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Et specielt Folkemøde
Fra 2011-2019 voksede Folkemødet hvert eneste år. I 2019 tog 45.000 deltagere i
Allinge om fredagen for at debattere og fejre demokratiet. Corona aflyste
Folkemødet i 2020 og knækkede vækstkurven i 2021. Det var en stor lettelse, at der
overhovedet kom et Folkemøde i år. Det havde vi brug for!
Folkemødet er et vigtigt talerør for danske organisationer, virksomheder og
institutioner. Det blev kun vigtigere, da coronai lang tid dominerede mediernes
dagsorden, politikernes kalender og danskernes opmærksomhed, som
organisationerne kæmper om adgang til.
Flere hundrede organisationer opsøgte i 2021 den unikke dialog med borgere og
politikere, som Folkemødet skaber. Dialogen skabte ringe i vandet og nåede ud til
millioner af danskere på streams, Altinget, TV2 og DR.
Det største tema var selve vores demokrati –måske meget passende efter to vilde
år. Mange af de 466 åbne debatter handlede også om vækst, sundhed, undervisning
og selvfølgelig klima, der var deltagernes største fokus.
Folkemødeanalysen bæger præg af restriktionerne. Selvom Folkemødet var mindre
end normalt, var det dog alligevel med til at genstarte en åben og nær demokratisk
samtale.

Der er masser af ting, vi kan lære af Folkemødet 2021 frem mod 2022, hvor det
første ”normale” Folkemøde siden 2019 løber af stablen.
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Tallene bag Folkemødeanalysen

466

812

53 &14

82

events kodet
efter indhold

svar fra
deltagere

svar fra
arrangører

digitale events på
andre platforme*

(hhv. fysiske/digitale events)

Folkemødeanalysen er gennemført af Foreningen Folkemødet og Operate A/S.
*Data om digitale events på arrangørernes egne platforme er indsamlet af SODAS på Københavns Universitet.

Tak til alle, som har deltaget.
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Deltagerne

Folket fyldte mere end normalt på Folkemødet 2021

Politikeren

Den
professionelle

Ildsjælen

Folket

Journalisten

Beslutningstager

På arbejde

Frivilligt arbejde

Deltager

Formidler

Hvorfor?

Et ”must”

Et arbejde

Et kald

En oplevelse

Et arbejde

Hvor mange?

Ca. 2%**

Ca. 21%*

Ca. 8%*

Ca. 68*

Ca. 1%***

Hvem

*Baseret på besvarelser fra 812 deltagere. **Baseret på tal for hvor mange politikere, der har deltaget på Folkemødet i 2021. ***Baseret på antal
akkrediterede mediefolk på Folkemødet.
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Deltagerne: Klima og demokrati fyldte mest i 2021

Jo større boblen er, jo flere har angivet emnet som et af dem, der fyldte mest.

Økonomi,
finans og skat

Klima og…
Retspolitik

Børn, unge og
undervisning
Miljø og…

Uddannelse og
forskning

Demokrati og
forvaltning
Kultur, medier
og idræt
Socialpolitik og
integration
EU og…

Transport og…

Vækst,
erhverv og
beskæftigel…

Baseret på besvarelser fra 812 deltagere
Spørgsmål: ”Hvilke af følgende politiske emner har efter din mening fyldt mest i de diskussioner, du har deltaget i på Folkemødet? (Sæt max 2 krydser)”

Sundhed,
omsorg og
forebyggelse
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De mest interessante emner fordelt på deltagertyper
Alle tre deltager-grupper i 2021 så Klima og energi som det tema, der fyldte mest på Folkemødet.

