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Endringer Prosjektmanualen 2015 

Prosjektmanualen er utarbeidet for å gi alle brukere av seertall i det norske markedet utfyllende 
informasjon om TV-undersøkelsen. Prosjektmanualen kommer i revidert utgave hvert år.  Følgende 
elementer er endret i årets utgave av Prosjektmanualen:  
 
 

Parameter for skille live og tidsforsinket seing. 

Lagt inn beskrivelse av parameter for skille av live og tidsforsinket seing i avsnitt 7.1. 
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1. INNLEDNING 
 
 

1.1 Prosjektmanualen 
 
 
Dette dokument er utarbeidet for å gi alle brukere av seertall i det norske markedet utfyllende 
informasjon om TV-undersøkelsen.  

  
Prosjektmanualen beskriver og dokumenterer alle sider ved etablering og drift av TV-
undersøkelsen og hvilke forpliktelser TNS Gallup har overfor Oppdragsgiver. Enhver endring av 
TV-undersøkelsen vil bli  beskrevet og dokumentert i Prosjektmanualen. Prosjektmanualen vil bli 
utgitt i revidert utgave hvert år.  
 
 
Oslo, november 2015 
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2. HOVEDFORMÅL OG TNS GALLUPS 
ALMINNELIGE OPPGAVER 

 
 

2.1 Hovedformål 
 
TNS Gallup skal levere en TV-undersøkelse som til enhver tid gir et representativt bilde av Seer-
atferden i Private husstander i Norge, herunder styrkeforholdet mellom TV-kanalene. TV-
undersøkelsen omfatter en løpende undersøkelse basert på elektroniske TV-metere, herunder 
utvelgelse og opplæring av Panel, installasjon og testing av utstyr og programvare, levering og 
utvikling av Analysesoftware mv.   
 
TNS Gallup skal opprette og drifte et geografisk proporsjonalt Panel som er representativt for 
Private husstander og deres medlemmer i Norge, eksklusive Svalbard.   

 
TV-undersøkelsen produserer de offisielle tall for TV-seingen i Norge.  
 
Fra 1. juli 2014 omfatter TV-undersøkelsen også TV-seing utenfor private husstander. Disse data 
fusjoneres inn i TV-undersøkelsen fra PPM-panelet på daglig basis som beskrevet i avsnitt 5.5. 
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3. PANELET 
 
 
3.1 Generelt 
 
Rapporteringen fra TV-undersøkelsen vil være basert på et univers som omfatter: 
 

 Private husstander (eksklusive Svalbard) med mulighet til å se TV-sending i Sanntid  

 Alle husstandenes medlemmer som er to år og eldre 
 
Unntatt fra universet er personer bosatt på institusjon og husstander som ikke har 
Visningsplattformer for TV-sendinger som regelmessig brukes til TV-seing (jf. kapittel 4).  Universet 
har ingen avgrensinger knyttet til telefonforbindelse i husstanden. 
 
Rapporteringen er basert på et geografisk proporsjonalt Panel som er demografisk og TV-
konsummessig representativt for Private husstander og deres medlemmer i Norge, eksklusive 
Svalbard. 
 
Panelet vil bestå av minimum 1.000 husstander (netto)  
 
TNS Gallup vil under ingen omstendighet benytte Panelets medlemmer for andre formål enn TV-
undersøkelsen uten skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver. 
 
 

3.2 Establishment survey 
 
TNS Gallup gjennomfører en løpende Establishment survey (ES) som en selvstendig undersøkelse 
med  6.600 årlige intervju. Undersøkelsen gjennomføres som en telefonundersøkelse blant et 
geografisk stratifisert, proporsjonalt og representativt utvalg blant befolkningen 12 år og eldre. I tråd 
med gjeldende rutiner i TNS Gallup vil undersøkelsen bli gjennomført med så mange 
mobiltelefonintervju som er nødvendig for å sikre at utvalget også er representativt for den delen av 
befolkningen som kun er tilgjengelig via mobiltelefon.  
 
ES gjennomføres som et forholdsvis kort CATI intervju på maksimum 5 minutter fordelt over flere 
uker og med opptil 5 oppkall. Den endelige oppnådde svarprosenten er avhengig av både 
kvaliteten på utvalgsregisteret, innsamlingsmetoden (inkl. evt. andel mobiltelefonintervju) og 
intervjukvaliteten. TNS Gallup vil gjennomføre en selvstendig TV-undersøkelse med et tilfeldig 
stratifisert utvalg, hvor stratifiseringen er gjort med henblikk på geografi og at antall enheter innen 
hvert stratum er proporsjonalt allokert.  
 
Undersøkelsen inneholder variabler som kan være relevante for befolkningens variasjoner i TV-
konsum, slik som husstandens sammensetning, kjønn, alder, geografi, sentralitet, utdanning, 
inntekt, samt TV-relaterte variabler som mottakerutstyr, kanaltilgang, antall TV-apparat osv.   
 
Formålet med Establishment survey er tredelt:  
 
1. For det første vil de innsamlete data bli gjenstand for en årlig analyse for revisjon av og 

fastsettelse av panelkontroller.  Hensikten med dette er å sikre at Panelet til enhver tid er 
representativt for TV-universet på de egenskaper som er relevante for det vi måler. For at 
variabler skal kunne benyttes som panelkontroller må de ha kjente fordelinger i populasjonen. 
De metodisk riktige panelkontrollene er de som har størst forklaringskraft i forhold til 
variasjoner i det vi ønsker å måle. Videre kan det være aktuelt å inkludere viktige 
markedsmessige rapporteringskategorier som panelkontroller.  Det er av stor betydning å 
begrense antallet panelkontroller til de viktigste, da for mange vektevariabler vil kunne gi høye 
vekter. 
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2.  Videre er formålet med ES å danne kilde for rekrutteringen av husstander til Panelet. For å 

kunne rekruttere et Panel i tråd med den fastsatte panelstrukturen er det en fordel for en 
effektiv rekrutteringsprosess at vi på forhånd kjenner egenskapene på de primære og 
sekundære panelkontrollene til de husstandene vi forsøker å rekruttere.   

 
3.  For at variabler skal kunne benyttes som primære eller sekundære panelkontroller må de ha 

kjente fordelinger i populasjonen. Dette kan enten foreligge i form av offisiell statistikk fra 
Statistisk sentralbyrå, eller det kan estimeres universverdier med grunnlag i utvalgs-
undersøkelser.  ES’ siste formål er å fastsette universverdier for de primære og sekundære 
panelkontrollene hvor det ikke finnes offisiell, tilgjengelig statistikk. 

 
Oppsummerende kan en gjerne si at Establishment survey definerer det TV-universet som Panelet 
skal representere. Den beskriver de viktigste kjennetegnene for TV-universet både når det gjelder 
struktur og størrelse. Oppbyggingen og driften av Panelet vil således kontinuerlig sikte mot å 
gjenspeile dette universet. 
 
For å sikre at TV-undersøkelsen har et Panel som i størst mulig grad avspeiler det TV-universet vi 
ønsker å måle er det viktig at vi har et mest mulig korrekt og oppdatert bilde av TV-universet.  Dette 
TV-universet vil altså bli justert gjennom årlige undersøkelser av befolkningen med formål å 
bestemme hvilke faktorer som er mest relevante for å beskrive TV-universet (AES).   
Undersøkelsen søker å fange opp endringer som har betydning for TV-seingen og vil videre ligge til 
grunn for oppdatering av panelstruktur og universverdier.   
 
