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Forord 
 

Det danske valgprojekt har gennemført undersøgelser af vælgernes holdninger og adfærd efter hvert 
folketingsvalg siden 1971. En god del af de anvendte spørgsmål er gået igen hele perioden igennem, 
mens andre er kommet til undervejs. Fælles for en række af spørgsmål er det dermed, at det er 
muligt at følge udviklingen hen over årene. Valgundersøgelserne udgør således et unikt materiale til 
at belyse udviklingen i danske vælgeres politiske holdninger på en bred vifte af områder – lige fra 
deres opfattelser af partierne, over holdninger til udlændinge og miljø, til ønsker om offentlige 
udgifter. For at øge kendskabet til og anvendelsen af dette materiale har vi i valgforskningsprojektet 
besluttet at samle data og fremstille de vigtigste tidsserier på en tilgængelig måde. Nærværende 
notat indeholder derfor 75 figurer med præsentationer af udviklingen i holdninger mv. på en lang 
række indikatorer, og det er håbet, at en bred kreds af interesserede vil finde notatet nyttigt. 
Kommentarer er mere end velkomne. Denne fjerde og opdaterede udgave erstatter de foregående. 
For den teknisk interesserede læser kan det nævnes, at data er vejet, så det for hvert valgår er 
repræsentativt for vælgerbefolkningen på køn, alder, partivalg ved det pågældende folketingsvalg 
samt uddannelse (fra 1984 og frem). Se i øvrigt datadokumentationsrapporterne for de enkelte 
undersøgelser for flere oplysninger om indsamling, vejning mv. For de nyere undersøgelser kan 
rapporterne findes på www.valgprojktet.dk. Data er indsamlet med støtte fra bl.a. Statens 
samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Det frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv og 
Carlsbergfondet.  
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1 Partiernes stemmeandel og valgdeltagelse 
 
Tabel 1: Oversigt over partiernes stemmeandel, og den samlede valgdeltagelse, ved 
folketingsvalgene, 1971-2019. Procent. 

 ´71 ´73 ´75 ´77 ´79 ´81 ´84 ´87 ´88 ´90 ´94 ´98 ´01 ´05 ´07 ´11 ´15 ´19 

A 37,3 25,6 29,9 37 38,3 32,9 31,6 29,3 29,8 37,4 34,6 35,9 29,1 25,8 25,5 24,8 26,3 25,9 

B 14,4 11,2 7,1 3,7 5,4 5,1 5,5 6,2 5,6 3,5 4,6 3,9 5,2 9,2 5,1 9,5 4,6 8,6 

C 16,7 9,2 5,5 8,5 12,5 14,5 23,4 20,8 19,3 16,0 15,0 8,9 9,1 10,3 10,4 4,9 3,4 6,6 

D1 - 7,8 2,2 6,4 3,2 8,3 4,6 4,8 4,7 5,1 2,8 4,3 1,8 1,0 - - - - 

D2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,4 

E1 1,7 2,9 1,8 3,3 2,6 1,4 1,5 0,5 - 0,5 - - - - - - - - 

E2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,8 

F 9,1 6,0 5,0 3,9 5,9 11,3 11,5 14,6 13,0 8,3 7,3 7,6 6,4 6,0 13,0 9,2 4,2 7,7 

G - - - - - - - 1,3 1,4 0,9 - - - - - - - - 
H - - - - - - - 0,2 <0,1 - - - - - - - - - 
I1 - - - - - - - - - - - - - - 2,8 5,0 7,5 2,3 

I2 - - - - - 0,1 0,1 <0,1 - - - - - - - - - - 
K1 1,4 3,6 4,2 3,7 1,9 1,1 0,7 0,9 0,8 - - - - - - - - - 
K2 2,0 4,0 5,3 3,4 2,6 2,3 2,7 2,4 2,0 2,3 1,9 2,5 2,3 1,7 0,9 0,8 0,8 1,7 

L - - - - - - <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - 
M - - - - - - - - - - - - - 0,3 - - - - 
O - - - - - - - - - - - 7,4 12,0 13,3 13,9 12,3 21,1 8,7 

P1 - - - - - - - 2,2 1,9 1,8 - - - - - - - - 
P2 - - - 0,9 - - - - - - - - - - - - - - 
P3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,8 

R - - - - 0,4 - - - - - - - - - - - - - 
S 0,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
U - - - - - - - - - - - 0,3 - - - - - - 
V 15,6 12,3 23,3 12,0 12,5 11,3 12,1 10,5 11,8 15,8 23,3 24,0 31,2 29,0 26,2 26,7 19,5 23,4 

Y 1,6 1,5 2,1 2,7 3,7 2,7 2,7 1,4 0,6 - - - - - - - - - 
Z - 15,9 13,6 14,6 11,0 8,9 3,6 4,8 9,0 6,4 6,4 2,4 0,6 - - - - - 
Ø - - - - - - - - - 1,7 3,1 2,7 2,4 3,4 2,2 6,7 7,8 6,9 

Å - - - - - - - - - - - - - - - - 4,8 3,0 

VD 87,2 88,7 88,2 88,7 85,6 83,2 88,4 86,7 85,7 82,8 84,3 86,0 87,1 84,5 86,6 87,7 85,9 84,5 
Note: A: Socialdemokratiet, B: Det Radikale Venstre, C: Konservative, D1: Centrumdemokraterne, D2: Nye Borgerlige E1: 
Retsforbundet, E2: Partiet Klaus Riskær Pedersen, F: SF, G: De Grønne, H: Det Humanistiske Parti, I1: Liberal Alliance (omfatter Ny 
Alliance (2007)), I2: Socialistisk Arbejderparti, K1: Danmarks Kommunistiske Parti (Kommunisterne) – DKP, K2: 
Kristendemokraterne, L: MarxistiskLeninistisk Parti, M: Minoritetspartiet, O: Dansk Folkeparti, P1: Fælles Kurs, P2: P: Pensionist 
Partiet, P3: Stram Kurs, R: Arbejderpartiet KAP, S: Slesvigsk Parti, U: Demokratisk Fornyelse, V: Venstre, Y: Venstresocialisterne, Z: 
Fremskridtspartiet, Ø: Enhedslisten, Å: Alternativet, VD: Valgdeltagelse Kilde: www.ft.dk 
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2 Politisk deltagelse mv. 

 



9 
 

 

 



10 
 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3 Partiernes emneejerskab 
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4 Vælgernes opfattelse af de vigtigste problemer mv. 
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5 Vælgernes opfattelse af partiernes politik 
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6 Vælgernes opfattelse af det offentlige forbrug 
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7 Vælgernes syn på den økonomiske udvikling 
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8 Holdningsspørgsmål 

8.1 Økonomiske emner 
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8.2 Værdipolitiske emner 
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8.3 Velfærdsemner 
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8.4 Internationale emner 
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9 Politisk tillid, tro på egne evner og demokratisk tilfredshed 
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