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Gallup kom meget tæt på valgresultatet                          
 
Gallups Prognose for Folketingsvalget kom meget tæt på valgresultatet og endda lidt 
tættere end ved Folketingsvalget 2005, hvor Gallup også klarede sig meget fint. 
 
Prognosen var baseret på 3125 interviews, der blev gennemført dagen før valget. Det var 
resultaterne herfra, der blev offentliggjort i Berlingske Tidende på valgmorgenen, hvor vi 
var det eneste institut, som klart forudsagde, at VKO fortsat ville have flertal, dvs. uden Ny 
Alliance. 
 
På valgmorgenen ringede vi efter aftale til 600 respondenter, som dagen før havde oplyst, 
at de stadig var i tvivl og hvor de sandsynligvis ville sætte deres kryds. Det var disse 
resultater, der dannede grundlag for en sidste opdatering af vores Prognose, som blev 
offentliggjort på selve valgdagen kl. 12.00. 
 
Den mest brugte metode til måling af, hvor god en måling har været er at opgøre 
fejlprocenten, dvs. hvor mange ”procenter”, der har været placeret forkert i forhold til det 
endelige resultat. 
 
Gallups Prognose, som blev offentliggjort kl. 12.00 på selve valgdagen, havde en 
fejlprocent på 2. Vores fejlprocent var 2,45 ved Folketingsvalget 2005, så vi har klaret det 
endnu bedre denne gang.  
 
Det er klart, at jo tættere man kommer på selve valget og jo flere interview der anvendes, 
jo mere præcis bør en måling være. Det kunne vi også se i vores undersøgelser. 
Fejlprocenten i den Prognose, som vi lavede dagen før valget og altså uden de 600 
interviews med tvivlerne på valgmorgenen, havde en fejlprocent på 2,2. Ved at tage de 
600 interview reducerede vi altså fejlprocenten fra 2,2 til 2. Det kan lyde af lidt, men i 
forbindelse med Folketingsvalg, som næsten altid er meget tætte, betyder selv små 
forskelle meget. 
 
De mest præcise målinger er derfor også de såkaldte Exit Polls, som gennemføres på 
selve valgdagen med respondenter, der har stemt. 
 



De to Exit Polls på DR og TV2, som burde være bedre, fordi respondenter har stemt, 
havde imidlertid fejlprocenter på henholdsvis 2,55 (Epinion for DR og baseret på ca. 
10.000 interview) og 2,25 (Megafon for TV2). 
 
Nedenfor ses Gallups Prognose sammenlignet med valgresultatet:  
 
 

  Folketingsvalg
Gallup 

Prognose  

  Procentvis fordeling 
A - Socialdemokraterne 25,5 25,4 
B - Det Radikale Venstre 5,1 5,1 
C - Det konservative Folkeparti 10,4 9,4 
F - Socialistisk Folkeparti 13 13,1 
K - Kristendemokraterne 0,9 1 
O - Dansk Folkeparti 13,8 14,1 
V - Venstre 26,3 27,8 
Y - Ny Alliance 2,8 2,3 
Ø - Enhedslisten 2,2 1,8 
Andre 0 0,1 
  Mandat fordeling 
A - Socialdemokraterne 45 46 
B - Det Radikale Venstre 9 9 
C - Det konservative Folkeparti 18 17 
F - Socialistisk Folkeparti 23 24 
K - Kristendemokraterne 0 0 
O - Dansk Folkeparti 25 25 
V - Venstre 46 50 
Y - Ny Alliance 5 4 
Ø - Enhedslisten 4 0 

 
 
Selvom Gallup altid har klaret sig godt og selv vi nu har gjort det igen, så er der jo altid en 
vis risiko ved at skulle ”til eksamen” i fuld offentlighed, men vi kan altså nu glæde os over, 
at vi de næste 4 år kan bryste os af, at vi ikke blot klarede det godt, men også bedre end 
de to Exit Polls. 
 
 
 
 
 
 
 


