
 

                                                     
    
Index Danmark I/S er etableret af Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier. 
Kantar Gallup har siden 1996 foretaget dataindsamlingen og udviklingen af Index Danmark/Gallup 

 

Pressemeddelelse Index Danmark/Gallup 
Ny aftale mellem parterne bag Index Danmark/Gallup 
     København 2. september 2019 

 

Index Selskabet I/S og Kantar Gallup har indgået en ny aftale for Index Danmark/Gallup. Den nye aftale 

indeholder en række fornyelser af Index Danmark/Gallup pr. 1. juli 2019. 

 

De væsentlige forandringer er: 

Større stikprøve som grundlag for offentliggjorte læsertal 

Parterne har ønsket et større stikprøve som grundlag for de offentliggjorte læsertal. Derfor vil 

læsertallene fra og med 2020 udkomme to gange om året og begge gange være baseret på et års 

dataindsamling. Læsertallene vil fremover offentliggøres i marts og september og være baseret på de 

to foregående halvårs dataindsamling. Læsertallene, der tidligere udkom i juni og december udgår 

således med den nye aftale. 

 

Modernisering af dataindsamling og spørgeskema 

Respondenterne medvirker som hidtil i et indledende CATI interview og et efterfølgende online 

selvudfyldelsesinterview, mens muligheden for at udfylde skemaet på papir udgår. Fraværet af et 

postalt skema er i den forbindelse blevet grundigt undersøgt og som en konsekvens heraf vil en ny 

vejning af Index Danmark/Gallup blive implementeret i forbindelse med anvendelse af data indsamlet 

efter 1. juli 2019.  

Indholdet i Index Danmark/Gallup har samtidigt gennemgået en væsentlig revision for at gøre dette 

mere tidssvarende og relevant for deltagerne. Bl.a. er hele den mobile brugerflade opdateret og 

moderniseret. 

 

Større fokus på demografisk fordeling af respondenterne  

Antallet af CATI interview reduceres med 5.000 interview/år. I forlængelse heraf har parterne som 

målsætning, at en del af midlerne i stedet anvendes på en bedre demografisk fordeling af de 

grundlæggende interviews. 

 

Dagbladenes officielle Index Danmark/Gallup tal 

Dagbladenes officielle Index Danmark/Gallup tal vil fremover være baseret på det ugentlige antal 

læsere for hvert dagblad – defineret som den ugentlige dækning. Dette tiltag implementeres allerede 

med virkning fra 1. halvår 2019, hvorfor læsertallene for 1. halvår 2019 er anderledes opgjort end 

hidtidig praksis. Der vil fortsat være adgang til daglige læsere i GallupPc værktøjet. 

 

Parterne er tilfredse med, at det er lykkedes at tilpasse Index Danmark/Gallup til markedets behov og 

ser frem til den fulde indfasning af den nye aftale. Aftalen er gældende fra 2019-2021 og vil i perioden 

blive løbende evalueret. 

 

For yderligere information kontakt: 

Berit Puggaard      Tine Aurvig-Huggenberger     Marianne Bugge Zederkof 

Direktør, Kantar Gallup      Direktør, Kreativitet & Kommunikation     Direktør, DMR 
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