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Exit polls 
– i København og i hele verden
GallupForum – TNS Gallups store internet
panel – bestod ildprøven i forbindelse med
kommunalvalget. Det særlige politiske index
for Københavns kommune forudså tre gange
en stor fremgang til Socialdemokraterne,
mens flere politiske iagttagere og prognose-
eksperter forudså tilbagegang. Dette var en
god dokumentation for, at repræsentative
undersøgelser lader sig gennemføre med
internettet, selv om ”kun” 80% af
befolkningen har adgang til nettet.

På selve valgdagen gennemførte Gallup for
TV2 Lorry og Berlingske Tidende en exit poll.
2200 telefoninterview med københavnere,
som havde afgivet deres stemme, blev gen-

nemført i tidsrummet mellem kl. 12 og kl. 20.
Fra Gallups CATI-afdeling blev de første 
indikationer om valgets udfald sendt direkte
på landsdækkende tv.

I dette efterår har der har været afholdt valg
til de respektive parlamenter i Norge,
Tyskland og New Zealand. I alle lande har
TNS været i forgrunden, og i alle tre lande
præsterede TNS den mest præcise forudsi-
gelse i valgresultatet.

I Tyskland gennemførte TNS en exit poll med
mere end 100.000 interview, sandsynligvis
den største exit poll nogensinde gennemført
i Europa. Resultatet var præcist, og det

mægtige omfang gav anledning til et væld af
spændende detaljer, der blev udsendt over
11 tv-stationer og 19 radio-stationer.

Exit polls har fået status som den mest præ-
cise metode til forudsigelse af et valg. I
nogle lande har metoden imidlertid fået et
supplerende og nok så interessant formål.
Det drejer sig om nogle af de mindre lande,
der tidligere har været en del af
Sovjetunionen, og som nu er selvstændige
med egne parlamentsvalg. Her gennemføres
exit polls ikke kun som prognose, men som
en kontrol for at modvirke, at der bliver fiflet
lidt kreativt med den officielle stemmeop-
tælling.


