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Blå blok fører blandt de vælgere, der er i tvivl om,
hvor krydset skal sættes. Ifølge tvivlerne er Løkke
stærkest på skat, økonomi og krisestyring, mens
Thorning-Schmidt er stærkest i
velfærdspolitikken.

I de fleste lande findes der nogle vælgergrupper, som toppolitikerne tildeler ekstraordinær opmærksomhed. Det er de
vælgere, som i en tæt valgkamp antages at være udslagsgivende for det samlede resultat. I en amerikansk valgkamp
modtager befolkningerne i svingstaterne Iowa, New Hampshire, Ohio konstant og hele tiden besøg fra
præsidentkandidater, fordi vælgerkorpset her er delt nogenlunde lige over mellem republikanere og demokrater

Herhjemme rettes opmærksomheden i høj grad mod de såkaldte tvivlere. Vælgere, som måske først i allersidste
øjeblik beslutter sig for, hvor krydset skal sættes. Tvivlergruppen, der antages at udgøre omtrent en femtedel af
vælgerkorpset, har ifølge en Gallup-måling en hældning mod statsminister Lars Løkke Rasmussens blå blok.

Ud af de 506 vælgere i Gallups særlige tvivlerpanel svarer 35 pct., at de sandsynligvis vil stemme på et af partierne i
den blå blok, altså enten Venstre, de Konservative, Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti. 23 pct. regner omvendt
med at stemme på den røde blok, der består af Socialdemokratiet, de Radikale, SF og Enhedslisten.

INFOSHOP: Her kan du få adgang til hele datamaterialet bag Gallup-undersøgelsen

Alligevel advarer valgforsker og professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet mod at lægge alt for
meget i tallene.

»Det er en gruppe, der beslutter sig meget sent, så man kan ikke regne med noget før meget tæt på valget. Man har
set ved de foregående mange valgkampe, at de, der fører på vej ind i valgkampen, også er dem, der vinder valget.
Så jeg tror bestemt ikke, at man skal udskrive valg på den baggrund, at der er et par procent tvivlere, der synes at
gå i den ene retning frem for den anden retning,« siger Kasper Møller Hansen.

Mest tiltro til Løkke

Tvivlergruppen er også blevet bedt om at bedømme de to statsministerkandidater på en række politiske
nøgleparametre.

Hvor Lars Løkke Rasmussen (V) generelt har haft en marginal føring i diverse målinger af befolkningens tiltro til at
føre økonomisk politik, ligger han langt foran blandt tvivlerne.

36 pct. af tvivlerne udpeger Løkke Rasmussen som den bedste til at lede Danmark gennem en alvorlig krise, og 35
pct. regner ham som »den bedste garant« for at føre en ansvarlig økonomisk politik. Tilsvarende peger blot seks pct.
på Helle Thorning-Schmidt (S). 25 pct. svarer på begge spørgsmål, at de ikke ser nogen forskel, mens resten er
uafklarede.

Omvendt anser 31 pct. af tvivlerne Helle Thorning-Schmidts velfærdspolitik for at være den bedste, mens 11 pct.
synes, at det er Lars Løkke Rasmussens.

Ifølge valgforsker Rune Stubager fra Aarhus Universitet vil det være afgørende, hvad valgkampens hovedtemaer i
praksis bliver.

»Løkke har en fordel, hvis det hele primært kommer til at handle om økonomi. Men hvis det primært kommer til at
handle om velfærd, så taber han jo blandt dem. Så det vil afhænge af, hvordan den løbende dagsordenskamp falder
ud. Regeringen sidder lidt i en klemme, for hvis dens signal er, at det nu går bedre med økonomien, så tales det
emne jo ned,« siger Rune Stubager.
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