KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN.
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To tilgange: valgsteds- og indi-
viddata 

Vi anvender to forskellige tilgange til at 
undersøge hypotesen om udviklingen på 
de lokale boligmarkeders betydning for 
støtten til den siddende regering. Beg-
ge tilgange udnytter på forskellig vis de 
unikke, danske administrative registre, 
som rummer detaljerede data for en lang 
række forhold, som er relevante for vores 
analyse, herunder den præcise placering 
af folks bopæl, boligsalg i området m.m. 

Den første tilgang baserer sig på valgresul-
tater (fra folketingsvalgene i 2005, 2007, 
2011 og 2015) på valgstedsniveau fra den 
Danske Valgdatabase koblet med data 
fra Realkreditforeningen om boligpriser 
i det postnummer, valgstedet er place-
ret i. Valgsteder er en ret lokal enhed. En 
gennemsnitlig enhed har omkring 3.000 
stemmeberettigede borgere og dækker et 
område på ca. 30 kvadratkilometer. Den 
lokale karakter sandsynliggør præmissen 
om, at lokale økonomiske signaler opfan-
ges af borgerne. 

Opbakningen til den siddende regering 
måles ved støtten til regeringspartierne 
ved et givent valg. Udviklingen i boligpri-
serne er målt ved ændringen i kvadrat-
meterprisen på boliger i postnummeret i 
forhold til samme kvartal året før. Fokus 
på ændringer i boligpriser følger konventi-
onen inden for litteraturen om økonomisk 
stemmeadfærd, men resultaterne ændrer 
sig ikke substantielt, hvis vi i stedet foku-
serer på boligprisernes niveauer. Endelig 
bruger vi antallet af hushandler som en 
indikator på den lokale aktivitet på bolig-
markedet, som vi forventer gør boligmar-
kedet mere præsent og dermed påvirker 
vælgerne i deres stemmeafgivning.

Selvom valgstedsdistrikter som nævnt er 
en relativt lokal enhed, er der stadig tale 
om aggregerede data og ikke data på indi-
vidniveau. Hvis vi kan vise, at individer, der 
er mere eksponerede for boligmarkedet, 
lægger mere vægt på dette, når de sæt-
ter deres kryds til et folketingsvalg, vil det 
styrke vores hypotese om, at betydningen 

af det lokale boligmarked for opbaknin-
gen til den siddende regering er betinget 
af, hvor præsent boligmarkedet er. Der-
for suppler vi analysen på valgstedsniveau 
med en analyse på individniveau.

Den anden tilgang er baseret på spør-
geskemadata for opbakning til den sid-
dende regering for godt 1.700 individer, 
som er interviewet to gange – først i 
2002/3, 2004/5 eller 2008/9 og dernæst 
i 2011/2012. Spørgeskemaet er koblet til 
udvalgte oplysninger fra Danmarks Stati-
stik, deriblandt registre over adresser og 
ejendomssalg. På den baggrund kan vi 
fleksibelt konstruere individuelle mål for 
lokale boligmarkeder, der tager udgangs-
punkt i den enkelte spørgeskemarespon-
dent. Vi har således kunnet beregne æn-
dringer i boligpriser i forhold til samme 
kvartal året før for kontekster defineret 
på tre forskellige måder: en given radius 
(på 1.000 og 1.500 meter) inden for re-
spondentens bopæl (i), de nærmeste hus-
salg (20 og 40 salg) i forhold til respon-
dentens bopæl (ii) samt i respondentens 
postnummer (iii).

Denne flerstrengede tilgang minimerer 
risikoen for, at vores resultater alene er 
drevet af den specifikke definition af lo-
kalkontekst. Som en vigtig detalje kan vi 
i registrene identificere, om en given per-
son netop er flyttet eller står over for at 
gøre det. Vi anser dette som en meget 
valid indikator på, hvor meget det lokale 
boligmarked fylder i personens bevidst-
hed. En bolighandel er central for de fleste 
menneskers økonomi, og man sætter sig 
derfor antageligt ind i, hvordan markedet 
ser ud. Hvis vi har ret i vores formodning 
om, at effekten af udviklingen på de lokale 
boligmarkeder varierer med, hvor præsent 
denne udvikling er i folks bevidsthed, for-
venter vi, at individer, der netop har solgt 
eller er på vej til at sælge deres hus, lægger 
mere vægt på det lokale boligmarked, når 
de vurderer den siddende regering.

