
Sådan tester man 

600 MELODIER 
Gallup afvikler valg til 

skolebestyrelse i Århus 

FRA INFORMATION TIL VIDEN DECEMBER 05  

Det er indlysende, at det rette valg af musik

er helt afgørende for en kommerciel radio-

stations popularitet. Her får Radio 100FM

god hjælp af TNS-Gallup, som gennemfører

en popularitetsafstemning af ikke mindre

end 500-600 melodier.

Hele processen starter med, at TNS Gallup
inviterer ca. 160 personer, som opfylder
Radio 100FMs målgruppekrav. Dette er
typisk bestemt af køn og alder, og desuden
skal personerne lytte til nogle bestemte sta-
tioner eller have præference for den musik,
der spilles i rekrutteringsinterviewet.

Musikundersøgelsen afholdes i et stort
lokale, hvor der over ca. 3 timer afspilles
500-600 brudstykker af musik, som respon-
denterne skal vurdere, mens de lytter. For

hver melodi eller sang udfylder de et spør-
geskema, hvor de noterer om de kender
sangen, og hvor godt de kan lide den.

Der bliver holdt en pause undervejs, hvor der
serveres sodavand og sandwich – hvor delta-
gerne kan hvile ørerne. Deltagerne syntes
ofte det er sjovt at være med. Der er en spe-
ciel atmosfære, de lytter til en masse musik,
og det er nemt at deltage. Det er deres
mening her og nu, der tæller. Samtidig får de
at vide, at de ved at deltage har en stor ind-
flydelse på, hvilken musik der spilles i
radioen.

”For Radio 100FM er auditorietest et vigtigt
redskab til at bestemme, hvilke numre der
skal spilles i radioen, og med hvor stor en fre-
kvens. Det rigtige musikvalg kan være afgø-

rende og betyde forskellen på succes eller
fiasko på det stærkt konkurrenceprægede
medieområde”, udtaler musikchef Martin
Marx fra Radio 100FM.

Er du interesseret i yderligere oplysninger
om TNS Gallups undersøgelser på radio-
området, er du velkommen til at kontakte
chefkonsulent Charlotte Rode.

Århus Kommune har valgt Gallup som 

samarbejdspartner i forbindelse med 

gennemførelsen af valget til skolebesty-

relserne på kommunens folkeskoler.

For første gang vil det til valget i 2006 være
muligt at stemme via Internettet, og det er
netop den internetbaserede del af valget,
som skal varetages af Gallup.

”Med vores efterhånden solide ekspertise i
internetbaseret dataindsamling ser vi frem
til denne opgave, som stiller store krav til
logistikstyringen og verificérbarheden af

resultaterne,” siger underdirektør Claus Bo
Hansen fra Gallup Public.

Konkret vil muligheden for internetbaseret
stemmeafgivelse fremgå af valgkortet, hvor
der vil være et unikt link og et tilhørende
password, som den enkelte vælger kan
logge sig på med og afgive sin stemme, når
det passer personen. Umiddelbart efter
valgstederne er lukket, samkøres Gallups
data med Århus Kommunes optællinger fra
de stemmer, som er afgivet i stemmeurnen,
hvorved det endelige resultat foreligger alle-
rede få timer efter, at valgstederne lukker.

Af Charlotte Rode

Yderligere information:

charlotte.rode@tns-gallup.dk


