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Gallup:

Vælgervandringer og vælgerprofil i
Socialdemokratiet og Venstre
Gallup undersøgelsen viser, at Venstre har godt fat i Socialdemokratiets vælgere.
6% af Socialdemokratiets vælgere har forladt partiet til fordel for Venstre siden
folketingsvalget 11. marts, mens kun 1% af Venstres vælgere er gået til
Socialdemokratiet. Undersøgelsen viser desuden, at det er de to store partier,
Socialdemokratiet og Venstre, der navnlig virker tiltrækkende for de nye vælgere.
Vælgervandringer i Socialdemokratiet
Af de vælgere, der stemte på Socialdemokratiet ved folketingsvalget 11. marts
1998, vil de 70% også stemme på partiet nu. Socialdemokratiet har navnlig afgivet
vælgere til Venstre (6%) og SF (6%). 9% af de socialdemokratiske vælgere er
siden valget kommet i tvivl om, hvem de vil stemme på. I forhold til tidligere
analyser af vælgervandringer er det karakteristisk for situationen i dag, at Dansk
Folkeparti ikke har taget så mange vælgere som tidligere fra Socialdemokratiet,
mens Venstre og i nogen grad SF har taget flere vælgere end ved de sidste
målinger.
Ser man på Socialdemokratiets nuværende vælgere fremgår det af undersøgelsen, at
88% stemte på Socialdemokratiet ved folketingsvalget 11. marts. De nye vælgere
som Socialdemokratiet har tiltrukket er først og fremmest sofavælgere (5%), nye
vælgere (2%) og fra SF (2%).
Vælgervandringer i Venstre
Ser man på de vælgere, der stemte på Venstre ved folketingsvalget 11. marts 1998,
vil de 92% også stemme på partiet nu. Venstre har altså i dag langt flere
kernevælgere end Socialdemokratiet. Der er dog nogle vælgere, der har forladt
partiet. 3% af Venstres vælgere er siden valget kommet i tvivl om, hvem de vil
stemme på. Derudover er ca. 1% gået til henholdsvis Socialdemokratiet,
Konservative og Dansk Folkeparti. Set i forhold til tidligere er andelen af
kernevælgere meget høj i Venstre, og partiet har ikke afgivet så mange vælgere til
Dansk Folkeparti som tidligere.
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Ser man på Venstres nuværende vælgere fremgår det af undersøgelsen, at 73%
stemte på Venstre ved folketingsvalget 11. marts. Venstres nye vælgere er først og
fremmest kommet fra de konservative (8%), Socialdemokratiet (6%), sofavælgere
(4%), CD (2%) og nye vælgere (2%).
Vælgerprofil
Den typiske socialdemokratiske vælger har ikke forandret sig væsentligt i løbet af
det sidste år. Der er dog en tendens til, at de socialdemokratiske vælgere er lidt
yngre. I løbet af det sidste år har Socialdemokratiet fået 2% flere af sine vælgere i
den yngre aldersgruppe, 18-29 år. Karakteristisk for den socialdemokratiske
vælgere er dog stadig væk, at det navnlig er kvinder (52%), de er midaldrende
(20% er mellem 40-49 år), de har typisk ikke en længere uddannelse (27% har 710 års skoleuddannelse), og de har typisk en lav indkomst (27% har en
husstandsindkomst på under 200.000 kr).
Den typiske Venstre vælger har heller ikke forandret sig væsentligt i løbet af det
sidste år, hvis man ser på de demografiske kendetegn. Karakteristisk for Venstre
vælgere er, at det navnlig er mænd (55%), de er yngre (44% er under 40 år), de
har typisk en form for erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse (kun 16%
har 7-10 års skoleuddannelse), og de har typisk en højere indkomst (14% har en
husstandsindkomst på over 600.000 kr., mens det tilsvarende kun er 6% af de
socialdemokratiske vælgere).
Gallups undersøgelse er gennemført i perioden 1.10.-11.11.98 og er baseret på
telefoninterview med 10192 repræsentativt udvalgte vælgere, heraf 5411 vælgere fra
Socialdemokratiet og Venstre.
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