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N år enmail tikker
ind imailboksen
hos en kommu-
nalpolitiker, er
navnet på afsen-
deren tilsynela-
dendemed til at

afgøre, om politikeren svarer tilbage.
Et forskningsprojekt fra Institut
for Statskundskab påKøbenhavns
Universitet konkluderer nemlig, at
etnisk danske politikere hellere sva-
rer på enmail fra ”Peter” fremfor
”Mohammad”, mens politikeremed
mellemøstlig/nordafrikansk bag-
grund også hellere svarer påmails
fra borgere, der har samme etniske
baggrund somdem selv.
Før kommunalvalget i 2017 fik knap
2.400 kommunalpolitikere enmail
fra en fiktiv borgermed spørgsmå-
let: ”Siden sidste valg har jeg fået ny
adresse, og jeg ved ikke, om jeg skal
stemmeved sammevalgsted. Kandu
oplysemig om, hvor jeg kan søge in-
formation omdet?”. Ved lodtrækning
valgte forskerne bag projektet, om
afsenderen skulle have et navn, der er
typisk for danskeremedmellemøstlig
baggrund eller et navn, somer typisk
formajoritetsdanskere.
– På grund af lodtrækningen er der i
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selv. Det siger noget om, hvor let adgang borgerne har til
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gennemsnit ikke andre forskelle end
navnet på afsenderen, og det betyder,
at forskellene i svartilbøjeligheden
kan tilskrives dette, siger professorPe-
ter ThistedDinesen, som står bag pro-
jektet sammenmedph.d.MalteDahl
og cand.scient.pol.Mikkel Schiøler.
Forsøget er inspireret af lignende for-
søg på blandt andet arbejdsmarkedet
og parallelle studier i USA. Sammen-
lignetmedUSA togmange danske
kommunalpolitikere sig tid til at be-
svaremailen.Hele 63 procent sendte
et svar retur til den fiktive vælger.
Samtidig blev en del af de fiktive spør-
gemails til politikerne også udstyret
med en sætning om, at borgeren igen
regnedemed at stemmepå den givne
politiker til det kommende valg. Af
det kunne forskerne konkludere, at
politikerne generelt varmere tilbøje-
lige til at svare, når vælgeren indike-
rede, at de ville stemmepå dem igen.
Mendet påvirkede dog ikke forskels-
behandlingen.

Forskel blandt partier
For mens politikerne ikke gjorde
forskel på, om henvendelsen kom
fra enmand eller en kvinde, betyder
den etniske baggrund altså tilsyne-
ladende noget.

Danske kommunalpolitikeremed
majoritetsbaggrund viste sig således
mere tilbøjelige til at svare vælgere,
somde deler etnisk baggrundmed,
og de svarede godt 17 procentpoint
mindre på henvendelser fra vælgere
medminoritetsbaggrund sammen-
lignetmed vælgeremedmajoritets-
baggrund. Forskningsprojektet viser
også, at kommunalpolitikeremed et-
niskminoritetsbaggrundpå samme
måde svarede cirka 20procentpoint
mindre på henvendelser fra vælgere
med etniskmajoritetsbaggrund.
–Vi ser altså en symmetrisk forskels-
behandling – politikerne favoriserer
vælgeremedderes egen baggrund,
forklarer Peter ThistedDinesen.
Dernæst kiggede forskerne på kan-
didattests for at se, om der var sam-
menhængmellemmajoritetspoli-
tikernes holdning til flygtninge og
indvandring og deres svarmønster.
– Vi finder, at politikere fra partier,
som ermere indvandringsskeptiske,
ermere tilbøjelige til at gøre forskel
i, hvem de svarer. Omvendt er by-
rådsmedlemmer fra partier, som er
mindre skeptiske over for indvan-
dring, mindre tilbøjelige til at gøre
forskel, siger Peter Thisted Dinesen
og fortsætter:
– Det ermåske ikke så overraskende,
men dog interessant, at de politiske
holdninger tilsyneladende afspejler
sig i konkret adfærd.
Også internt i partierne fandt for-
skerne en sammenhængmellem
indvandringsskeptiske holdninger
og tilbøjeligheden til at svare væl-
gere med forskellig etnisk
baggrund.

Det er værd
at under-
strege, at vi
ikke ved, om
forskelsbe-
handlingen
foregår
bevidst eller
ubevidst.
Peter Thisted
Dinesen,
professor
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Tænke mere over det
Forskerne bag projektet håber, at re-
sultaterne kan væremed til at skabe
en opmærksomhedpå, omvælgerne
har lige adgang til de folkevalgte.
–Det her er jo en indikation på, at der
er forskel i adgangen til politikerne.
Vi ved jo selvfølgelig ikke, omdet be-
tyder noget for, hvordan politikerne
konkret arbejder,mendet indikerer,
at der er forskel på, i hvilket omfang
man lytter til og bruger tid på folk
medbestemte baggrunde, siger Peter
ThistedDinesen og fortsætter:

– Vores resultater indikerer, at der
er en skævhed i repræsentation.
Skævheden er i sig selv uheldig ud
fra en tanke om, at politikere bør
repræsentere deres vælgere uanset
baggrund, men den er særligt uhel-
dig i forhold til etniske minoriteter,
fordi de generelt er underrepræ-
senterede i kommunalpolitik. Det
kan også have konsekvenser for den
politiske deltagelse. Vi har ikke un-
dersøgt dette, men vi ved fra forsk-
ningen, at følelsen af, at politikere
lytter til én, har betydning for, om

man deltager i politik.
Peter Thisted Dinesen håber, at
forskningsprojektet kan væremed
til at gøre politikernemere bevidste
om forskelsbehandlingen.
– Det er værd at understrege, at vi
ikke ved, om forskelsbehandlingen
foregår bevidst eller ubevidst, men
resultaterne kanmåske bidrage til,
at politikerne tænker mere aktivt
over det, når de får en henvendelse.
Og at man svarer, uanset om det er
fra den ene eller den anden væl-
ger. • antj@kl.dk

F
O
TO

:M
A
D
S
JE

N
S
E
N
/R

IT
Z
A
U
S
C
A
N
P
IX

Et forsknings-
projekt viser, at
kommunalpoliti-
kere gør forskel
på borgerne
afhængig af
deres etniske
baggrund.
Og det gælder
alle politikere
– uanset deres
egen baggrund.