Vi vurderer om det er grunnlag for å endre noen av de primære panelkontrollene som danner 
grunnlag for rekruttering av nye Panelhusstander eller de sekundære panelkontrollene som inngår i 
vektemodellen for TV-undersøkelsen.   
 
 
3.2.1 Oppdatering av universverdier 
 
Analysen for revisjon av panelkontroller blir gjennomført innen utgangen av mai hvert år. Som en 
del av denne analysen blir det  med utgangspunkt i oppdaterte befolkningstall fra Statistisk 
sentralbyrå beregnet nye universverdier for Panelet med virkning fra 1. juli hvert år. 
 
For å kunne fastsette størrelsen på universet for TV-undersøkelsen, må det beregnes hvor stor 
andel av befolkningen som  har tilgang til TV i sin private husstand. Per i dag er denne andelen på 
94,0 prosent av befolkningen. Denne andelen blir kontrollert årlig og justert med virkning fra 1. juli. 
Datagrunnlaget er siste 12 måneder med ES-data og Forbruker og media. Dersom det er 
signifikant endring fra den offisielle fordelingen endres TV-universet til målt fordeling basert på siste 
12 måneder. 
 
Andre universverdier som er basert på i ES-intervjuene, blir i tillegg kontrollert og oppdatert 
månedsvis. Datagrunnlaget for beregningene er siste 12 måneder. Dersom det er signifikant 
endring fra den offisielle fordelingen endres universverdiene til ny offisiell fordeling. 
 
 

3.3 Rekruttering av Panelmedlemmer 
 
Utvelgelsen av Panelhusstander vil skje på grunnlag av de primære og sekundære panelkontroller 
som Establishment survey (ES) finner er mest sentrale for å forklare variasjoner i TV-konsum. De 
primære panelkontrollene vil til sammen danne en husstandsmatrise som angir hvor mange 
Panelhusstander det bør være i hver celle.  Husstandsmatrisen vil være den viktigste rettesnor for 
utvelgelsen av Panelhusstander, men vi vil også strukturere Panelet slik at det representerer de 
sekundære kontrollvariablene i størst mulig grad .   
 

Panelmedlemmene vil bli trukket fra en adresseliste generert ved ES. Dette muliggjør en effektiv 
rekruttering i forhold til husstandsmatrisen og de sekundære panelkontrollene, i og med at vi 
kjenner disse egenskapene til de husstandene som er trekkbare. 
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Viktige prinsipper for rekrutteringen er at vi skal bruke kanaler som når ut til alle deler av TV-
befolkningen, og med en kombinasjon av kontaktpunkter for å oppnå en balansert rekruttering.  
Videre er det viktig at husstander som sier ja til å delta i Panelet gjør dette under informert 
samtykke, dvs. at de er godt informert om hva de sier ja til før vi iverksetter installasjon av 
måleutstyr. Det er selvsagt ønskelig å få en høy rekrutteringsandel, men det som er viktig er at vi 
installerer måleutstyr hos de Panelhusstandene som er innstilt på å gjøre det som forventes og at 
vi således identifiserer de som ikke er motivert for deltakelse på et tidlig tidspunkt i 
rekrutteringsprosessen.  Vi ser det derfor som viktig at rekruttering av Panelhusstander blir 
gjennomført med spesialtrente medarbeidere fra TV-meteravdelingen.   
 
 

3.4 Installasjon av meter og instruksjon av Panelmedlemmer 
 
Instruksjon av Panelmedlemmer skjer gjennom en lang rekke kontaktpunkter, både gjennom 
rekrutterings- og installasjonsprosessen og senere gjennom løpende vedlikehold og oppdateringer 
(se illustrasjon). Panelmedlemmene vil gjennom ulike kanaler få informasjon om hva 
medlemskapet innebærer, hvordan de skal bruke måleutstyret og hva som forventes av dem i 
forhold til informasjon til TNS Gallup. 
 

 
 

 

3.5 Kontroll av panelstruktur, herunder løpende surveys 
 
TNS Gallup vil løpende kontrollere at Panelets sammensetning tilfredsstiller de krav med hensyn til 
panelstrukturen som fastlegges i samarbeid med Oppdragsgiver. Dette vil skje gjennom 
rapportering av ukentlig veiestatistikk, månedlig panelsammensetning og halvårlig rapportering av 
Panelets og befolkningens sammensetning (jf. avsnitt 7.4).  
 
Det vil skje en løpende overvåkning av endringer i Panelmedlemmenes karakteristika, herunder 
overvåkning av både husstandsrelatert og personlige karakteristika.  Dette vil skje gjennom flere 
ulike kanaler.  For det første vil Panelhusstandene gjennom vår samarbeidserklæring forplikte seg 
til å informere om endringer i Panelhusstandens sammensetning, Visningsplattformer, 
tilknytningsformer osv.  Dette vil de kunne gjøre gjennom gratis telefon til vårt Panelsenter eller ved 
hjelp av e-post.  Gallup Panelsenter har også rutiner for å spørre om det har skjedd endringer i 
husstanden ved den løpende kontakten vi har gjennom oppfølging av data fra TV-undersøkelsen.  
Ved teknikerbesøk vil vi også kontrollere og eventuelt korrigere de opplysninger vi har registrert om 
husstandens demografi og TV-utstyr. Som en mer formell validering vil vi kontrollere alle 
bakgrunnskjennetegn hvert halvår gjennom Panelhusstandsundersøkelsen (jf. avsnitt 3.7).  
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3.6 Utskifting av Panelmedlemmer 
 
TNS Gallup vil basere utskiftingen av Panelhusstandene på følgende fem prinsipper: 
 

a) Naturlig utskifting 
b) Overvåking av datakvalitet og oppfylling av forpliktelser 
c) Balansering av Panelet 
d) Minimum halvårlig rotasjon 
e) Maksimal levetid i Panelet 

 
De vil alltid være en viss naturlig utskifting av Panelhusstander.  En del mister interessen eller 
kommer av ulike årsaker frem til at de ikke lenger ønsker å delta i Panelet.    
 
Videre arbeider vi fortløpende med å vurdere og forbedre kvaliteten på data fra hver enkelt 
Panelhusstand. Vi søker å løse tekniske problemer og korrigere eventuelle problemer i 
Panelmedlemmers atferd. I enkelte tilfeller vil vi måtte velge å avslutte samarbeidet med 
Panelhusstander som ikke oppfyller sine forpliktelser.  Dette vil blant annet skje dersom en 
Panelhusstand unnlater å besvare to påfølgende Panelhusstandsundersøkelser eller 
Målgruppeundersøkelser (jf. 3.7 og 3.10). 
 
Vi vil også benytte tvungen utskifting i det kontinuerlige arbeidet med å balansere Panelet i forhold 
til den fastsatte cellematrisen. I en del situasjoner kan Panelmedlemmer endre kjennetegn slik at 
de havner i en annen celle enn opprinnelig.  Dersom den nye cellen ligger over den tillatte 
toleransegrensen vil vi måtte avslutte samarbeidet med en Panelhusstand i denne cellen. Dette 
kan typisk skje ved flytting, skilsmisser, ungdom som flytter hjemmefra eller ved endringer i 
mottakerutstyr eller kanaltilgang. Videre vil vi gjennom den årlige revisjonen av panelstrukturen og 
oppdateringen av universverdier kunne oppleve at Panelet kommer i ubalanse i forhold til den nye 
cellematrisen. I slike tilfeller vil vi måtte bruke tvungen utskifting for å gjenopprette balanse i 
Panelet. 
 
