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Lasertryk.dk producerer mange
af de valgplakater, som bliver
hængt op i lygtepæle i Aarhus
og resten af Østjylland.
Foto: Soﬁa Busk
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Vejen til taburetten
går via lygtepælen

Lokalt trykkeri
scorer på en ny
type valgplakater
N Udviklingen af en ny og
lettere valgplakat har sat
skub i produktionen hos
Aarhus-trykkeri.
HENRIK GRØNVALD
henrik.groenvald@jp.dk

Den grafiske virksomhed Lasertryk.dk i Aarhus har sat
omsætningsrekord ved at
satse stort på trykning af
valgmaterialer.
»Partiorganisationer over
hele landet er blevet kunder,
og der er allerede solgt tryksager for et millionbeløb til
kommunalvalget,« fortæller
direktør Anders Kronborg,
som i år har kunnet ansætte
15 nye medarbejdere.
En massiv ordretilgang
siden august tilskrives ikke
mindst en ny type valgplakater, som leveres klar til brug –

opklæbet på kanalplader i
plastik med mange års levetid. Dermed adskiller de sig
fra traditionelle valgplakater,
som manuelt klæbes på masonitplader med tapetklister.
Nok så væsentligt er prisen
næsten halveret.
»Partiorganisationerne
har oftest meget begrænsede
midler til rådighed, så de er
mere end lydhøre. Vi kan
trykke priserne, fordi vi kan
samle opgaverne i store puljer,« forklarer direktøren.

Ros for kreativitet
18.000 af denne nye type
valgplakater er nu leveret til
lokale kandidater. Trykningen stoppede sidste weekend, men maskinerne kører
fortsat i døgndrift med trykning af flyers og valgfoldere.
En af de konservative kan-

N Synlighed og udseende
spiller en rolle, hvis man
gerne vil vælges til kommunalbestyrelsen, viser dansk
forskning.

didater,
erhvervsmanden
Steen Stavnsbo, roser Lasertryk.dk for en kreativ indgangsvinkel til et nyt marked.
»Valgplakaterne er et skoleeksempel på innovation,
der skaber nye forretningsmuligheder og øget produktivitet,« siger han og glæder
sig over, at opgaven med
trykningen af valgplakater
bliver i byen.
»Normalt bestiller lokalafdelinger af politiske partier
en stor del af deres materialer
gennem partiernes centralorganisationer og sender på
den måde arbejde ud af byen.
Vi sætter pris på at kunne
trække den anden vej og bidrage til vækst og jobskabelse
i Aarhus gennem samarbejde
med et lokalt trykkeri,« siger
han.

N Valgplakater er et af de
mest effektive midler til at
ﬂytte stemmer.
HENRIK GRØNVALD
henrik.groenvald@jp.dk

Klar, parat – valgstart
KV 2013: Vælgerforeningerne står på spring. Ophængning
af plakater skyder for alvor valgkampen i gang.
HENRIK GRØNVALD
henrik.groenvald@jp.dk

F

lere hundrede aarhusianske partistøtter går
en travl aften og nat i
møde. Tusindvis af
valgplakater skal hænges op,
og for et stort parti som Socialdemokraterne handler det
om at sikre de 25 kandidater,
der skal have deres valgplakater hængt op, en optimal placering. Det kræver mange frivillige, forsikrer kampagneleder Sune Sindberg.
»Mange medlemmer vil
heldigvis gerne være med.
For dem er det lidt en festdag,
når den synlige del af valgkampen begynder. De ældre,

som ikke kan kravle i lygtepæle, hjælper med alt muligt
andet – laver mad og brygger
kaffe. Vi hygger også lidt omkring de frivillige med en sodavand og en bid brød for at
få sparket noget gejst ind i
folk,« fortæller han.
Sune Sindberg forudser
hektisk aktivitet i aften- og
nattetimerne – ikke mindst
omkring de mest trafikerede
områder i centrum, på ringvejene og indfaldsvejene til
Aarhus.
»Jo flere biler og jo flere
folk, som går forbi, desto mere attraktivt er det at hænge
der. Men det er også meget
afhængigt af, om du fører en
lokal kampagne, for så er det

ikke interessant at hænge i
hele byen. Så kan du godt
vente til lørdag eller søndag
med at køre ud,« mener han.

Det store raid
Venstre har fået trykt 4.500
valgplakater, som nu skal
hænges op.
»Det er en stor græsrodsmaskine, der sættes i gang.
Man skal finde chauffører til
biler og folk, som har lyst til
at hænge i lygtepæle en aften
og nat. Vi satser på at have
det hele oppe lørdag morgen,
men det helt store raid bliver
fredag aften og nat,« fortæller kampagneleder Martin
Lünell.
Mange Venstre-kandidater

har prioriteret at få trykt
valgplakater, fordi erfaringen
ifølge kampagnelederen er,
at de virker. Ikke mindst hvis
de placeres rigtigt.
»Det er klart, at man får
mere for pengene, hvis man
hænger nede omkring banegården, hvor der går mange
tusinde forbi hver dag, end
hvis man hænger ved en
mark i Lystrup. Park Allé,
Rådhuspladsen,
Frederiks
Allé, Frederiksgade og ringvejene bliver der hård kamp
om. Men det kan også have
sin styrke, at man kun hænger i sit lokalområde,« siger
kampagnelederen, som regner med, at opsætningen begynder i dag længe inden det
officielle starttidspunkt kl.
24.
»Jeg forudser i den grad
tyvstart og kunne forestille
mig, at der vil være nogle,
som venter omkring de bedste steder og sætter plakater-

ne op, så snart de mener, at
de kan stå inde for det,« siger
han.