Udelukkelse af alternative for-
klaringer

Som i alle studier, der ikke har karakter 
af et eksperiment, må vi sandsynliggø-
re, at en observeret sammenhæng mel-
lem udviklingen på det lokale boligmarked 
og støtten til den siddende regering ikke 
er ”spuriøs” – dvs. drevet af andre bag-
vedliggende forhold. Man kunne fx fore-
stille sig, at lokale kontekster, hvor bo-
ligpriserne stiger mere end andre steder, 
også er mere velstående som udgangs-
punkt eller har oplevet et større fald i 
arbejdsløsheden. Da det er sandsynligt, 
at prisstigninger på boligmarkedet også 
hænger sammen med disse forhold, har 
vi på forskellig vis taget højde for disse i 
de statistiske analyser. For det første gør 
det forhold, at vi analyserer på panelda-
ta (samme valgsted/individ observeret på 
flere tidspunkter), det muligt at udelukke 
alle alternative forklaringer på sammen-
hængen mellem boligpriser og støtte til 
den siddende regering, som er konstante 
over tid. Det kunne fx være initial velstand 
eller industristrukturen. Det gør vi ved at 
sammenligne ændringer i regeringsop-
bakning mellem områder med forskelli-
ge boligprisudviklinger (som i sig selv er 
målt som ændringer mellem to år) i en 
såkaldt difference-in-differences-model.  
Difference-in-differences-modellen sik-
rer, at vi kan udelukke ikke alene indflyd-
el se fra konstante forskelle mellem en-
heder, men også forskelle, som skyldes 
tidstendenser, som påvirker alle borgere. 
Det kunne fx være de generelle økonomi-
ske konjunkturer, der påvirker alle områ-
der ens, eller nationale politiske vinde. For 
det andet kontrollerer vi statistisk for en 
række alternative forklaringer, som vari-
erer over tid, herunder arbejdsløshed og 
gennemsnitsindkomst i den lokale kon-
tekst, samt forskellige individkarakteri-
stika i individanalysen. 
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Støtter vælgerne i højere grad den sidden-
de regering, når deres lokale boligmarked 
buldrer derudaf? Og gør det sig særligt 
gældende, når udviklingen på boligmar-
kedet er mere synlig og præsent for væl-
gerne? Det er de spørgsmål, vi afdækker i 
de afrapporterede analyser i dette kapitel. 

Analyse på valgstedsniveau
Figur 3.1 viser den bivariate sammenhæng 
mellem ændringer i huspriser og støtten 
til den siddende regering, dvs. før der sta-
tistisk tages højde for en række alternati-
ve forklaringer. Vi finder den forventede 
sammenhæng: Stigende huspriser hæn-
ger positivt sammen med øget støtte til 
den siddende regering. Sammenhængen 
findes med høj statistisk sikkerhed (den er 

statistisk signifikant), så det er usandsyn-
ligt, at den er et resultat af tilfældigheder. 

Når vi kontrollerer for en række andre 
forhold ved valgstedskonteksten, redu-
ceres sammenhængen, men den forbli-
ver statis tisk signifikant. I de mest re-
striktive modeller betyder en stigning i 
boligpriserne på to standardafvigelser 
– svarende til 29 procentpoint – en øget 

Lokale boligmarkeder og  
støtte til den siddende regering

Anm.: Prikkerne er valgdistrikter i et givent år, den sorte linje er den forudsagte sammenhæng med 95 procent konfidensinterval omkring (grå 

linjer). 

DEN BIVARIATE SAMMENHÆNG MELLEM ÆNDRINGER I BOLIGPRISER OG STØTTE TIL DEN SIDDENDE RE-
GERING PÅ POSTNUMMERNIVEAU. 

× FIGUR 3.1
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støtte til den siddende regering på ca. 0,8 
procentpoint. Effekten er stærkere, hvis 
vi ser på en udvikling fra de største fald 
til de største stigninger. Dette modsvares 
af en stigning i støtten til den siddende 
regering på tre procentpoint. Disse effek-
ter kan virke begrænsede, men med de 
ofte snævre valgsejre, som karakterise-
rer danske folketingsvalg, kan det betyde 
forskellen på succes eller fiasko for den 
siddende regering. Til sammenligning er 
den fundne effekt ca. halvdelen af den 
fundne effekt i et amerikansk studie af 
andre lokaløkonomiske forhold (Healy og 
Lenz, 2017).

