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Danmarks Statistiks valgside 

Danmarks Statistik har en fast valghjemmeside www.dst.dk/valg. Her vil 
resultater fra Folketingsvalget 15. september 2011 blive offentliggjort. Ved at 
vælge Folketingsvalg under datoen 15. september  øverst til venstre, kommer 
man ind på siden for folketingsvalget. Dette dokument er en kortfattet guide 
til valghjemmesiden, som tager udgangspunkt i de syv overskrifter, der findes 
til venstre på valgets startside. 
 

Før valget 

 
Startside 
 
Startsiden indeholder kortfattet information om valget. Desuden bruges 
startsiden til placering af forskellige pdf-dokumenter, der udgives løbende fra 
valgets udskrivelse, til det er afsluttet. Det drejer sig blandt andet om 
kandidatstatistik, der udgives ca. en uge inden valget. Derudover vil en række 
specielle opgørelser blive placeret på startsiden – fx ordning af kandidater 
efter antal personlige stemmer og den statistiske efterretning for valget, når 
den er klar. 
 
Nyheder 
 
Denne side viser kronologisk oversigt med vigtige offentliggørelser på 
valgsiden. Seneste offentliggørelse er vist øverst.  
 
Vælgertal 
 
Ca. 12 dage før valget offentliggøres vælgertal. Denne offentliggørelse vil 
også vise, hvilke afstemningsområder der vil være i de forskellige 
opstillingskredse ved det forestående valg. Strukturen med tre landsdele, ti 
storkredse og 92 opstillingskredse ligger fast ved lov, mens antallet af 
afstemningsområder ændrer sig fra valg til valg. Der offentliggøres nye 
vælgertal syv dage før valget og igen på selve valgaftenen, hvor de gamle 
overskrives.  
 
Kandidatfortegnelser 
 
En komplet oversigt med alle opstillede kandidater fordelt på storkredse, 
partiers opstillingsform, rækkefølge for partiliste mv. forventes offentliggjort 
senest otte dage før valget. Kandidatfortegnelserne er unikke for hver 
storkreds, da en kandidat kun kan være opstillet i én storkreds. Inden for hver 
storkreds er kandidatfortegnelserne ordnet efter parti.  

 
De fleste partier har sideordnet opstilling, og når der ikke står partiliste under 
partiet, vil der være tale om sideordnet opstilling. Den typiske variant er, at 
kandidaterne i storkredsen er opstillet i alle storkredsens opstillingskredse, og 
der vil i de tilfælde stå ’Alle’ ud for alle kandidater i kolonnen ’Opstillet i kreds 

nr.’ For partier med sideordnet opstilling vil partistemmer tildeles på 
opstillingskredsniveau i overensstemmelse med de personlige stemmetal for 
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opstillingskredsens opstillede kandidater. En opstillet kandidat, der fx har 
fået 10 pct. af de personlige stemmer, som partiets opstillede kandidater 
tilsammen har fået i opstillingskredsen, vil altså også få tildelt 10 pct. af de 
partistemmer, som partiet har fået. Nominering har kun betydning for 
kandidatens placering på stemmesedlen og er kun aktuel for partier med 
sideordnet opstilling. Er en kandidat nomineret i opstillingskreds 1, betyder 
det, at denne kandidat vil stå øverst på stemmesedlen i den opstillingskreds, 
som har nummer 1 i den pågældende storkreds, mens de øvrige kandidater vil 
være placeret i alfabetisk rækkefølge. De kredsnumre, som der henvises til i 
kandidatfortegnelserne, fremgår blandt andet af vælgertal. Klikker man her 
på Københavns Storkreds ses det fx, at kreds nummer 1 i Københavns 
Storkreds er Østerbro.  
 
For partier med partiliste angiver numrene i kolonnen ’Opstillet i kreds nr.’, 
hvilken kreds den pågældende kandidat er opstillet i. Alle partistemmer givet 
til partiet i denne opstillingskreds, vil tilfalde den opstillede kandidat. 
Kandidaternes rækkefølge i kandidatfortegnelsen er partilistens orden i 
storkredsen. Eventuelle mandater til partiet i storkredsen vil blive tildelt efter 
partilistens rækkefølge med mindre en af kandidaterne får et personligt 
stemmetal, der er højere end fordelingstallet (se dokument med forklaring af 
begreber på siden med valgoversigt). 
 

På valgaftenen 

 
Resultater - valgaften 
 
Det store Danmarkskort i midten af billedet er opdelt på de 92 
opstillingskredse. Opstillingskredsen har en mørkere farve, når resultaterne 
er kommet. I højre side af skærmen kan resultater for både hele landet, de tre 
landsdele og de 10 storkredse hentes. Det er først, når der findes resultater fra 
alle opstillingskredse inden for en given storkreds, at resultater vises for 
storkredsen. Klikker man på en storkreds navn, vil man i højre side få en 
oversigt frem med alle opstillingskredse i storkredsen. Ved at klikke på 
opstillingskredsens navn kan man få resultater fra opstillingskredsen. Det er i 
de fleste tilfælde en mere praktisk løsning end at finde en bestemt 
opstillingskreds på Danmarkskortet.  
 