I tillegg vil Gallup benytte tvungen utskifting for å sikre at minimum tolv prosent av Panelet byttes ut 
hvert halvår. Til slutt vil vi legge til grunn at ingen husstander skal være med i Panelet mer enn 
seks (6,0) år. Den tvungne utskiftningen vil foregå jevnt over årene.  
 

 

3.7 Kontroll av Panelmedlemmers atferd 
 
For å sikre TV-meterdata av så høy kvalitet som mulig, vil TNS Gallup overvåke kvaliteten på 
Panelmedlemmenes deltakelse.  Et viktig hjelpemiddel i den sammenheng er en rekke parameter 
for feilsøking som er bygget inn i databehandlingssystemet (Comtel).  For det første vil alle 
Panelhusstander bli gjenstand for en nøye vurdering av datakvalitet før Panelhusstanden settes i 
produksjonsstatus for å inngå i det rapporterende Panelet. 
Videre inneholder databehandlingssystemet en rekke kontrollmekanismer i forhold til å vurdere 
kvaliteten på Panelmedlemmenes deltakelse.  Disse er parameterstyrte på to nivåer.  For det første 
kan en sette grenser for hvilket nivå av unormal atferd som eventuelt skal føre til at data fra 
Panelhusstanden blir forkastet fra det rapporterende Panelet gjeldende dag (jfr avsnitt 5.3).  For 
det andre kan en sette grenser for hvilket nivå av unormal atferd som eventuelt skal generere en 
rapport til vårt Panelsenter for videre behandling. 
 
De viktigste områdene for unormal atferd kan grupperes i tre kategorier.  For det første inneholder 
datasystemet varslingsrutiner for Panelhusstander eller Panelmedlemmer hvor det ikke er registrert 
seing over en viss periode (Nullseere).   
 
Videre inneholder systemet kontroll av Panelmedlemmenes Seeratferd i forhold til ekstrem seing.  
Det produseres rapporter både ved ekstremt nivå på mengden TV-seing i løpet av døgnet og i 
forhold til lange uavbrutte seersesjoner.  Det genereres også rapporter for Panelhusstander hvor 
det totale nivået på gjesteseing er unormalt høyt. 
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Den siste hovedgruppen av unormal atferd er udekket seing. Dette er situasjoner hvor 
Visningsplattformer står på uten at noen Panelmedlemmer eller Gjesteseere er registrert.  Slike 
situasjoner genererer varslingsrapporter til vårt Panelsenter både ved overskridelse av en viss tid 
eller en viss andel med udekket seing.  Høyt nivå på udekket seing vil også kunne føre til at data 
fra Panelhusstanden forkastes gjennom valideringen av Seerdata. 
 
Gallup vil to ganger i året gjennomføre en undersøkelse blant alle Panelhusstander for å oppdatere 
opplysninger om demografi, mottakerforhold etc. (Panelhusstandsundersøkelsen). Undersøkelsene 
foreslås gjennomført i februar og i september/oktober.  Innsamlingen på høsten vil dersom det er 
praktisk og hensiktsmessig bli samordnet med den årlige oppdateringen av 
Målgruppeundersøkelsen (jf. 3.10). 
 
For å kontrollere at Panelhusstandene gjennomfører sine plikter som avtalt vil TNS Gallup en gang 
i året gjennomføre en Koinsidensundersøkelse for å sammenligne den faktiske TV-seingen med 
den TV-seingen som blir registrert gjennom TV-undersøkelsen. Feltarbeidet for undersøkelsen 
gjennomføres fortrinnsvis i februar og resultatene rapporteres innen utgangen av mars.  
Intervjuene vil bli fordelt på dagtid og kveldstid og mellom hverdag og helg for å få en kontroll av 
knappetrykkingen gjennom ulike deler av uken.  For gjennomføring og rapportering av 
Koinsidensundersøkelsen vises til avsnitt 7.5.4. 
 

 

3.8 Behandling av Panelmedlemmer 
 
I driften av Panelet er det viktig å bygge opp en god kommunikasjon med Panelhusstandene.  
Panelhusstandene skal få god informasjon om hva deres medlemskap innebærer.  TNS Gallup vil 
bruke en lang rekke kontaktpunkter i forhold til Panelhusstandene. Disse begynner med 
rekrutteringsprosessen som beskrevet i avsnitt 3.3 hvor det er viktig å legge et godt grunnlag for 
samarbeidet. 
 
TNS Gallup Panelsenter vil videre kontakte Panelhusstandene jevnlig i forbindelse med oppfølging 
av kvalitet på Panelmedlemmenes deltakelse, gjennomføring Panelhusstandsundersøkelsen, 
Målgruppeundersøkelsen og Koinsidensundersøkelsen og ved utsendinger av gavekataloger osv.  
Vi vil også sende Panelhusstandene en liten oppmerksomhet til jul og sommer.  
 
Ved å ta i bruk SMS-kommunikasjon for å sende ut tekstmeldinger til Panelhusstandene vil vi 
kunne oppnå en tettere kontakt og i større grad bygge opp under Panelmedlemmenes følelse av 
tilhørighet og medlemskap. SMS-kommunikasjon vil blir brukt overfor grupper eller 
enkeltmedlemmer i Panelet i forhold til oppfølging av deltakelse, avtale om teknikerbesøk, 
informasjonsmeldinger osv.    
 

Samtidig vil vi vedlikeholde vår medlemsside på Internett med informasjon og kommunikasjon i 
forhold til Panelhusstandene.  Her vil det være mulig å få svar på mange spørsmål 
Panelhusstandene måtte ha, de kan bestille gaver for de bonuspoengene de tildeles gjennom 
medlemskapet og finner informasjon om hvordan de kommer i kontakt med vårt Panelsenter.  
Panelsenteret vil være åpent mandag til torsdag fra kl. 08.00 til kl. 21.00 og på fredager fra kl. 
08.00 til kl. 19.00, og kan nås gjennom et gratis telefonnummer.  Utenom åpningstidene vil 
Panelmedlemmene kunne kontakte oss gjennom e-post, telefaks eller telefonsvarer.  Nettsiden 
inneholder også opplysninger om hvordan Panelhusstandene kan komme i kontakt med de 
teknikere som installerer måleutstyret. 

 

 

3.9 En fremtidsorientert og fleksibel TV-tracker 
 
3.9.1  Annual establishment survey  
 
Annual establishment survey (AES) søker å fange opp endringer som har betydning for TV-
seingen. Den vil videre ligge til grunn for oppdatering av panelstruktur og universverdier og er basis 
for den kontinuerlige rekrutteringen av Panelmedlemmer. 
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AES inneholder i tillegg til husstands- og individuelle kjennetegn, spørsmål om hvor mange timer i 
løpet av en hverdag og lørdag/søndag de ulike TV-apparatene i husstanden vanligvis har stått på. 
 
3.9.2  Kjent kanaltilgang/kanaldistribusjon    
 
Måling av kjent kanaltilgang, tidligere kalt TV-kanalenes distribusjon, vil skje gjennom F&M 
samtidig som det legges inn fast i Annual establishment survey. Dermed vil man få totalt 36.600 
intervju årlig for å fastsette kjent kanaltilgang. Med et såpass høyt antall intervju vil man også ha et 
bedre grunnlag til å måle og rapportere kjent kanaltilgang månedlig. 
 