For at teste vores hypotese om, at større 
synlighed af boligmarkedet ansporer væl-
gerne til at lægge mere vægt på dette i 
deres evaluering af den siddende regering, 

har vi undersøgt, om effekten af udviklin-
gen i lokale boligpriser varierer med akti-
viteten (antal salg) på boligmarkedet i et 
givent postnummer. Resultaterne af den-
ne analyse er illustreret i figur 3.2. 

Det fremgår, at effekten af udviklingen i 
lokale boligpriser er statistisk signifikant 
og markant stærkere i kontekster med 
mere aktive boligmarkeder. Effekten ved 
den øverste fjerdedel af lokal boligmar-
kedsaktivitet (den 75. percentil) er dob-
belt så stærk som den gennemsnitlige 
effekt rapporteret ovenfor. En stigning 
i boligpriserne på to standardafvigelser 
medfører en øget opbakning til den sid-
dende regering på godt 1,6 procentpoint. 
Omvendt er det ingen sammenhæng 
mellem boligpriserne og opbakningen til 
den siddende regering ved den nederste 

fjerdedel af lokal boligmarkedsaktivitet 
(den 25. percentil). I den forbindelse bør 
det indskydes, at boligpriser ikke blot er 
en funktion af boligmarkedsaktivitet. De 
to er kun meget svagt forbundet (en Pe-
arson’s korrelation på 0,1). Vi finder alt-
så støtte til, at lokale boligpriser har en 
større betydning for opbakningen til den 
siddende regering, når de lokale boligmar-
keder er mere aktive.

Vi har undersøgt robustheden af ovenstå-
ende resultater i en række analyser, som 
indikerer, at resultaterne er meget robu-
ste. Vi finder fx, at alternative operatio-
naliseringer af kontrolvariablene kun gør 
resultaterne stærkere. Hvis vi fokuserer 
på ændringer i boligpriser over en toårig 
i stedet for en etårig periode, falder ef-
fekten lidt. Det stemmer overens med 

Anm.: De hvide prikker viser de forudsagte sammenhænge for områder med få boligsalg. De sorte prikker viser de forudsagte sammenhænge 

for områder med mange boligsalg. De lodrette streger er konfidensintervaller (95 procent) for sammenhængene.

SAMMENHÆNGEN MELLEM LOKALE BOLIGPRISÆNDRINGER OG OPBAKNING TIL DEN SIDDENDE REGERING 
PÅ TVÆRS AF STATISTISKE MODELLER.

× FIGUR 3.2
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måder (jf. kapitel 2). Det ses, at sam-
menhængen har den forventede retning: 
Stigende huspriser hænger sammen med 
øget opbakning til regeringen. Men sam-
menhængen er kun statistisk signifikant 
for én af de fem kontekstdefinitioner; når 
konteksten er defineret som inden for 
1.500 meter af respondenten. Vi ser alt-
så indikationer – om end statistisk usikre 
– på den samme sammenhæng, som vi 
observerede for valgstedsdata. I den for-
bindelse er det dog også relevant at note-
re, at sammenhængens styrke er relativt 
ens i henholdsvis individ- og valgstedsda-
ta, som det kan ses ved at sammenligne 
venstre og højre side af figur 3.3.

En sandsynlig forklaring på, at effekten 
ikke er statistisk signifikant i individdata, 
er, at der er meget mere tilfældig ”støj” 

forskning, der viser, at vælgere primært 
fokuserer på den økonomiske udvikling i 
den netop forgangne periode (Healy og 
Lenz, 2014). Hvis vi udelukkende fokuse-
rer på støtten til statsministerpartiet – 
som måske mest direkte tildeles ansva-
ret for samfundsøkonomien – ser vi også 
samme mønster som ovenfor, om end 
lidt svagere. Endelig ser vi også, at væl-
gerne henholdsvis belønner eller straffer 
den siddende regering for udviklingen på 
boligmarkedet, uanset om den er blå eller 
rød. Førstnævnte sås i starten af den un-
dersøgte periode (valgene i 2005, 2007 og 
2011), mens sidstnævnte sås ved det sid-
ste valg i den undersøgte periode (2015). 
Dette er et vigtigt fund, fordi det gør os 
i stand til at afvise, at vores resultat blot 
er udtryk for, at vælgerne bliver mere kon-
servative, når boligpriserne stiger (og de 

bliver rigere). Dette harmonerer ikke med, 
at vælgerne i højere grad stemmer på en 
siddende rød regering, når de lokale bo-
ligpriser stiger.  