I løbet af valgaftenen vil vi løbende udregne et resultat for hele landet baseret 
på de resultater, som kendes. Når resultater fra den første opstillingskreds 
kommer ind, vil dette resultat således kun være baseret på den ene kreds, og 
det vil angives, at en af 92 opstillingskredse er indberettet. Når den næste 
opstillingskreds kommer ind, vil resultatet være baseret på de to indberettede 
opstillingskredse og så fremdeles indtil resultater fra alle 92 opstillingskredse 
kendes. Den løbende optælling er en simpel sammenlægning af resultaterne, 
som ikke tager hensyn til, at tidligt indberettede opstillingskredse ofte er de 
mindste. Den løbende optælling er derfor ikke en prognose for det endelige 
valgresultat, men blot en angivelse af stemmernes fordeling ud fra alle hidtil 
indberettede og bekræftede resultater. Samtidig giver funktionen et overblik 
over, hvor mange opstillingskredse, der fortsat mangler. 
 
På valgaftenen offentliggør vi ikke resultater på et lavere niveau end de 92 
opstillingskredse, og der offentliggøres kun partiernes samlede stemmetal. 
Personlige stemmer optælles først dagen efter valget. 
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Når alle resultater i en storkreds foreligger, bliver fordelingen af 
kredsmandater for den pågældende storkreds beregnet. Det er først, når 
resultater for alle opstillingskredse i landet er inde, at der kan laves fordeling 
af de 40 tillægsmandater. Når det er sket, vil resultatsiden for hele landet 
også indeholde en mandatfordeling for alle partier, der også er opdelt på 
kreds- og tillægsmandater. Valgaftenen er herefter afsluttet. Resultaterne på 
valgaftenen er foreløbige, og der kan i forbindelse med fintællingen ske 
forskydninger i mandatfordelingen. 
 

Efter valget 
 
Resultater - fintælling 
 
De første fintællingsresultater vil blive overført til Danmarks Statistik 
omkring kl. 12 dagen efter valget, og det vil formentlig være meget sent på 
aftenen, at de sidste resultater er inde.  
 
I offentliggørelsen af resultaterne vil der blive skelnet mellem ’foreløbigt 
fintællingsresultat’ og ’fintællingsresultat’. Selv om der udføres vigtige 
kontroller af fintællingsresultaterne, offentliggør Danmarks Statistik 
resultaterne, så snart de elektronisk via KMD kommer ind i vores system. På 
det tidspunkt vil resultaternes status være ’foreløbigt fintællingsresultat’. Det 
forventes ikke, at der er betydelige ændringer fra ’foreløbigt 
fintællingsresultat’ til ’fintællingsresultat’. For langt de fleste opstillingskredse 
vil der ikke være ændringer, der påvirker de offentliggjorte resultater, men 
der kan i enkelte ske forskydninger af personlige stemmer mellem kandidater. 
Tidsmæssigt kan der dog gå op til to til tre dage før et resultat ændrer status, 
og det skønnes derfor vigtigt at få resultaterne ud så snart vi har dem, selv om 
de ikke er kontrolleret af Danmarks Statistik. 
 
Hvis blot én opstillingskreds i en storkreds kun står med ’foreløbigt 
fintællingsresultat’ vil også hele storkredsen stå med ’foreløbigt 
fintællingsresultat’. Når opstillingskredsen er kontrolleret og godkendt, 
ændres status fra ’foreløbigt fintællingsresultat’ til blot ’fintællingsresultat’. Da 
resultatet af et folketingsvalg ikke er endelig, før Folketinget har godkendt 
det, afholder vi os fra at bruge ordet endelig om nogen resultater.  
 
Siden med fintællingsresultater er opbygget på samme måde som 
resultaterne fra valgaftenen. Der er blot den yderligere tilføjelse, at personlige 
stemmer opgjort på både storkreds- og opstillingskredsniveau også 
offentliggøres. De personlige stemmer findes under figuren, der 
sammenligner partiernes andel af stemmerne med resultatet fra forrige valg. 
Både personlige stemmer og tildelte partistemmer samt summen af de to, som 
er den, der er bestemmende for kandidatudvælgelsen, fremgår. 
 
En yderligere tilføjelse sammenlignet med valgaftensresultaterne er, at der 
også offentliggøres resultater for alle afstemningsområder inden for en given 
opstillingskreds. Når man er inde i en bestemt opstillingskreds, fremgår 
afstemningsområderne i højre side af billedet. Ved at klikke på et bestemt 
afstemningsområdes navn kommer resultaterne fra afstemningsområdet 
frem.  
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Resultaterne fra valgaftenen bliver fjernet fra siden, når alle 
fintællingsresultater er modtaget. Til den tid vil der være et samlet resultat 
baseret på foreløbige fintællingsresultater, som er mere retvisende som 
samlet valgresultat end valgaftensresultatet.  
 
 
 
Valgte kandidater og stedfortrædere 
  
Når alle fintællingsresultater er indberettet, kan alle mandater fordeles og 
kandidater og stedfortrædere udpeges. Er der fortsat enkelte 
opstillingskredse, som kun står med ’foreløbigt fintællingsresultat’, vil 
tabellen med valgte kandidater og stedfortrædere også kun være et ’foreløbigt 
fintællingsresultat’. Tabellen med valgte kandidater og stedfortrædere viser 
også stemmetal for alle kandidater opdelt på samlede og personlige. Desuden 
angives det ud for kolonnen ’Valgt nr.’ også med bogstaverne K og T, om 
kandidaten har fået enten et kreds- eller tillægsmandat. Det er kun i tabellen 
med valgte kandidater og stedfortrædere, at det fremgår, hvilke kandidater, 
der er blevet valgt. 
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