Professionelle
(typisk ca. 30%)

Ildsjæle
(typisk ca. 20%)

Folket
(typisk ca. 50%)

1

Klima og energi

Klima og energi

Klima og energi

2

Sundhed, omsorg
og forebyggelse

Sundhed, omsorg
og forebyggelse

Demokrati og
forvaltning

3

Vækst, erhverv og
beskæftigelse

Børn, unge og
undervisning

Miljø og fødevarer

Baseret på besvarelser fra 812 deltagere fra 2021.
Spørgsmål: ”Hvilke af følgende politiske emner har efter din mening fyldt mest i de diskussioner, du har deltaget i på Folkemødet? (Sæt max 2 krydser)”
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Folkemødet er en central del af den demokratiske samtale
2018

Meget
enig 5

4

4,3

4,4

4,1

4,1

2019

4,2

2021

4,4
4,0

4,5

4,1

3

2
Meget
uenig1

Folkemødet styrker dialogen
mellem politikerne,
organisationer og borgere

Tal for 2021: Baseret på besvarelser fra 812 deltagere.
Spørgsmål: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?”

Folkemødet styrker demokratiet i
Danmark

Folkemødet byder på noget for
alle
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Tilfredse deltagere på Folkemødet 2021
På trods af Corona-restriktioner leverede Folkemødet på forventningerne til debat, netværk og samvær.

Vigtighed

Tilfredshed

At diskutere politik og samfundsforhold

3,6
3,5

At møde politikere og andre beslutningstagere

3,6
3,5
3,3
3,4

En festlig oplevelse

3,3
3,2

Faglig udvikling gennem events

3,0
3,2

Netværk/dialog med nye organisationer/personer
Netværk/dialog med organisationer/personer jeg kender i
forvejen

3,0
3,0

At møde borgere/brugere
2,2

Aftenlivet i Allinge
Meget utilfreds/
Slet ikke vigtigt

Baseret på besvarelser fra 812 deltagere
Spørgsmålene: ”Hvor vigtigt var følgende for dig på Folkemødet i år?”, ”Hvor tilfreds var du med følgende på Folkemødet i år?”

3,4
3,3
3,3
Meget tilfreds/
Meget vigtigt
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Arrangørerne

92% af arrangørerne vil anbefale Folkemødet til andre
Selvom restriktionerne især begrænsede det spontane møde, så er arrangørerne godt tilfredse.

Sætte temaer, der var vigtige for os, på
dagsordenen

3,8

Netværk/dialog med organisationer/personer
vi kender i forvejen

92%
vil anbefale
Folkemødet

3,4

En festlig oplevelse

2,9

Øge vores faglige indsigt gennem egne eller
andres events

2,7

Netværk/dialog med organisationer/personer
vi ikke tidligere har mødt

2,6

Møde borgere/brugere på en ny måde

2,5
Meget utilfreds

Baseret på besvarelser fra 53 arrangører
Spørgsmål: ” I hvor høj grad vil du anbefale andre at deltage som arrangør på Folkemødet til næste år?”, ”I hvor høj grad har I fået følgende ud af jeres deltagelse på Folkemødet i år?”

Meget tilfreds
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Stor tilfredshed med samarbejder om events
Hvor tilfreds er du med samarbejdet
med andre arrangører?

Samarbejdede din organisation med andre arrangører på
Folkemødet?

50%

Tilfreds;
44%

Meget
tilfreds;
56%

2017

52%
45% 44%

46%

2018

43%

2019

46%

44%

21%
13%

Ja, vi afholdt et event i Ja, vi delte telt/scene
samarbejde med andre med andre arrangører
arrangører
Baseret på besvarelser fra 53 arrangører.

2021

21%
13%

Nej, vi samarbejdede
ikke med andre
arrangører
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Succes blandt arrangører af
online events

Meget høj
grad

1/3 af online
arrangørerne
overvejer at livestreame igen
næste år

3,8

Meget lav
grad

Online arrangørerne er i høj grad enige i, at
afholdelsen af deres events var en succes

Baseret på svar fra 14 arrangører af digitale events
Spørgsmål: ” I hvor høj grad mener du, at jeres digitale event(s) var en succes?”, ” Kunne I finde på at live-streame events til Folkemødet næste år?”
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Aktiviteterne

Folkemødet i medierne

Knap 900.000 danskere fulgte
med i Folkemødet den 17.-19.
juni på TV2 News, der fra
Folkemødets hovedscene
sendte samtlige partiledertaler,
interviews med partiledere,
Folkemødets åbning og
afslutning samt programmet
News & Co.

