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ELSE VED FOLKETINGSVALGET 2015Mere end 4 ud af 5 af kvinder under 30 år var nede og sætte deres kryds, mens kun 3 ud af 4 

af de jævnaldrende mænd fandt vej til stemmeboksen.

Valgforskere forventer, at skellet mellem kønnene vil blive endnu større i de kommende år.

Unge stemmer stadig mindre end resten af befolkningen, men 
forskellen har været større. Derfor arbejder DUF fortsat med 
at lave valginitiativer målrettet unge, så skellet mellem 
unge og ældre vælgere kan blive endnu mindre.   
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UNGE STEMMER MINDRE END ÆLDRE

Unge mænd stemmer markant mindre end unge kvinder
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Om DUF 
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 
arbejder for at styrke unges 
valgdeltagelse ved kommunalvalg, 
folketingsvalg og EU-Parlamentsvalg. 
Unge skal nemlig have indflydelse på 
det samfund, de er en del af.



VA
LG

DE
LT

AG
ELSE VED FOLKETINGSVALGET 2015

Kilder: ”Valgdeltagelsen og vælgerne til Folketingsvalget 2015” 
af Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen 
og Kasper Møller Hansen. Undersøgelsen er finansieret af DUF, 
Folketinget og Det Frie Forskningsråd. 
Hent hele undersøgelsen på duf.dk/fv2015  

Valgdeltagelse for 
etniske danskere 

Valgdeltagelse 
for indvandrere 

Valgdeltagelse for efter-
kommere af indvandrere 

De 18-åriges højere valgdeltagelse forklares ofte med, at de stadig 
bor hjemme og derfor følges med mor og far hen til valgstedet. 
At stemme er nemlig i høj grad en social ting. Om vennerne 
stemmer, har derfor også betydning for valgdeltagelsen.   

Så mange unge stemte ved 
Folketingsvalget i 2015:   

Børn af ikke-vestlige indvandrere stemmer markant mindre end deres forældre 
og end resten af befolkningen – og blandt de 
unge er valgdeltagelsen alarmerende lav.    

UNGE i 20’erne stemmer mindre end unge på 18

efterkommere af indvandrere stemmer mindst

79,1 %

77,1 %83,7 %

18-årige 19-21-årige

22-29-årige
Vil du vide mere? 
Kontakt politisk konsulent 
Kristine Rishøj Bille på krb@duf.dk, 
hvis du vil vide mere om DUFs 
arbejde med at fremme unges 
deltagelse i demokratiet.
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