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Førstegangsvælgere ved Folketingsvalget  
5. juni 2019 

Via udtræk fra Danmarks Statistik personstatistiske database er der lavet et skøn 

for antallet af førstegangsvælgere ved det kommende folketingsvalg. 

 

Det vurderes, at der er 277.261 personer, som 5. juni kan stemme ved et folke-

tingsvalg for første gang. Det seneste folketingsvalg fandt sted den 18. juni 2015. 

Det samlede vælgertal er vurderet til 4.225.879, så førstegangsvælgerne udgør 

6,6 pct. af alle vælgere. Bemærk, at der ikke er tale om et officielt vælgertal, og at 

kun personer, der bor i Danmark, er med i Danmarks Statistiks database. 

 

Med førstegangsvælgere forstår vi personer, som har ret til at stemme ved det 

kommende folketingsvalg, men som ikke havde det ved sidste folketingsvalg, til 

trods for at de boede i Danmark. Det drejer sig i sagens natur hovedsageligt om 

danske statsborgere, som ikke var fyldt 18 år på datoen for folketingsvalget i 

2015, men som vil være 18 år ved det kommende folketingsvalg. Derudover er 

der personer, som ikke var danske statsborgere ved sidste folketingsvalg, og som 

siden er blevet det. 

 

Af de 277.261 førstegangsvælgere var der 257.024, som var under 18 år ved fol-

ketingsvalget i 2015, mens der er 20.237, som var myndige ved sidste valg, men 

først er blevet danske statsborgere efter. 
 

Førstegangsvælgere 

 Førstegangsvælgere på grund af: 

 Alder Skift til dansk 
 statsborgerskab 

I alt 

I alt 257 024 20 237 277 261 
Personer med dansk oprindelse 238 160 509 238 669 
Indvandrere, vestlige lande 160 3 874 4 034 
Indvandrere, ikke-vestlige lande 1 680 14 281 15 961 
Efterkommere, vestlige lande 777 160 937 
Efterkommere, ikke-vestlige lande 16 247 1 413 17 660 

 

En førstegangsvælger er helt præcist defineret som en person, der opfylder følgende 

betingelser: 

 personen var registreret i CPR som boende i Danmark 1. april 2019 

 personen havde dansk statsborgerskab 1. april 2019 

 personen vil være fyldt 18 år 5. juni 2019 

 personen var registreret i CPR som boende i Danmark 18. juni 2015  

(datoen for seneste folketingsvalg) 

 personen var enten ikke fyldt 18 år 18. juni 2015 eller havde ikke dansk statsbor-

gerskab 

 

  



 

 

Vælgerenes herkomst ved Folketingsvalget 5. juni 2019 

Det samlede vælgertal, der blev estimeret til 4.225.879, kan også nedbrydes på her-

komst. Det vurderes, at personer med dansk oprindelse vil udgøre 94,9 pct. af væl-

gerne ved folketingsvalget 5. juni 2019. Til sammenligning udgør personer med 

dansk oprindelse 86,1 pct. af befolkningen, som er fyldt 18 år. 

 

Indvandrere og efterkommere udgør altså kun 5,1 pct. af vælgerne til folketingsval-

get, mens deres andel af befolkningen er 13,9 pct. 

 

Vælgertal 

 Befolkningen 
 på 18 år 

 eller derover 
 1. april 2019 

Vælgere 
 5. juni 2019 

Andel af  
befolkningen 

Andel af 
 vælgerne 

   antal     pct.   

I alt 4 653 582 4 225 879 100,0 100,0 
Personer med dansk oprindelse 4 006 455 4 012 357 86,1 94,9 
Indvandrere, vestlige lande  245 262  32 073 5,3 0,8 
Indvandrere, ikke-vestlige lande  322 750  115 623 6,9 2,7 
Efterkommere, vestlige lande  11 154  7 345 0,2 0,2 
Efterkommere, ikke-vestlige lande  67 961  58 481 1,5 1,4 

 