På DR Radio har 1.270.000
mennesker hørt mindst et
program om Folkemødet,
blandt andet på P1 og P4. På
DRs Tv-kanaler har 441.000
fulgt med på tværs af
‘Deadline’ og ‘Debatten’

*Data indsamlet af Foreningen Folkemødet og SODAS ved Københavns Universitet.

Hhv. 250.000 og 130.000 har
fulgt med i Folkemødet via
Folkemødets formidling på
Facebook og Instagram. 30.600
gange er der interageret med et
#fmdk-tweet. 47.000 gange er
folkemødeevents blevet set på
Folkemoedet.dk, og events
streamet på Facebook havde i
gennemsnit +1.750 seere*.
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Aktiviteter på Folkemødets tre dage i 2021
Digitalt

173

Fysisk

Fysisk+digitalt

57

56

37

35

52

28

Torsdag
Baseret i alt 466 events afholdt på Folkemødets 11 scener samt online

21

7
Fredag

Lørdag
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Debatten dominerer – stadig

Debat
72%

Foredrag/tale
/interview
16%

Optræden/
Performance
3%
For
børn/unge
1%

Workshop
For sjov/sport
1%
3%

Partiledertale eller
officiel
Folkemødeevent
3%

Baseret i alt 466 events afholdt på Folkemødets 11 scener samt online
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Nye Borgerlige 1

Hvor mange politikere var med i Folkemødets events?

Baseret på deltagende partimedlemmer til godkendte aktiviteter på Folkemødet.
Operate | Side 19

Top 10 over de mest omtalte
politikere på Twitter
@sofienc

46

@JakobEllemann

46

@KristianTdahl

36

@SorenPape

36
34

@FranciskaRosenk

32

@PiaOlsen

31

@LeaWermelin

29

@JeppeKofoed

27

@CoHedegaard
@MaiVilladsen

20

Baseret på antal omtaler på Twitter under Folkemødet indhentet i samarbejde med SODAS på Københavns
Universitet.
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Dagsordenen

”Idéernes Folkemøde” var årets hovedtema
– sådan oplevede deltagerne det:

3,7

Meget
enig

3,6
3,1

3,0

Meget
uenig

Jeg oplevede en vilje og
et engagement til at
genstarte vores
samfund
Baseret på besvarelser fra 812 folkemødedeltagere.
Spørgsmål: ” Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?”

Det var et relevant
emne

Jeg oplevede at nye
idéer kom frem på
Folkemødet

Arrangørerne brugte
emnet i deres events
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Målt på arrangørernes kategorisering:

Demokrati og forvaltning var det største tema i debatterne
20%

18% 18%
15%
13%

12%
9%

9%

9%

8%

7%
5%

Baseret i alt 466 events afholdt på Folkemødets 11 scener samt online. Hvert event er tagget med op til 2 temaer.

4%

2%

1%
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Målt på deltagernes oplevelser:

Demokrati og klima var de største samtaleemner
43%

42%
30%
24%

24%

22%

22%

20%

19%

18%

17%
10%

Baseret på besvarelser fra 812 deltagere
Spørgsmål: ” Hvilke af følgende politiske emner har efter din mening fyldt mest i de diskussioner, du har deltaget i på Folkemødet? (Sæt max 2 krydser)”

9%
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Dagsordenen ved sidste ”normale” Folkemøde
Når du tænker tilbage på Folkemødet 2019, hvad står så for dig som det politiske tema eller emne,
der har været diskuteret mest?

Baseret på besvarelser fra 1080 folkemødedeltagere. Jo flere gange et ord nævnes, des større fremstår ordet ovenfor.

FOLKEMØDET

2019
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Dagsordenen på Folkemødet 2021
Når du tænker tilbage på Folkemødet 2021, hvad står så for dig som det politiske tema eller emne,
der har været diskuteret mest?