Analyse på individniveau
På valgstedsniveau finder vi altså støtte 
til, at stigende boligpriser hænger posi-
tivt sammen med støtte til den sidden-
de regering – særligt når boligmarkedet er 
meget aktivt og dermed antageligt mere 
synligt for vælgerne. Men holder konklu-
sionerne også, når vi laver analysen på in-
dividniveau?

Venstre side af figur 3.3 illustrerer sam-
menhængen mellem lokale huspriser og 
støtte til den siddende regering, når kon-
teksten er defineret på fem forskellige 

Anm.: Prikker viser den estimerede effekt af ændringer i boligpriser med 95 procent konfidensintervaller omkring.

FIGUR 3.3: SAMMENHÆNGE MELLEM LOKALE BOLIGPRISÆNDRINGER OG OPBAKNING TIL DEN SIDDENDE 
REGERING PÅ INDIVIDNIVEAU (VENSTRE SIDE) OG AGGREGERET NIVEAU (HØJRE SIDE).

× FIGUR 3.3
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forbundet med at måle partivalg på in-
dividniveau end på mere aggregeret ni-
veau. Nogle personer vil således uvæ-
gerligt glemme, hvem de stemte på ved 
sidste valg, eller ikke ønske at indrømme 
det i forbindelse med et interview (Bern-
stein m.fl., 2001). Der kan være fejl i op-
tællingen på valgstedsniveau, men må-
leusikkerheder vil generelt være små og 
udligne hinanden i gennemsnit. Det virker 
således sandsynligt, at den større usik-
kerhed på sammenhængen mellem lokale 
boligpriser og opbakningen til den sidden-
de regering på individ- end på valgsteds-
niveau skyldes mere ”støj” i målet på in-
dividniveau. 

Som forklaret i kapitel 2 forventer vi, at 
folk, der netop er flyttet eller står over 
for at gøre det, har udviklingen på det lo-

kale boligmarked mere præsent og derfor 
vægter dette højere, når de stemmer. 

Figur 3.4 illustrerer vores test af den-
ne hypotese. Den viser sammenhængen 
mellem udviklingen i lokale boligpriser og 
støtten til den siddende regering for hen-
holdsvis folk, der lige er flyttet/står over 
for at gøre det (inden for seks måneder), 
og folk, der ikke flytter/er flyttet. 

Det ses tydeligt i figur 3.4, at der grund-
læggende ikke er nogen sammenhæng 
mellem udviklingen i boligpriser og til-
bøjeligheden til at støtte regeringen 
for ”ikke-flytterne”. Omvendt er der for 
”flytterne” en stærk, statistisk signifi-
kant sammenhæng på tværs af alle fem 
kontekstdefinitioner. Mere substantielt 
betyder en ændring i boligpriserne på to 

standardafvigelser, at støtten til den sid-
dende regering stiger med mellem 8 og 
18 procentpoint. Det må siges at være 
en stærk effekt. Lokale boligmarkeder 
kan have afgørende betydning for, om de 
vælgere, der netop er flyttet/står over for 
at flytte, vælger at støtte den siddende 
regering – og dermed om regeringen bliver 
genvalgt i den sidste ende. Omvendt har 
det ingen betydning for de personer, som 
ikke har haft berøring med boligmarkedet. 
Som i analyserne på valgstedsniveau hol-
der resultaterne på individniveau også til 
en række robusthedstests.

Efter at have fundet, at lokale boligmarke-
der påvirker støtten til den siddende rege-
ring, melder spørgsmålet sig om, hvorfor 
dette er tilfældet? Inden for litteraturen 
om økonomisk stemmeadfærd skelner 

SAMMENHÆNG MELLEM LOKALE BOLIGPRISÆNDRINGER OG OPBAKNING TIL DEN SIDDENDE REGERING 
FOR ”FLYTTERE” (SORTE PRIKKER) OG ”IKKE-FLYTTERE” (HVIDE PRIKKER). 

× FIGUR 3.4
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man mellem personlige (egotropiske) og 
samfundsorienterede (sociotropiske) mo-
tiver. Førstnævnte handler om vælgerens 
personlige, økonomiske egennytte, mens 
sidstnævnte vedrører samfundsøkono-
mien som sådan (enten i samfundet som 
helhed eller i lokalsamfundet). 

