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1 Indledning
Fra oktober 2008 laver Danmarks Statistik på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af
nationale valg i Danmark. Nationale valg omfatter folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og
folkeafstemninger. Det er således Danmarks Statistik, der står for de officielle beregninger i
forbindelse med nationale valg, og deres hovedformål er at bestemme, hvem der vælges til
folketinget og Europa-Parlamentet samt resultater af folkeafstemninger.

2 Indhold
Danmarks Statistik har en valghjemmeside. Her formidles alle resultater, publikationer mv., som er
relevante i forbindelse med et valg. Der findes resultater opgjort på både hele landet, landsdele (3),
storkredse (10), opstillingskredse (92) og afstemningsområder. Der findes også detaljerede tabeller i
Statistikbanken under Valg. Disse bliver dog først lavet nogle uger efter et valg.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Danmarks Statistik har en valghjemmeside. Her formidles alle resultater, publikationer mv., som er
relevante i forbindelse med et valg. Der findes resultater opgjort på både hele landet, landsdele (3),
storkredse (10), opstillingskredse (92) og afstemningsområder. Der findes også detaljerede tabeller i
Statistikbanken under Valg. Disse bliver dog først lavet nogle uger efter et valg
På den særlige hjemmeside findes opgørelser af mandatfordeling for folketingsvalg, og der er også
en opgørelse af valgte kandidater og stedfortrædere.
I statistikbanken er det muligt at få alle relevante stemmetal opgjort hele ned på
afstemningsområdeniveau.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Ikke relevant for denne statistik.

2.3 Sektordækning
Ikke relevant for denne statistik.
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2.4 Begreber og definitioner
Landsdel: Danmark er valgteknisk indelt i tre landsdele: Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og
Midtjylland-Nordjylland.
Storkreds: De tre landsdele i Danmarks valgstruktur er inddelt i 10 storkredse.
Opstillingskreds: De 10 storkredse i Danmarks valgstruktur er yderligere inddelt i 92
opstillingskredse.
Afstemningsområde: De 92 opstillingskredse kan yderligere opdeles i et antal afstemningsområder.
Opdeling på afstemningsområder ændrer sig fra valg til valg.
Partistemmer: Stemmer afgivet til et parti og ikke til en specifik kandidat i partiet.
Personlige stemmer: Stemmer afgivet til en specifik kandidat.
Ugyldige stemmer: Stemmer som er afgivet men er blevet erklæret ugyldige. De tæller som afgivne
stemmer men tildeles ikke noget parti eller nogen kandidater.

2.5 Enheder
Valgresultater offentliggøres for hele landet, landsdele, storkredse, opstillingskredse og
afstemningsområder.

2.6 Population
Den statistiske population for denne statistik er antallet af stemmer givet ved valget fordelt på
partier, personer og ugyldige stemmer.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
For folketingsvalg fra 2007 og frem og for alle folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg fra
2009 og frem.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Stemmer.
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2.11 Referencetid
01-01-2019 - 31-12-2019

2.12 Hyppighed
Hyppigheden og eksakte tidspunkter for valg afhænger af politiske beslutninger. Der vil minimum
være et folketingsvalg hvert fjerde år og et Europa-Parlamentsvalg hvert femte år, mens
folkeafstemningers hyppighed ikke kan forudsiges.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Ikke relevant for denne statistik.

2.14 Indberetningsbyrde
Ikke relevant for denne statistik.

2.15 Øvrige oplysninger
Danmarks Statistik laver valgopgørelser på vegne af Social- og Indenrigsministeriet. For spørgsmål
af juridisk karakter, der ikke vedrører beregninger mv., bør Social- og Indenrigsministeriet
kontaktes.

3 Statistisk behandling
Der udføres nogle kontroller i Danmarks Statistik af de indsamlede resultater. Hvis noget ser
mærkeligt ud, kontaktes den relevante kommune. Der laves kun rettelser, hvis kommune bekræfter,
at der er tale om fejl.

