
TNS Gallup har pr. 1. januar i år igangsat et
nyt trackingsystem på det private forsik-
ringsmarked i Danmark. Systemet kaldes i
daglig tale FBI – ForsikringsBeslutnings-
tagerIndex – og har til formål både at sikre
de deltagende selskaber relevant, troværdig
og brugbar viden om markedet og at være
forsikringsbranchens måleværktøj for cen-
trale markedsmål.

Bag systemet står forsikringsselskaberne
Alka, Alm. Brand, Codan, Topdanmark og
Tryg, som sammen med TNS Gallup indgår i
en styregruppe, der definerer systemets ind-
hold og udformning. Dataindsamlingen
består dels af en telefonisk baseret løbende
tracking, dels af en postal og Internetbaseret
del. Begge dele kombineres med Index
Danmark/Gallup og muliggør integration
med data herfra.

FBI indeholder almindelige trackingmål som
kendskab, præference og reklameerindring,
men derudover omfatter systemet også
løbende målinger af commitment, skiftein-
tentioner og image samt naturligvis kunde-
forhold. Alle disse informationer indsamles
fra de samme respondenter, og FBI giver der-
for selskaberne mulighed for at få helt ny
viden om markedet – f.eks. om sammen-
hængen mellem kommunikation og commit-
ment eller mellem markedsandel og image.  

På billedet – som blev taget i forbindelse
med det første styregruppemøde i FBI – ses
fra øverst fra venstre Thomas Bang (Alm.
Brand), Jørgen Thau (Codan), Henrik Hansen
(TNS Gallup) og Martin Hoffmann (TNS
Gallup). Nederst Carsten Elmose
(Topdanmark), Anne-Marie Jørgensen (TNS
Gallup), Thomas Damgaard Petersen (Tryg)
og Henrik Petersen (Alka). ■

Ny viden
til forsikringsselskaberne

Teknikken i den TRI*M-undersøgelse, der er
beskrevet i dette nummer, er grundlaget for
en personaleundersøgelse, TNS gennemfø-
rer blandt alle 14.000 ansatte. I et interview
på op mod en halv times varighed kommer
man i dybden med de ansattes engagement,
styrker, svagheder, kompetencer m.v. – alt
sammen for at gøre en af verdens største
informationsvirksomheder til en endnu
bedre samarbejdspartner for kunderne. ■

TNS tager sin 
egen medicin

TNS har ønsket at yde støtte til nogle af de
lande, der blev hjemsøgt af flodbølgen den
26. december, og hvor man har kontorer og
ansatte.  UNICEF har således modtaget en
donation fra TNS på $250.000 til uddannelse
og anden hjælp til børn i Sri Lanka og
Indonesien. ■

TNS-hjælp til ofrene 
for Tsunamien

Voice of the People er navnet på den under-
søgelse, som Gallup International gennem-
fører to gange om året. Den omfatter mere
end 30.000 interview i 60 lande og er repræ-
sentativ for 1,6 milliarder mennesker.
Undersøgelsen er højt respekteret af inter-
nationale organisationer og politikere, der
bl.a. diskuterer resultaterne på det årlige
World Economic Forum i Davos.

Den næste undersøgelse gennemføres i maj
og juni med mulighed for at teste mærke-
kendskab, stille opinionsspørgsmål m.v. på
global basis. Prisen for første spørgsmål er
35.000 Euro. Det kan lyde som mange
penge, men efter nærmere eftertanke er det
rørende billigt. ■

Et busspørgsmål i 60 
lande for 35.000 Euro

Currency er et nøgleord i branchen. Det
står for den centrale måleenhed inden for
et forretningsområde. Det er en indarbej-
det Gallup-strategi at være leverandør af
currency*en. Eksempler er Index
Danmark, Gallup Radio Index eller Gallup
TV Meter, der leverer læsertal, lyttertal og
seertal til medie- og reklamebranchen. 
Gallup Telecom Index er den centrale
måleenhed inden for telekommunikation,
og det nyeste skud på stammen er FBI,
forsikringsselskabernes nye måleværktøj. 
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