I litteraturen er der generelt fundet støtte 
til, at begge motiver ansporer vælgerne 
(Healy m.fl., 2017), om end de primært sy-
nes drevet af samfundsorienterede mo-
tiver. I forlængelse heraf har vi primært 
tolket vores resultater som værende ud-
tryk for samfundsorienterede motiver 
i den forstand, at udviklingen på lokale 
boligmarkeder kan ses som et signal om, 
hvordan det går med samfundsøkonomi-
en. Den observerede effekt kan imidlertid 
også være udtryk for den egennytte, indi-
vider har ved stigende boligpriser – mest 
oplagt i forbindelse med, at deres eget hus 

stiger i værdi. I praksis er det svært at 
skelne mellem de to motiver (Healy m.fl., 
2017; Kramer 1983; Tilley m.fl. 2018), men 
vi kan komme det lidt nærmere ved at se 
på, om effekten er stærkere for individer 
med en større egeninteresse heri. En rela-
tivt direkte måde at adressere dette på er 
ved at undersøge, om effekten er stærke-
re for boligejere, som alt andet lige har en 
højere nytte ved stigende lokale boligpri-
ser end dem, der ikke ejer deres bolig, og 
som dermed ikke kan realisere en eventuel 
boliggevinst. Vi ser kun en svag tendens 
til, at effekten er stærkere for boligejer-
ne. Folk, der ikke ejer deres bolig, er stort 
set lige så tilbøjelige som boligejere til at 
bruge udviklingen i lokale boligpriser, når 
de evaluerer den siddende regering. Det 
indikerer, at der primært ligger samfunds-
orienterede motiver snarere end egennyt-
tige motiver bag den observerede effekt. 
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Vi har i dette temahæfte undersøgt, om 
økonomiske signaler i lokalområdet – 
 specifikt udviklingen på boligmarkeder 
– former vælgernes tilbøjelighed til at 
stemme på den siddende regering. Og i 
tillæg, om vælgerne lægger mere vægt på 
udviklingen på boligmarkedet, når denne 
er mere synlig og dermed præsent i de-
res bevidsthed. Vi finder støtte til begge 
påstande ved brug af paneldata på såvel 
valgsteds- som individniveau. Stigen-
de boligpriser øger tilbøjeligheden til at 
stemme på den siddende regering – men 
særligt når boligmarkedet er meget aktivt 
(og dermed mere synligt), og når vælger-
ne selv interagerer med boligmarkedet i 
forbindelse med flytning.

Vores resultater rejser en række vigtige 
perspektiver på muligheden for et vel-
fungerende repræsentativt demokrati. 
Den lokale økonomi – her i form af bo-
ligmarkedet – udgør en kilde til økono-
misk information, som muliggør økono-

misk stemmeadfærd. Den lokale økonomi 
kan således være med til at begrænse det 
rum, hvor den politisk motiverede ræson-
nering kan farve ens opfattelse af de sam-
fundsøkonomiske realiteter. Det er posi-
tivt set i et demokratisk perspektiv, idet 
det fordrer, at politikerne anstrenger sig 
for, at det går godt med lokaløkonomien. 
Det er også positivt, at vælgerne oriente-
rer sig mod aspekter af økonomien, som er 
relevante for dem. Vælgerne kan hermed 
udtrykke deres tilfredshed (eller mangel 
på samme) med forhold, der er vigtige for 
dem, når de går til stemmeurnerne. 

Der kan dog også potentielt være demo-
kratiske uhensigtsmæssigheder forbun-
det med den fundne sammenhæng mel-
lem udviklingen på lokale boligmarkeder 
og støtte til den siddende regering. Kort-
sigtede politikere kan have en interesse 
i at stimulere væksten på lokale bolig-
markeder med stemmegevinster for øje. 
Dette kan omvendt have negative, lang-

sigtede økonomiske konsekvenser, hvis 
det fører til en overophedning af bolig-
markedet med et efterfølgende kraftigt 
fald på markedet, som vi så i forbindelse 
med finanskrisen. Endelig bør politikerne 
overveje de politiske konsekvenser af den 
geografiske fordeling af vækst og fald i 
boligmarkeder på tværs af landet. Når vis-
se dele af landet systematisk oplever fald 
eller svagere stigninger på boligmarkedet 
end andre dele, som vi så i figur 2.2, be-
tyder det, at regeringen er systematisk 
mindre populær i disse områder. Løfter 
man blikket lidt ud over de afrapportere-
de resultater, er det muligvis her, man skal 
finde en del af forklaringen på den meget 
omtalte og stigende polarisering i tilliden 
til det politiske system mellem Udkants-
danmark og resten af landet (Hansen og 
Stubager, 2017). Det kan vi dog kun gisne 
om i dette temahæfte, men det er et in-
teressant og vigtigt emne for yderligere 
forskning.

Diskussion af resultaterne
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