Måling av kjent kanaltilgang foregår ved at respondenten oppgir å ha tilgang til kanalen. 
 

3.9.3  Trendanalyser for TV 
 
TNS Gallup vil gjennomføre og rapportere en halvårlig TV-trendrapport.  
 
3.9.4  Metode og moduler 
 
CATI er per i dag den beste innsamlingsmetoden for å fremskaffe et landsrepresentativt utvalg for 
å gjennomføre TV-trackeren. Undersøkelsen skal kun omfatte TV-relaterte spørsmål og tilfredsstille 
metodiske krav mht. utvalg, intervjutid og oppnådd svarprosent. 
 
AES blir gjennomført med en andel mobiltelefonintervju i henhold til TNS Gallups generelle 
retningslinjer. Tilsvarende vil vi også gjennomføre en årlig frafallsanalyse på feltarbeidet knyttet til 
AES. 
 
AES vil bli gjennomført med 6.600 intervju årlig med en beregnet effektiv intervjutid på 4-5 minutter. 
TV-trendspørsmålene blir gjennomført i to runder med totalt 2.000 intervju årlig med en beregnet 
effektiv intervjutid på 7-8 minutter inkl. AES. Totalt vil vi få 1.650 AES intervju hvert kvartal. 
Intervjuene vil bli gjennomført løpende gjennom året, tatt hensyn til  ferie, helligdager og eventuelt 
andre spesielle begivenheter (OL, VM etc).  
 

 

 TV-trendspørsmål AES Totalt 

1. kvartal 1.000 650 1.650 

2. kvartal 0 1.650 1.650 

3. kvartal 1.000 650 1.650 

4. kvartal 0 1.650 1.650 

   6.600 

 

TV-trackeren vil derfor bli gjennomført med følgende moduler: 
 

1. Annual establishment survey (AES) og Kanaldistribusjon 
2. TV-trendspørsmål 
3. Bakgrunn 

 
 

3.10  Målgruppeundersøkelsen 
 
Det skal gjennomføres en Målgruppeundersøkelse i tilknytning til TV-undersøkelsen. Spørsmålene 
skal benyttes til å lage en sosiodemografisk Målgruppesegmentering, samt kartlegge forbruks- og 
medievaner, meninger og holdninger.  Skjemaet vil bli sendt ut til alle personer elleve år eller eldre i 
husstanden, og for personer som unnlater å besvare skjemaet vil husstanden som helhet bli utelatt 
fra Panelet. Resultatene fra Målgruppeundersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig som Bakgrunnsdata. 
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4. METERSYSTEMET 
 

 

TV-undersøkelsen skal levere et representativt bilde av Seeratferden i Private husstander i Norge.  
Undersøkelsen vil registrere Seeratferden på alle faste enheter i de Private husstandenes faste 
bopel som kan vise TV-sending ved hjelp av TV-tuner eller Set-top box og som regelmessig brukes 
til TV-seing. Vi legger altså til grunn en definisjon som inkluderer Visningsplattformer som TV-
apparater, LCD-/plasmaskjermer, prosjektører og PC-skjermer forutsatt at de er koplet til TV-tuner 
eller Set-top box.  Visningsplattformene må videre ha en fast plassering i husstanden og 
regelmessig bli brukt til TV-seing.   
 
TV-seing utenfor husstandenes faste bopel regnes som Out of Home Viewing, og er i ikke inkludert 
i TV-undersøkelsen.  Videre faller seing på mobile enheter utenfor denne TV-undersøkelsen.   
 
Måling av Visningsplattformer som ikke er koplet til TV-tuner eller Set-top box er ikke inkludert i TV-
undersøkelsen.   
 

 

4.1 Generelle egenskaper ved metersystemet 
 
De teknologiske løsningene som anvendes i TV-undersøkelsen er basert på et metersystem som 
teknisk sett i hele Kontraktsperioden kan måle, registrere og rapportere samtlige TV-kanaler som 
kan ses i Norge, eksklusive Svalbard. For å ha et Panel som er mest mulig fremtidssikkert i forhold 
til teknologisk utvikling/infrastruktur, er vårt TV-meter basert på følgende tre tekniske 
hovedelementer: 
 

 TV-meteret er modulært som betyr at det lett kan utvides med ny funksjonalitet uten at hele 
TV-meteret må skiftes 

 TV-meteret kan kombinere ulike kanalidentifikasjonsteknikker 

 TV-meteret vil ha GSM/GPRS modem for overføring av data som gjør at man er uavhengig 
av endringer i telefoniløsninger i Panelhusstandene.  

 
Vi vil måle og rapportere TV-seing for minimum 125 døgnkontinuerlige TV-kanaler

1
, samt lokal-TV 

som samarbeider med Oppdragsgiver (se kanalliste i vedlagte Datakodebok). For inntil 15 kanaler 
vil TV-seingen bli rapportert mot sendelogger. TNS Gallup vil overvåke TV-seingen i markedet, slik 
at de rapporterte TV-kanalene utgjør de til enhver tid mest sette TV-kanalene.  
 
TNS Gallup benytter TV-meter i TNS5000 serien.  Dette TV-meteret er modulært, noe som gjør det 
enkelt å kombinere to eller flere teknikker i samme TV-meter, eller å endre 
kanalidentifikasjonsteknikk dersom den teknologiske utviklingen skulle tilsi det.   
 
Vi vil bruke en kombinasjon av to lydbaserte måleteknikker. 
 
Audio Encoding krever at det installeres en enkoder i TV-kanalene som sender ut et ikke hørbart 
signal sammen med TV-sendingen.  Signalet vil bli fanget opp av TV-meteret og vårt system for 
dataprosessering vil kjenne igjen koden og identifisere kanalen på den måten. TV-meteret vil 
oppfatte koden fra TV-apparatet uavhengig av om lyden på TV-apparatet er høy eller lav. Det er 
altså ikke et krav at lyden fra TV-apparatet skal være hørbar for TV-seeren for at TV-meteret skal 
oppfatte koden. Teknikken brukes utelukkende som et middel til å identifisere hvilken kanal TV-
apparatet er innstilt på. Dette er forenlig med at Panelmedlemmene skal regnes som TV-seere 
dersom de befinner seg i det rommet hvor TV-apparatet er i bruk.  
 
I tillegg til selve koden som identifiserer TV-kanalen, består enkodersignalet også av et klokkeslett 
som viser når koden ble sendt ut. Dette lagres sammen med koden i TV-meteret og ved å 

                                                 
1
 TV-undersøkelsen ble utvidet fra 100 til 125 målte kanaler fra 1. juli 2009. 
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sammenligne tidspunktet for når koden ble lagt inn i sendingen, med tidspunktet for når TV-meteret 
registrerer koden, er det mulig å få en sikker identifikasjon av om seingen foregikk i Sanntid eller 
var tidsforskjøvet. Ved at man registrerer disse to klokkeslettene, er det mulig å legge til 
Tidsforskjøvet seing tilbake til det tidspunktet det ble sendt. 
 
Enhanced Audio Matching (EAM) er en teknikk som lager et sample av lyden fra TV-apparatet eller 
den aktuelle Visningsplattformen. Lydsamplet blir lagret i TV-meteret sammen med klokkeslettet. 
Under prosessering av data blir samplene matchet mot en lang rekke referansesamples hos TNS 
Gallup. I matchingprosessen blir hvert sample sammenlignet med referansedata som går inntil 1 
uke tilbake i tid. På den måten vil det også gjennom denne teknikken være mulig å identifisere 
Tidsforskjøvet seing inntil 1 uke bakover i tid.  
 