3.1 Kilder
Der er kommunerne, der er ansvarlige for at organisere valghandlingen og optælle stemmer mv. Via
KMD videreformidles resultater elektronisk fra kommunerne til Danmarks Statistik. På valgaftenen
får Danmarks Statistik dog også telefonisk indberetning af resultater. I tiden op til et valg er der
også brug for oplysninger omkring opstillede kandidater. Her samarbejdes der med Social- og
Indenrigsministeriet for at få disse oplysninger på plads. Ved folketingsvalg modtager Social- og
Indenrigsministeriet oplysninger om kandidatopstillinger fra statsforvaltningerne og Bornholms
Kommune. Ved Europa-Parlamentsvalg er Social- og Indenrigsministeriet selv den ansvarlige
myndighed, der får oplysninger om kandidatoplysninger direkte fra kandidater og partier. I begge
tilfælde videreformidler Social- og Indenrigsministeriet oplysningerne til Danmarks Statistik.

3.2 Indsamlingshyppighed
Data indsamles, når der er et landsdækkende valg.
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3.3 Indsamlingsmetode
Elektroniske data via KMD, som er kommunernes IT-leverandør vedrørende valg. På valgaftenen
anvendes der også telefonisk indberetning.

3.4 Datavalidering
Der udføres nogle kontroller i Danmarks Statistik af de indsamlede resultater. Hvis noget ser
mærkeligt ud, kontaktes den relevante kommune. Der laves kun rettelser, hvis kommune bekræfter,
at der er tale om fejl.

3.5 Databehandling
Ikke relevant for denne statistik.

3.6 Korrektion
Ikke relevant for denne statistik.

4 Relevans
Et klart behov for mange brugere er, at resultaterne er tilgængelige så hurtigt som muligt. Mange
brugere ønsker også data klar i dataformater, som de selv kan arbejde videre med.

4.1 Brugerbehov
Resultatopgørelserne af valg laves på vegne af Social- og Indenrigsministeriet, som derfor spiller en
central rolle som bruger. Andre centrale brugere er alle typer af medier. I sagens natur går der ofte
flere år mellem valg, og interessen fra medierne er meget stor i den korte periode, hvor et
forestående eller netop overstået valg dominerer dagsordenen. Alle private personer med interesse
for valg kan også betragtes som brugere.

4.2 Brugertilfredshed
Danmarks Statistik offentliggør også valgresultater i XML filer, som alle har adgang til. De er
tilgængelige via valghjemmesiden. På valgaftenen sker offentliggørelse dog kun på
opstillingskredsniveau som det mest detaljerede niveau. Det skyldes, at Danmarks Statistik pt. ikke
får alle resultater leveret på afstemningsområdeniveau på valgaftenen. Brugere har efterspurgt, at
data også offentliggøres på afstemningsområdeniveau på valgaftenen.
Det er også et ønske fra mange brugere at få statistik om stemmeprocenter for forskellige grupper.
Fx stemmeprocent, der er opdelt på køn og alder. Det er pt. ikke muligt for Danmarks Statistiks at
lave opgørelser af denne type, da vi for et afstemningsområde kun kender det samlede antal
stemmeberettigede og antallet af afgivne stemmer.

4.3 Fuldstændighed af data
Ikke relevant for denne statistik.
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5 Præcision og pålidelighed
Det er vurderingen, at der sker meget få fejl ved valg i Danmark. Ikke mindst pga. den store
opmærksomhed, der er omkring valg og de mange forskellige personer, der på lokalt plan er
involveret i valgets korrekte afvikling.

5.1 Samlet præcision
Ved valg i Danmark optælles stemmer manuelt. Kommunerne indtaster derefter stemmetal i ITsystem udviklet af KMD. Generelt er det kun få fejl, som Danmarks Statistik har mulighed for at
opdage. Fx når stemmer på et enkelt afstemningsområde afviger voldsomt fra opstillingskredsens
øvrige resultater. Der kan her være tale om en simpel fejlindtastning i systemet, og Danmarks
Statistik har udviklet kontroller til at opdage den slags tilfælde.
Endelige resultater kan afvige fra foreløbige resultater. Foreløbige resultater bør derfor altid tages
med forbehold. Det gælder både valgaftensresultater og foreløbige fintællingsresultater.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

5.6 Kvalitetsvurdering
Det er vurderingen, at der sker meget få fejl ved valg i Danmark. Ikke mindst pga. den store
opmærksomhed, der er omkring valg og de mange forskellige personer, der på lokalt plan er
involveret i valgets korrekte afvikling.
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5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Det endelige resultat vil altid afvige fra valgaftensresultatet, og undertiden kan det også indebære, at
mandater flyttes mellem partierne.