Baseret på besvarelser fra 812 folkemødedeltagere. Jo flere gange et ord nævnes, des større fremstår ordet ovenfor.

FOLKEMØDET

2021
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Anbefalinger

Arrangører: Et aktuelt, relaterbart tema er afgørende

Jo større boblen er, jo flere har angivet elementet som et af deres primære trækplastre.
En populær
ordstyrer

Et højaktuelt
emne

Et emne folk kan
identificere sig
med
En populær
debattør/deltager
Muligheden
for selv at
deltage/prøve
noget

Et emne med
klar politisk
konflikt

Et anderledes og
spændende
debatformat

Baseret på besvarelser fra 53 arrangører
Spørgsmål: ” Hvad vurderer du var de primære trækplastre ved det af jeres events, som flest personer deltog i? (Angiv max 3 svar)”
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Fra 2019: Samarbejde øger udbyttet på alle parametre
Viser procentdelen af arrangører, der i høj grad eller meget høj grad har fået følgende ud af deres deltagelse på Folkemødet.

Samarbejdede med andre arrangører

100%
90%

Samarbejdede ikke med andre arrangører

86%

80%

70%

69%

66%

63%

60%
50%

47%

50%
41%

40%

44%

63%

44%

30%
20%
10%

0%

Netværk/dialog med
Netværk/dialog med
Øge vores faglige indsigt Møde borgere/brugere på
organisationer/personer vi organisationer/personer vi gennem egne eller andres
en ny måde
kender i forvejen
ikke tidligere har mød
events

Baseret på besvarelser fra 246 arrangører af events på Folkemødet i 2019.

En festlig oplevelse
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Deltagerne søger
hen til politikerne

…og især statsministerens
partiledertale var populær
78%

Politikere

64%

Eksperter
Repræsentanter fra
interesseorganisationer og lign.
Virksomhedsledere

Journalister

54%

25%
23%

Borgere

Embedsmænd

17%
9%
7%

Baseret på besvarelser fra 816 deltagere
Spørgsmål: Venstre side: ”Hvilke debattører/deltagere går du efter når du vælger hvilke events du
deltager i?” Højre side: ”Hvilke partiledere hørte du tale ved Hovedscenen?”

30%

Jakob Ellemann-Jensen
Sofie Carsten Nielsen

22%

Alex Vanopslagh

21%

Pia Olsen Dyhr

19%

Kristian Thulesen Dahl

18%

Søren Pape Poulsen
Mai Villadsen

Kunstnere

48%

Mette Frederiksen

Pernille Vermund

17%
15%
13%

Franciska Rosenkilde

12%

Sikander Siddique

10%

Isabella Arendt

9%
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Tilfredshed med Folkemødet i et Corona-år
At Folkemødet i år ikke blev aflyst, men afviklet i coronatilpasset
form

4,1

At nogle af folkemødets scener på Bornholm bliver streamet og
vist on demand, så folk fra hele landet kan følge med

4,0

Mulighederne for at kunne deltage i Folkemødet til trods for
coronarestriktioner

4,0

At Folkemødet har åbnet for digitale events fra hele landet om
torsdagen

3,8

3,5

Mad og drikke muligheder på folkemødepladsen
Folkemødets tværgående tema ’Ideernes Folkemødet – fra dvale
til drivkraft efter corona'

3,5

Indretningen af folkemødepladsen – herunder skiltning

3,4
3,2

Billethåndtering
Folkemødets Covid-19 tiltag som sektionsopdeling, programblokke
og afstandskrav som del af sundhedsmæssige tiltag

2,9
Meget
utilfreds

Baseret på besvarelser fra 812 deltagere
Spørgsmål: ”Folkemødet udvikler sig hvert år. Hvor tilfreds er du med følgende tiltag i år?”

Meget
tilfreds
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Tak for i år
Vi ses i 2022!

Louise Stenstrup
Chefrådgiver
ls@operate.dk
tlf. 26 70 37 74

Mads Bendix
Seniorrådgiver
mb@operate.dk
tlf. 30 67 28 11