I tillegg til de ovennevnte to teknikkene for å identifisere kanal, benyttes Local Audio Matching 
(LAM) for å håndtere de ulike eksterne enhetene (VHS, DVD, etc.) som er koblet til 
Visningsplattformen i Panelhusstanden.  Ved hjelp av en Audio Breakout Box (ABB) kan en matche 
lyden fra TV-apparatet med lyden som kommer fra de eksterne kildene og på den måten vite 
hvilken ekstern enhet som til enhver tid er i bruk. Hver ABB håndterer inntil 4 enheter og inntil 2 
ABB-enheter kan koples til hvert TV-meter.  Dermed kan en håndtere inntil 8 ulike tilkoplete 
enheter per Visningsplattform. Denne funksjonaliteten vil også bli anvendt for å skille mellom 
analoge og digitale sendinger. 
 

4.1.1  Egenskaper 
 
Disse teknikkene vil til sammen fylle følgende egenskaper: 
 
a) Korrekt kanalidentifikasjon 
 
Alle Visningsplattformer i alle Panelhusstander er utstyrt med et TNS5000 meter som kombinerer 
Audio Encoding og Enhanced Audio Matching.  Korrekt kanalidentifikasjon vil bli utført ved hjelp av 
en eller flere av følgende måleteknikker:  
 
Audio Encoding (AE) identifiserer kanal ved hjelp av en unik kode som sendes ut sammen med 
TV-sendingen for de TV-kanalene som har installert enkoder.  Vi vil også bruke Audio Encoding for 
å identifisere de av NRKs distriktssendinger og lokal-TV-stasjoner som samarbeider med 
Oppdragsgiver som ikke kan tas inn fra våre kontorer i Oslo.   
 
Enhanced Audio Matching (EAM) vil bli brukt for å identifisere TV-kanaler ved hjelp av matching av 
samples av lyd fra Panelhusstanden mot tilsvarende samples tatt av referansesignaler i TNS 
Gallup.  EAM vil bli benyttet for alle øvrige kanaler i TV-undersøkelsen.   
 
Ved simultane samsendinger mellom flere kanaler vil de kanalene som har installert enkoder blir 
identifisert ved hjelp av lydkoden på vanlig måte.  Ved samsending mellom kanaler som 
identifiseres med audio matching vil husstandens data kunne matche med flere referansekanaler. I 
slike tilfeller fordeles seingen mellom de involverte kanalene per TV-apparat etter følgende regler: 
 

1. Inngående kanal: Seersesjoner som starter før samsendingen begynner tildeles den 
kanalen som var identifisert i forkant. 

2. Utgående kanal: Seersesjoner som begynte i samsendingen og fortsetter etter 
samsendingen er over tildeles den kanalen som identifiseres i etterkant. 

3. Seersesjoner som ligger innenfor tidsrommet for samsendingen tildeles en av de involverte 
kanalene etter en sannsynlighetsfordeling. Sannsynlighetsfordelingen er basert på det 
historiske styrkeforholdet mellom de involverte kanalene på det konkrete TV-apparatet de 
siste 28 dager. 

 
 

b) Registrere analoge og digitale TV-signaler, samt HDTV-signaler   
 
AE- og EAM-teknikkene nevnt over kan måle både analoge og digitale TV-signaler, samt HDTV.  
LAM gjør det mulig å skille mellom analog og digital mottakerplattform, ved at vi kan identifisere de 
ulike eksterne enhetene som er koplet til Visningsplattformen som enten vil være analoge eller 
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digitale. Som audiobaserte systemer kan både AE og EAM håndtere HDTV fordi det er lydformatet 
og ikke billedformatet som avgjør om det kan måles eller ikke. De mest anvendte systemene til 
HDTV audio er MPEG2 eller MPEG4 med stereolyd og/eller dolby Digital (AC3) med 5.1 kanals 
lyd. EAM er ikke avhengig av hvilken kilde audiosignalet kommer fra, det krever kun et 
audioreferansesignal fra samme kilde. AE støtter både enkoding av normal stereolyd og Dolby 
Digital (AC3). Andre systemer som Dolby Digital EX 7.1 kanaler kan også måles/enkodes.  
 
 
c) Registrere oppslag på Tekst-TV uten sideidentifikasjon 
 

Registrering av Tekst-TV vil skje gjennom å inkludere en ekstramodul i TNS5000 meteret som gjør 
det mulig å identifisere hvilke koder fra TV-apparatets fjernkontroll som aktiviseres når analog 
Tekst-TV tas i bruk. 
 
d) Registrere TV-seing blant husstandens medlemmer 
 
Registrering av TV-seing blant husstandens medlemmer skjer ved hjelp av en egen fjernkontroll.  
Alle husstandens medlemmer som er to år eller eldre får sin egen knapp på fjernkontrollen og skal 
registrere seg som seere dersom de er tilstede i et rom hvor visningsenheten er i bruk 
 
e) Registrere TV-seing blant gjester og deres demografi 
 
På samme måte vil registrering av gjester skje ved hjelp av den fjernkontrollen som følger med TV-
meteret. Gjester som er regelmessig på besøk i Panelhusstanden vil kunne få tildelt sin faste 
knapp for på fjernkontrollen på linje med Panelmedlemmene.  Videre er det mulig å registrere opp 
til 99 samtidige gjester etter kjønn og aldersgrupper. 
 

f) Registrere hvilken enhet det ses på i husstander med flere enheter  
 
TV-undersøkelsen vil registrere Seeratferden på alle faste enheter i de Private husstandenes faste 
bopel som kan vise TV-sending ved hjelp av TV-tuner eller Set-top box og som regelmessig brukes 
til TV-seing. Alle TV-data rapporteres med informasjon om hvilken enhet det ses på i husstanden.  
 
g) Registrering av Mottaksplattform 
 
Alle kanalidentifikasjonsteknikkene som beskrevet over vil måle TV-seing uavhengig av 
Mottaksplattform.  Ved hjelp av LAM vil vi identifisere de ulike eksterne enhetene som er koblet til 
Visningsplattformen og disse kan klassifiseres i forhold til Mottaksplattform. 
 
h) Registrerer tidsforskjøvet TV-seing 
 
Både AE og EAM brukt i et TNS5000 meter vil kunne måle, registrere og rapportere Tidsforskjøvet 
seing inntil 7 døgn. AE kan dessuten registrere og rapportere Tidsforskjøvet seing inntil 21 døgn, 
noe som ble implementert i TV-undersøkelsen fra 1. januar 2009. 
 
 

4.1.2  Andre egenskaper 
 
Videre har vi gjort rede for hvordan TV-meterene i TNS5000 serien også håndterer følgende:  
 
a)  Registrere bruk av VHS, DVD etc., samt registrere bruk av enheter som monitor for  
    TV-spill og/eller PC-skjerm 
 
Ved hjelp av Local Audio Matching (LAM) vil vi med bruk av TNS5000 meter registrere bruk av 
VHS, DVD etc. eller når TV-apparatet brukes som monitor for TV-spill og/eller PC-skjerm. Det 
gjøres ved at lyden som kommer fra de eksterne kildene audio matches ved hjelp av en Audio 
Breakout Box (ABB) med lyden som kommer fra TV-apparatet. Hver ABB håndterer inntil 4 
apparater og inntil 2 ABB-enheter kan koples til hvert TV-meter og således måle inntil 8 ulike 
tilkoplete enheter per TV-meter.   
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Ved bruk av VHS, DVD eller andre opptaksmuligheter vil Tidsforskjøvet seing på materiale innenfor 
syv døgn bli rapportert som tidsforskjøvet TV-seing.  Tidsforskjøvet seing som er eldre enn syv 
døgn og annen bruk av enhetene vil bli rapportert som annen bruk av TV-apparatene (jf. avsnitt 
7.4).  
 

b) Håndtere enheter med split-screen funksjon 
 
Ved bruk av split-screen rapporteres den kanalen hvis lydside er hørbar.  
 
c) Registrere bruk av EPG/hypertekst/supertekst/portaler etc. 
 