Kamp mellem de unge
Konservative har 4.000 valgplakater klar – 3.000 til kommunalvalget og 1.000 til
regionsrådsvalget. Ifølge formand for den konservative
vælgerforening Lars Kjær har
10 kandidater fået produceret plakater, og de øverste
fem på listen får langt de fleste.
»Vi kender værdien af valgplakater, og vi har altid været
et af de partier, som i forhold
til vores størrelse hænger
flest plakater op. Og så laver
vi lokale plakater til områder,
hvor vi ved, at det er personen mere end partiet, der
trækker,« fortæller Lars Kjær.
Konservative sender 50-60
hjælpere på gaden i håb om
at blive færdige i løbet af natten.

»Der kan være lidt kamp
mellem de unge om at hænge
øverst, men i bund og grund
er det en meget fredsommelig affære. Der er mange om
buddet, men der er altså også
mange lygtepæle i Aarhus,«
understreger han.

Der er mange om buddet, men der er altså også mange
lygtepæle i Aarhus.
Lars Kjær, formand for den konservative vælgerforening

Synlighed og udseende spiller en rolle, når man gerne
vil vælges til kommunalbestyrelsen, viser dansk
forskning. Og valgplakater
er effektive til at flytte stemmer.
Det kan godt betale sig at
hænge valgplakater op,
viser forskning fra Københavns Universitet.
»Nogle vil måske mene,
at valgplakater er en meget
gammeldags metode at
henvende sig til vælgerne
på. Men det viste sig, at
valgplakater er et af de mest
kraftfulde redskaber til at
flytte stemmer – både fra de
andre partier og især inden
for partierne,« fortæller
professor Kasper Møller
Hansen, Institut for Statskundskab på Københavns
Universitet.
Han har forsket i valgkampe, og efter kommunalvalget i 2009 var han med
til at undersøge sammenhængen mellem 2.000
byrådskandidaters virkemidler og de opnåede stemmer.
Af de medvirkende i undersøgelsen benyttede 54
pct. valgplakater, 90 pct.
deltog i gadearrangementer, 72 pct. skrev læserbreve,

60 pct. annoncerede i lokalavisen, mens under en tredjedel stemte dørklokker, og
7 pct. havde et reklamespot
i lokalradioen. Desuden
havde to af tre kandidater
en profil på Facebook, og 7
pct. benyttede sig af Twitter.
Konklusionen var, at
valgplakater har størst effekt – ikke mindst for politikere, der rangerer længere
nede på partilisten. Hver
gang en byrådskandidat
finder en lygtepæl til sin
valgplakat, kan det i gennemsnit veksles til 1,7 pct.
flere af de personlige stemmer, der afgives til kandidatens parti.

Plakater kan ikke undgås
»Forklaringen er måske, at
du ikke kan undgå at se
valgplakater, mens et redskab som Facebook eller et
vælgermøde mest er for
folk, som opsøger det og bliver bekræftet i deres politiske observans. Valgmøder
og Facebook har næsten
kun effekt i forhold til at
stjæle fra sine partikollegaer,« forklarer professoren,
som understreger vigtigheden af at føre kampagne
og gøre opmærksom på sig
selv for at udbrede kendskabet til sin person.
»Der foregår to spændende kampe til kommunalvalg. Kampen mellem partierne og kampen inden for
partierne. Kampagnen har
størst effekt inden for listerne. Hvis nr. 7 på listen gør
noget ekstra, sætter 20 valgplakater op og får lavet en
Facebook-profil, tager det
stemmerne fra dem højere

oppe på listerne, som ikke
gør de ting,« siger han.
Ud over holdninger spiller kandidaternes udseende
tilsyneladende en rolle.
Ph.d.-studerende
Lasse
Laustsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, har i to år undersøgt,
om kandidaternes fysiske
fremtoning har betydning
for, om de bliver valgt.
»Udseende er ikke den
altafgørende faktor, men
det er en type af information, man som vælger bruger, når man skal danne sig
et indtryk af en kandidat,«
forklarer han.
Vælgere på de to politiske
fløje tiltrækkes ifølge Lasse
Laustsen af vidt forskellige
typer.
»Vi har fundet ud af, at
kandidater fra Radikale, Socialdemokraterne og Enhedslisten tenderer til at få
flere stemmer, desto mere
venlige og imødekommende de ser ud. Mens en kandidat på højrefløjen har en
fordel i at se dominant, maskulin og fysisk stærk ud,«
siger han.
Lasse Laustsens eget bud
på, hvorfor det forholder
sig sådan, er, at højre- og
venstreorienterede vælgere
opfatter verden vidt forskelligt.
»Socialpsykologisk forskning viser, at venstreorienterede ser verden som et rart
sted, hvor det handler om
at kunne samarbejde, mens
højreorienterede opfatter
verden som mere konfliktfyldt og derfor foretrækker
politikere, som kan beskytte deres egen gruppe og stå
fast.«

Weekend-arbejde
Formanden for de fem aarhusianske SF-partiforeninger, Leon Rix Iversen, vil ikke
afvise, at borgerne i Aarhus
vil kunne støde på plakatophængere fra hans parti
allerede i eftermiddag.
»Vi vil som alle andre gerne have plakaterne op, hvor
flest mennesker ser dem. Der
går lidt sport i det, men jeg
har aldrig oplevet andet, end
at det er en venskabskamp,«
siger Leon Rix Iversen, som
dog forventer, at SF kommer
til at bruge det meste af weekenden på at hænge partiets
plakater op.
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