
Torsdag den 9. marts var en historisk dag 
i dansk lokaldemokrati. Der var valg til 
skolebestyrelserne rundt om på landets 
skoler, og for første gang var det muligt at 
stemme via internettet. I Århus Kommune 
var det Gallup, der stod for den elektroniske 
del af afstemningen.

Klokken 18:00 lukkede Gallup dørene til de 
elektroniske valgsteder. Klokken 19:00 var 
stemmerne talt op og sendt ud til de 10 
skoler i kommunen, hvor der var kampvalg 
til skolebestyrelsen.

Resultatet var imødeset med stor spænd-
ing, for det var vanskeligt at forudse, 
hvordan den nye afstemningsform ville 
blive modtaget. Da alt var gjort op, var 

resultatet, at 1.844 forældre havde benyttet 
sig af muligheden for at stemme på inter-
nettet, mens kun 28 havde brugt alterna-
tivet, nemlig at brevstemme. Dermed blev 
98,5 pct. af stemmerne afgivet elektronisk, 
så de århusianske forældre må siges at have 
taget den nye afstemningsform til sig.

Valgdeltagelsen var på 22,1 pct. Det lyder ikke 
af meget, men bestyrelsesarbejde på skolerne 
har længe haft vanskeligt ved at trække den 
store interesse fra forældrene, både i form 
af kandidater og i form af stemmer ved 
skolebestyrelsesvalgene. Afstemning på in-
ternet er derfor kun ét af mange initiativer 
man arbejder med for at fremme deltagelsen 
i Århus og i landets øvrige kommuner.
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TNS Gallups mediaafdeling har gen-
nem mange år været kendt for de helt 
store mediaundersøgelser såsom Gallup 
TV-Meter, Index Danmark/Gallup og Gal-
lup Radio Index. Alt sammen meget store 
mediaundersøgelser, der gennemføres for 
mediagrupperne som helhed. De indeholder 
informationer, som medier, bureauer og an-
noncører dagligt bruger til målgruppeana-
lyse og mediaplanlægning.

I de senere år har TNS Gallups mediaafde-
ling i stigende omfang også fokuseret på 

specielt designede og mere konsultative 
mediaanalyser for specifikke enkeltkunder, 
typisk bladhuse og andre mediaaktører. 
Det har efterhånden udviklet sig til en 
helt selvstændig afdeling under ledelse af 
underdirektør Berit Puggaard.

Afdelingen har i alt seks medarbejdere, og 
sidste skud på stammen er seniorkonsulent 
Trine Nielsen, som tiltrådte i TNS Gallup 
1. maj. Trine har mere end 7 års erfaring fra 
analysebranchen, og vi glæder os meget til 
at præsentere Trine for vores kunder.
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