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Befolkning og Uddannelse 

 

 

Førstegangsvælgere ved Folkeafstemningen 2022 

Via udtræk fra Danmarks Statistik personstatistiske database – med udgangspunkt 

i befolkningen i Danmark 1. april 2022 – er der lavet et skøn for antallet af første-

gangsvælgere ved den kommende folkeafstemning. 

 

Det vurderes, at der er 442.271 personer, som 1. juni kan stemme ved en folkeafstem-

ning for første gang. Det samlede vælgertal er vurderet til 4.269.488, så førstegangs-

vælgerne udgør 10,4 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 da-

tabase. 

 

Med førstegangsvælgere forstår vi personer, som har ret til at stemme ved den kom-

mende folkeafstemning, men som ikke havde den ved sidste folkeafstemning 3. de-

cember 2015, til trods for at de boede i Danmark. Det drejer sig i sagens natur ho-

vedsageligt om danske statsborgere, som ikke var fyldt 18 år på datoen for folkeaf-

stemningen i 2015, men som vil være 18 år ved den kommende folkeafstemning. Der-

udover er der personer, som ikke var danske statsborgere ved sidste folkeafstemning, 

og som siden er blevet det. 

 

Af de 442.271 førstegangsvælgere var der 413.408, som var under 18 år ved folkeaf-

stemningen i 2015, mens der er 28.863, som var myndige ved sidste folkeafstemning, 

men først er blevet danske statsborgere efter. 

 

Førstegangsvælgere 

 Førstegangsvælgere på grund af: 

 Alder Skift til dansk 
 statsborgerskab 

I alt 

I alt  413 408  28 863  442 271 
Personer med dansk oprindelse  382 832   822  383 654 
Indvandrere, vestlige lande   438  7 729  8 167 
Indvandrere, ikke-vestlige lande  2 194  18 511  20 705 
Efterkommere, vestlige lande  1 274   261  1 535 
Efterkommere, ikke-vestlige lande  26 670  1 540  28 210 

 

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

betingelser: 

 personen vil være registreret i CPR som boende i Danmark 1. juni 2022 

 personen vil have dansk statsborgerskab 1. juni 2022 

 personen vil være fyldt 18 år 1. juni 2022 

 personen var registreret i CPR som boende i Danmark 3. december 2015  

(datoen for seneste folkeafstemning) 

 personen var enten ikke fyldt 18 år 3. december 2015 eller havde ikke dansk stats-

borgerskab 

  



 

 

Vælgernes herkomst ved Folkeafstemningen 2022 

Det samlede vælgertal, der blev estimeret til 4.269.488, kan også nedbrydes på her-

komst. Det vurderes, at personer med dansk oprindelse vil udgøre 94,5 pct. af væl-

gerne ved folkeafstemningen 1. juni 2022. Til sammenligning udgør personer med 

dansk oprindelse 85,2 pct. af befolkningen, som er fyldt 18 år. 

 

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

ningen, mens deres andel af befolkningen, som er fyldt 18 år, er 14,8 pct. 

 

For at være stemmeberettiget til folkeafstemningen skal man være dansk statsbor-

ger, og det er der naturligvis en mindre andel af indvandrerne, som er. Det gælder 

især de vestlige indvandrere, som kun udgør 0,8 pct. af vælgerne, mens deres andel 

af befolkningen, som er fyldt 18 år, er 5,6 pct. 

 

Vælgertal 

 Befolkningen 
 på 18 år 

 eller derover 
 1. april 2022 

Vælgere 
 1. juni 2022 

Andel af  
befolkningen 

Andel af 
 vælgerne 

   antal     pct.   

I alt 4 732 951 4 269 488 100,0 100,0 
Personer med dansk oprindelse 4 030 638 4 035 710 85,2 94,5 
Indvandrere, vestlige lande  266 562  34 816 5,6 0,8 
Indvandrere, ikke-vestlige lande  340 332  119 502 7,2 2,8 
Efterkommere, vestlige lande  11 933  7 988 0,3 0,2 
Efterkommere, ikke-vestlige lande  83 486  71 472 1,8 1,7 

 


