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Som et af de første lande i verden gennem-

fører Norge nu elektronisk måling af radio-

lytning i national skala. TNS Gallup Norge

har indgået en aftale med radiokanalerne

om bærbare måleinstrumenter, Portable

People Meters (PPM). Man begynder med

et panel på 400 personer i første kvartal

2006, hvor de første resultater vil foreligge. 

Elektronisk måling af radiolytning i Norge
foregår på den måde, at alle radiokanaler,
som er med i målingen, lægger en elektro-
nisk kode ind i deres sendinger. Deltagerne i
panelet bærer en registreringsenhed, som
opfanger og registrerer de forskellige koder.
Enheden registrerer ikke alene sender og
tidspunkt, men også om udsendelsen kom-
mer fra FM, mobiltelefon, PC eller DAB. Hver
aften tømmer paneldeltagerne så enhedens
hukommelse i en speciel docking-station,
som videresender alle informationer til TNS
Gallup. En fuld oversigt over radiolytningen
foreligger allerede næste morgen.

En milepæl

”For TNS Gallup er det en milepæl at kunne
tage denne type af avanceret måleinstru-
ment i brug”, siger Karine Ugland Virik, som
er direktør for mediaafdelingen i TNS Gallup
i Norge. 

”Der er sket en voldsom ændring i folks brug
af medier i de senere år. Radiolytningen er
ikke længere noget, der kun finder sted i

stuen. Det sker både ude og inde, i bilen, 
på arbejdspladsen, og der sendes på com-
puteren, mobiltelefon og andre platforme.”

Formanden for styringsgruppen for radio-
kanalerne i Norge, Geir Jangås, P4, er meget
tilfreds med udviklingen og udtaler, at
radioerne nu kan tilbyde langt bedre og mere
detaljerede lyttertal, ikke kun til nytte for
annoncører og mediabureauer, men også til
radioernes redaktionelle ledelser.

Alle de store radiokanaler i Norge er
omfattet af aftalen, som til dels
erstatter de traditionelle telefon-
interview, hvor man bliver
udspurgt om det sidste
døgns radiolytning. 

PPM registrerer den helt nøjagtige lytning
gennem hele året, og erfaringerne fra Norge
viser, at man faktisk har lyttet til flere kana-
ler, end man kan erindre i et telefoninterview.

PPM bruges i enkelte andre lande, og syste-
met har også været afprøvet hos TNS Gallup
i Danmark i et testpanel på 70 personer.

Her er bestyrelsen sammen med TNS Gallups

ledelse uden for hovedindgangen på Øster-

bro i København. 
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Betegnelsen Non Executive Director betyder

bestyrelsesmedlem, som ikke er ansat i TNS.

TNS er et af verdens største analyseselskaber

med 14.000 ansatte i 70 lande. I juni måned

havde topledelsen valgt Danmark som lokalitet

for sit bestyrelsesmøde. Denne beslutning skal

ses som en anerkendelse af TNS Gallup i

Danmark, som i mange henseender fremstår

som et af de fremmeste af de mange selskaber

verden over.

TNS Gallup  

Direktøren for mediaafdelingen i TNS

Gallup i Norge, Karine Ugland Virik, 

viser den lille registreringsenhed, som

paneldeltagerne skal have på sig hele

dagen. Som man kan se, er den mindre

end en lille mobiltelefon. På bordet 

står docking-stationen, hvori registre-

ringskortet indsættes hver aften og 

overfører alle lytterdata til TNS Gallup.