Hvis EPG-en har en egen lydside er det mulig å registrere denne særskilt. Dersom EPG-en har 
samme lydside som hovedsignalet, vil bruk av denne bli tildelt hovedsignalet. Dette innebærer altså 
at bruk av EPG/hypertekst/supertekst/portaler vil bli regnet som TV-seing dersom disse tjenestene 
har samme lydside som hovedsignalet. 
 
d) Registrere digitalt merinnhold/digitale tilleggstjenester 
 
Her gjelder det samme som i de to foregående punktene.  
 
e) Registrering av Visningsplattform 
 
TV-undersøkelsen vil registrere Seeratferden på alle faste enheter i de Private husstandenes faste 
bopel som kan vise TV-sending ved hjelp av TV-tuner eller Set-top box og som regelmessig brukes 
til TV-seing.  Det vil være mulig å identifisere og rapportere på hvilken enhet det ses på i 
husstanden. Det vil også være mulig å registrere opplysninger om den enkelte Visningsplattform 
slik som romplassering, type Visningsplattform osv.   
 

 

4.2 Registrering 
 
TNS5000 teknologien vil registrere Seeratferden fra alle husstandens Visningsplattformer som 
spesifisert i innledningen til kapittel 4.  Seeratferden vil bli målt hele døgnet gjennom alle årets 
dager. Endring i Seeratferden vil bli registrert med en nøyaktighet på ett sekund både når det 
gjelder kanalskifter og Panelmedlemmenes registrering. Et måledøgn skal defineres som 
tidsrommet fra kl 03.00 til kl 02.59 den etterfølgende dag. 
 
Reglene for minutt allokering per TV-apparat anvendes for minutter hvor det har foregått flere ulike 
aktiviteter. Disse aktivitetene innebærer TV on, kanalskifte og TV off.  Den kanalen (inkludert off) 
som har majoriteten av minuttet tildeles hele minuttet.  Usammenhengende sekunder for samme 
kanal innenfor minuttet akkumuleres.  Dersom flere kanaler står likt, tildeles minuttet den kanalen 
som opptrer først i minuttet. 
 
 

4.3 Logger 
 
TNS Gallup forutsetter med unntak av helger og helligdager, at sendelogger fra Oppdragsgivers 
TV-stasjoner er mottatt hver dag senest kl 08.00. 
 
TV-seingen vil bli rapportert mot sendelogg for inntil 15 kanaler.  
 
 

4.4 Individuell registrering 
 
Registrering av husstandsmedlemmenes TV-seing: 
TNS5000-teknologien vil registrere husstandsmedlemmenes TV-seing ved hjelp av fjernkontrollen 
som følger med systemet. Dette gjøres ved at hvert Panelmedlem har sin egen knapp på 
fjernkontrollen, og blir instruert til å registrere seg som seere dersom de er tilstede i et rom hvor 
den monitorerte Visningsplattformen er i bruk. Dersom de forlater rommet skal de registrere dette 
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ved igjen å trykke på sin knapp.  Registreringen av TV-seing omfatter husstandens medlemmer fra 
fylte to år. Gjesteseere vil bli registrert etter kjønn og aldergrupper (2-11, 12-19, 20-29, 30-39, 40-
49, 50-59, 60-69 og 70+).   
 
 
For å bli regnet som TV-seer må panelmedlemmet være registrert som seer i majoriteten av 
minuttet.  Ved lik lengde (30 sekunder) tildeles minuttet i henhold til registrering i første halvdel av 
minuttet. 
 
 
Samtidig registrering på flere TV-apparat: 
Dersom et Panelmedlem glemmer å trykke seg ut fra et TV og deretter prøver å trykke seg inn på 
et annet TV, vil den siste inntrykkingen aksepteres. Den etterfølgende valideringsprosess vil 
deretter fjerne overlappet ved å avslutte den første seersesjonen på det tidspunktet den 
påfølgende sesjonen begynner.  
 
 
 

4.5 Teknikk 
 
De Kanalidentifikasjonsteknikkene som inngår i TV-undersøkelsen er tilpasset, og vil bli løpende 
tilpasset, de aktuelle transmisjonsforholdene i Norge slik dette er presisert innledningen i kapittel 4.  
 
Panelmedlemmer har ingen innflytelse på meterets kanalidentifikasjon. Kanalidentifikasjonen blir 
bestemt enten av en kode som sendes ut sammen med TV-signalet eller ved at det etableres en 
referansekanal i referansesystemet. 
 
Nye kanaler vil bli identifisert via en overvåkning av hjemmesidene til de aktuelle distributørene 
(Get, Canal Digital, Riks TV etc). Når det gjelder kanaler i regi av Oppdragsgiver, legger vi til grunn 
at vi får melding om nye kanaler som etableres. Nye kanaler vil kunne måles senest 6 virkedager 
etter at de er identifisert. Normalt vil det kunne skje i løpet 2 virkedager.  
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5. DATABASE, DATABEARBEIDELSE OG 
BEHANDLING AV DATA 

 
 

5.1  Datainnsamling og dataprosessering 
 
For å produsere de endelige validerte og veide TV-data, kreves et avansert system for innsamling 
og prosessering av data.  Prosessen består av følgende typer data: 
 

 Rådata fra meterene:  
Dette er data direkte fra de utplasserte TV-meterene i sin originale form. Disse produseres 
av installerte kort i meterene, og mottas av polling (DCS) maskinene via GPRS og deretter 
Internett. 
 

 Parametere til og fra meterene:  
Brukes for å oppdatere tidssone, telefonnummer, med mer. 
 

 Referansedata: 
Dette er data som brukes som sammenligningsgrunnlag for de innsamlede rådata nevnt 
over. Referansedata lagres kontinuerlig av referansemaskinene (REF). 
 

 Prosesserte rådata: 
Under prosesseringen sammenlignes rådata og referansedata for å finne ut hvilken kanal 
det har blitt sett på. Sammenligningen gjøres av prosesseringsmaskinene (AMS). 
 

 Demografidata: 
Dette er innsamlede opplysninger om Panelhusstandenes demografi som alder, kjønn, TV-
relaterte opplysninger og lignende. Disse ligger til enhver tid lagret i databasen i 
dataprosesseringsverktøyet Comtel . 
 

 Validerings- og vektelogger: 
Under valideringen etterbehandles de prosesserte rådata, og sammen med 
demografidataene og opplysninger om sommertid eller vintertid produserer Comtel det 
åpne filformatet. 
 

 Åpent filformat: 
Dette er de faktiske seertallene som sendes til TV-selskapene. 

 
I forhold til at TV-undersøkelsen skal kombinere to ulike former for kanalidentifikasjonsteknikk (jf. 
kapittel 4), er disse to prosessene for illustrasjonens skyld forklart hver for seg. Det utstyret som 
inngår i modellene vil i stor grad være felles for de to teknikkene, selv om det er listet opp separat 
for hver modell. 
 