6 Aktualitet og punktlighed
Hurtig offentliggørelse af resultater er i sagens natur vigtig, når det gælder valgresultater. På
valgaftenen offentliggøres resultaterne i takt med, at de indsamles. Fintællingsresultater
offentliggøres også i takt med, at de indsamles. De første fintællingsresultater kommer typisk om
formiddagen dagen efter et valg og de sidste kommer sent på aftenen.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Valgresultater offentliggøres løbende på selve valgaftenen på valghjemmesiden.
Fintællingsresultater offentliggøres løbende fra dagen efter et valg og ca. 4-5 dage frem. Danmarks
Statistik har også en kontrolfunktion vedr. fintællingsresultaterne. Typisk vil et foreløbigt
fintællingsresultat være klart allerede sent dagen efter et valg. Et fintællingsresultat, hvor Danmarks
Statistik har kontrolleret og godkendt alle 92 opstillingskredse, vil typisk foreligge 4-5 dage efter et
valg.

6.2 Publikationspunktlighed
Ikke relevant for denne statistik.

7 Sammenlignelighed
I forbindelse med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, blev der også lavet en
valgkredsreform. Resultater fra valg fra 2007 og frem er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige
med valg fra før 2007, når det gælder opdeling på landsdele, storkredse og opstillingskredse.

7.1 International sammenlignelighed
Ikke relevant for denne statistik.
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7.2 Sammenlignelighed over tid
I forbindelse med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, blev der også lavet en
valgkredsreform. Resultater fra valg fra 2007 og frem er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige
med valg fra før 2007, når det gælder opdeling på landsdele, storkredse og opstillingskredse.
Strukturen med 3 landsdele, 10 storkredse og 92 opstillingskredse ligger fast, og resultater kan
derfor sammenlignes fra valg til valg (for valg fra 2007). Derimod ændrer afstemningsområder sig
fra valg til valg, og her er der ikke samme muligheder for at sammenligne.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Ikke relevant for denne statistik.

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.

8 Tilgængelighed
Danmarks Statistiks valghjemmeside er en væsentlig distributionskanal for valgresultater under og
umiddelbart efter valget. Materiale med relevans for valget bliver lagt på hjemmesiden. Desuden
udgives en statistisk efterretning, der for folketingsvalg udkommer senest 12 søgnedage efter valget,
når det nye folketing træder sammen. Også i forbindelse med Europa-Parlamentsvalg og
folkeafstemninger udgives en statistisk efterretning.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer
mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne
publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Der laves ingen NYT for denne statistik.
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8.5 Publikationer
I forbindelse med folketingsvalg laves en uddybende publikation, som udkommer ca. 9 måneder
efter valget.

8.6 Statistikbanken
For hvert valg laves der 11 tabeller i Statistikbanken under Valg.

8.7 Adgang til mikrodata
Via tabeller i statistikbanken og statistiske efterretninger bliver alle resultater og beregninger
vedrørende et valg gjort offentligt tilgængelige.

8.8 Anden tilgængelighed
Ikke relevant for denne statistik.

8.9 Diskretioneringspolitik
For kandidater, som har hemmelig adresse, vises ingen oplysninger om den by vedkommende bor i.

8.10 Diskretionering og databehandling
For kandidater, som har hemmelig adresse, vises ingen oplysninger om den by vedkommende bor i.

8.11 Reference til metodedokumenter
Ved opgørelse af valg er hovedformålet, at alle beregninger, resultater og udvælgelser sker i
fuldstændig overensstemmelse med gældende lovgivning. De gældende love kan derfor betragtes
som en slags dokumentation. Gældende lov om folketingsvalg, folkeafstemninger og EuropaParlamentsvalg kan findes på retsinfo. Mandatberegninger ved folketingsvalg er beskrevet med
relevante tabeller i den statistiske efterretning om folketintgsvalg. Mere uddybende information
findes i den store publikation om folketingsvalg.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Befolkning og Uddannelse. Den statistikansvarlige
er Annemette Lindhardt Olsen, tlf. 39 17 30 13, e-mail: alo@dst.dk
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9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Befolkning og Uddannelse, Personstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Annemette Lindhardt Olsen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
alo@dst.dk

9.7 Telefonnummer
39 17 30 13

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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