5.1.1  Enhanced Audio Matching (EAM) 
 
Som det fremgår av nedenstående figur består systemet for innsamling og prosessering av TV-
data ved hjelp av EAM av følgende komponenter: 
 

 1 x TNS5000 meter med EAM kort for hver Visningsplattform i Panelhusstandene  

 4 x Pollingmaskiner (DCS) for mottak av statements fra meterene. 

 15 x Referansemaskiner (REF) for sampling av lyd på Hoved- og Backupsite. 

 4 x maskiner for mottak av referansedata via Internett (RMS). 

 4 x AMS maskiner for prosessering av meterstatement og referanse filer. 

 1 x Novell server som filserver 
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 1 x Linux server til Comtel  
 

Denne teknikken fungerer slik at det blir laget et bilde av lyden på den kanalen det ses på til enhver 
tid, og denne informasjonen sendes via GPRS til en GPRS sentral. Fra denne sentralen lastes 
rådata fra meterene ned til Novell maskinen via DCS maskinene som henter dataene over 
Internett. Deretter sammenlignes disse rådataene med rådataene som REF maskinene har laget 
som referanse. Resultatet blir så behandlet av Comtel hvor hver husstands demografi blir koblet 
med hvilken kanal personer i husstanden har sett på til enhver tid. Comtel kjører deretter en rekke 
valideringsrutiner som til slutt resulterer i det åpne filformatet som sendes til brukerne. 
Hovedreferanse og backupreferanse vil bli plassert på ulike geografiske lokasjoner for å redusere 
muligheten for at strømbrudd eller dårlige mottakerforhold etc. skal oppstå på begge steder 
samtidig.  
 

 
 

 

 

5.1.2  Audio Encoding (AE) 
 
Som fremgår av nedenstående figur består systemet for innsamling og prosessering av TV-data 
ved hjelp av AE av følgende komponenter: 
 

 1 x TNS5000 meter med AE kort for hver Visningsplattform i Panelhusstandene  

 Audio Encoders for TV-kanalene 

 3 x polling maskiner for mottak av statements fra meterene (DCS) 

 1 x Novell server som filserver 

 1 x Linux server til Comtel 
 
 



                                                                                                          

                                                      20                                                     
 

Audio Encoding fungerer slik at lyden på en gitt TV kanal blir tillagt en ikke-hørbar kode, som 
inneholder en kanalkode og klokkeslett, før både bilde og lyd sendes på lufta. Denne koden kan 
meterene lese av og sende til DCS maskinen via GPRS og Internett. Deretter legges denne på 
Novellserveren. Filen hentes så av Comtel som fletter kodene med demografiopplysningene fra 
husstanden. Etter valideringen produseres det åpne filformatet som sendes til brukerne. Se figuren 
under. 
 

 

 
 

 

5.2  Sikkerhetsrutiner 
 
I oppbyggingen av TV-meter systemet er det etablert en rekke sikkerhetsrutiner: 
 

 Dobbelt sett med pollingsystemer for alle typer polling av data 

 Dobbelt sett av alle referansedata som lages 

 Maskiner involvert i innsamling og prosessering av Data er tilknyttet nødstrømsanlegg, og 
står i brannsikrete, avlåste lokaler, der kun autorisert TV-meter personale har adgang.  

 Det blir tatt daglige sikkerhetskopier av vitale data som lagres på en annen lokasjon. 

 Automatisk varslingssystem til mobiltelefon ved feil på maskinvare. 

 24-timers serviceavtaler med produsenter av utstyr og programvare. 
 
 

5.3  Validerings- og kontrollrutiner 
 
De dataene som kommer inn fra Panelhusstandene blir hver dag gjort gjenstand for en rekke 
validerings- og kontrollrutiner før de endelige TV-dataene blir rapportert.  Hensikten med 
valideringen er å oppnå mest mulig korrekte Seerdata på individ- og minuttnivå med grunnlag i de 
rådata som kommer inn fra TV-meterene.  TNS har gjennom flere år og med erfaring fra en lang 
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rekke land utviklet et sett av sofistikerte prosedyrer for prosessering, validering og editering for å 
sikre at all TV-seing blir korrekt identifisert per kanal og per Panelmedlem.  
 

Når TV-data har blitt samlet inn fra Panelhusstandene blir de behandlet videre i 
dataprosesseringsverktøyet Comtel.  Dette verktøyet har blitt utviklet spesifikt for å møte kravene til 
prosessering av data fra elektroniske TV-undersøkelser. Det har et fleksibelt design og kan 
tilpasses spesifikke krav eller løsninger i ulike land. 
 
 
5.3.1  Dataprosessering, validering og editering 
 
Prosesseringsverktøyet har en rekke funksjoner for å behandle de komplekse TV-dataene, slik 
som reformatering av data, kobling til masterfiler for datavalidering samt å utføre ulike editeringer.  
De viktigste funksjonene er: 
 

 Reformatere rå statement som kommer fra meterene 

 Validere kanaler, TV-apparat, Panelmedlemmer etc. mottatt fra TV-meterene mot gyldige 
enheter som finnes i Paneldatabasen. 

 Identifisere seing på kanaler 

 Relatere seing gjennom video, Set-top-boxer, kabeldekodere etc. til TV-seing eller Annen 
bruk 

 Identifisere rapporterende status for hver Panelhusstand 

 Identifisere potensielle eller faktiske feil 

 Editering, deriblant udekket seing, duplikat seing og minuttallokering 

 Produsere rapporter for videre oppfølging og behandling 
 
Gjennom denne prosessen vil mulige problem og faktiske feil bli oppdaget.  Disse blir oppsummert 
og sendt videre til kvalitetskontrollsystemet for videre behandling. 
 

5.3.2  Kvalitetskontroll 
 
Comtel inneholder en rekke effektive kvalitetskontroller både for klassifisering av Panelmedlemmer 
og for ubehandlete og prosesserte Seerdata.  En av kjernefunksjonene i systemet er evnen til å 
utføre objektive dataanalyser.  Hvis det kommer inn lite troverdige data fra en Panelhusstand, 
enten det gjelder hardware eller atferdsmessig, vil systemet identifisere dette.  Hvis en feil i meteret 
blir identifisert vil Panelhusstanden automatisk bli tatt ut av det rapporterende Panelet.  
 
Alle feilmeldinger blir registrert fra de oppstår og frem til de er løst.  En beskrivelse av alle 
feilmeldinger blir lagret slik at det er mulig å følge med på historikken over feilmeldinger for hver 
Panelhusstand. 
 
De viktigste kvalitetskontrollene er som følger: 
 
Udekket seing: 
Udekket seing oppstår i tilfeller hvor TV-apparatet står på og ingen har registrert seg som seere.  
Hvis dette skjer ofte blir Panelhusstanden kontaktet for å finne ut av årsaken.  De fleste slike 
situasjoner er legitime ved at TV-apparatet står på mens Panelmedlemmene forlater TV-rommet.  
Uansett vil kvalitetskontrollrutinene fange opp tilfeller av dårlig knappetrykking. 
 
TV-data blir underlagt en rekke parameterstyrte editeringsregler knyttet til udekket seing.  Disse vil 
enten ekskludere en Panelhusstand fra det rapporterende Panelet eller tildele seing til et 
Panelmedlem basert på en rekke spesifikasjoner.  
 
Nullseing: 
Systemet identifiserer husstander og personer som har lange perioder uten TV-seing.  Disse blir så 
kontaktet for å finne ut av årsaken.  Oppfølging av nullseing er viktig da dette kan skyldes at 
Panelmedlemmene ikke registrerer seg som seere slik de er instruert til å gjøre.  Hvis dette er 
tilfellet vil Panelmedlemmet få ny opplæring i bruk av fjernkontrollen. Dersom det er indikasjoner på 
feil med måleutstyret vil det avtales teknikerbesøk for å løse problemet. 
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Ekstrem seing: 
Kvalitetskontrollprosedyrene vil også identifisere tilfeller av ekstrem seing i form av lange 
seersesjoner eller høyt nivå av total TV-seing i løpet av TV-døgnet.  Igjen blir Panelmedlemmet 
kontaktet for å finne ut om seingen er genuin eller om den kan skyldes at Panelmedlemmet 
unnlater å trykke seg ut med fjernkontrollen når de forlater TV-rommet. 
 
5.3.3  Andre kontrollrutiner 
 
I tillegg til de automatiske kontrollrutinene har TNS Gallup utviklet en rekke faste kontrollrutiner for 
å sikre en optimal datakvalitet på de rapporterte Seerdataene.  Disse omfatter i hovedsak: 
 

 Kontroll av daglig seertid og dekning oppsummert per dag. 

 Kontroll av daglige andels- og dekningsforhold for de enkelte TV-kanalene 

 Kontroll av daglige TV-tall på minuttnivå, både numerisk og visuelt 

 Kontroll av daglig annen bruk av TV-apparatene 
 
 

5.4  Vekterutiner 
 
De Panelhusstandene som deltar i TV-undersøkelsen skal representere TV-seingen for hele 
befolkningen i Private husstander. Derfor er det viktig at den demografiske panelstrukturen 
gjenspeiler den demografiske strukturen i befolkningen når det gjelder de kjennetegn som er viktige 
for å forklare variasjoner i TV-konsum.  Selv om en kontinuerlig tilstreber å få en panelstruktur som 
er så lik befolkningsstrukturen som mulig, er det på grunn av datavalidering, kvalitetskontroll og 
panelrotasjon ikke mulig å hele tiden ha et Panel i perfekt balanse.  Hensikten med å vekte data er 
å korrigere for eventuell ubalanse i det rapporterende Panelet, samt å gjøre resultatene fra Panelet 
representative for hele befolkningen både på husstands- og individnivå.  
 
Data fra TV-undersøkelsen blir vektet etter en metode kalt randvekting. Randvekting beregner 
vekter etter marginalfordelingene til de ulike kontrollvariablene sekvensielt gjennom en serie 
iterasjoner. Denne teknikken gjør det mulig å korrigere for flere variabler enn ved tradisjonell 
cellevekting som beregner vektene etter krysstabuleringene til de ulike kontrollvariablene.   
 
Prosedyren følger en sekvensiell prosess for å vekte utvalget mot marginalfordelingen til den 
enkelte kontrollvariabel. Systemet vekter først utvalget til profilen for den første kontrollvariabelen.  
Dette vektede utvalget blir deretter vektet på nytt for å svare til profilen på den neste faktoren.   
De nye vektene som blir regnet ut, blir så brukt som inndata for vekting av profilen til den tredje 
kontrollvariabelen osv. Prosessen fortsetter inntil utvalget er vektet for alle faktorer etter tur og 
dette kalles en iterasjon. Deretter begynner syklusen på nytt og iterasjonene fortsetter inntil det 
vektete utvalget har oppnådd konvergens i forhold til befolkningsprofilene for alle 
kontrollvariablene. 
 
5.4.1  Vekting av gjester 
 
Fram til 31. desember 2011 ble gjester tildelt vekten til housewife i den husstanden de har besøkt. 
Fra og med 1. januar 2012 blir gjester tildelt gjennomsnittlig vekt til de panelmedlemmer som bor i 
den husstanden de har besøkt. Gjester tildeles demografiske kjennetegn fra housewife, bortsett fra 
kjønn og alder som rapporteres ut fra registrering på fjernkontrollen.  
 
 

5.5  Fusjon av Out of home viewing (OHV) fra PPM-panelet 
 
Fra 1. juli 2014 inkluderer TV-undersøkelsen TV-seing utenfor private husstander. Denne seingen 
blir fusjonert fra PPM-panelet for den offisielle Radioundersøkelsen. Her måles radiolytting og TV-
seing passivt ved hjelp av et portabel meter som panelmedlemmene har med seg gjennom hele 
døgnet uavhengig av oppholdssted. Meteret registrerer lydkoder i sendingene som legges på ved 
hjelp av enkodere i radio- og TV-kanalenes sendekjeder. Teknologien gjør det mulig å skille 



                                                                                                          

                                                      23                                                     
 

mellom den lyttingen og seingen som foregår i panelhusstanden og den som foregår utenfor 
hjemmet. 
 
Out of home viewing (OHV) fra PPM-panelet blir fusjonert over fra PPM-panelet på daglig basis og 
rapportert som en del av de offisielle seertallene. For å unngå dobbeltrapportering, blir gjesteseing i 
Peoplemeterdata fjernet. Dette byttet av gjesteseing mot OHV skjer for personer 12 år og eldre for 
de kanaler som er enkodet og har avtale om dette. Barn 2-11 år og kanaler som ikke blir fusjonert, 
beholder sin gjesteseing i Peoplemeterdata. 
 
Fusjonen søker etter beste match mellom donorer i PPM-panelet og mottakere i 
Peoplemeterpanelet på kjennetegn som er relevante for TV-seing utenfor hjemmet. 
Fusjonsmodellen benytter penalties for kjennetegn ved individet og husstanden, samt for 
dynamiske variabler basert på TV-seing hjemme, for å finne tvillingpar som er mest mulig like. For 
å unngå overbruk av donorer gis ekstra penalty hver gang en donor er brukt. For å motvirke kunstig 
høy dekning benyttes inheritance penalty som øker sannsynligheten for valg av samme donor som 
dagen før.  
 
OHV-data inkluderer tidsforsinket seing inntil 21 dager.  
 
For mer om PPM-undersøkelsen, se Prosjektmanualen for PPM-undersøkelsen på http://www.tns-
gallup.no/medier/radio. 
 
 
 

5.6  Rapportering og lagring av data 
 
Validerte og veide Data vil leveres i et dokumentert og åpent dataformat, slik at Data er 
anvendelige til bruk i alminnelige Analysesoftware. 
 
Data eksklusive logger vil være tilgjengelig som angitt i pkt 7.2. 
 
All utveksling av Data mellom TNS Gallup og den enkelte bruker vil skje i elektronisk form i 
samsvar med standard fastsatt i Avtalen.   
 
TNS Gallup vil i hele Kontraktsperioden ta vare på alle innsamlede Data.  
 
Det foreligger en datakodebok med dokumentasjon av hvordan Data håndteres i Analysesoftware 
og regnereglene for dette (se våre nettsider). Innholdet i kodeboken vil være tilstrekkelig til at all 
Software skal kunne levere korrekte resultater. Vi vil informere skriftlig om alle endringer i filformat 
for Data. 
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6. LOGGER 
 
 
6.1 Overføring av Loggdata 
 
TNS Gallup vil, på bakgrunn av TV-kanalenes Loggdata, produsere og rapportere sendelogger for 
programmer, reklameblokker og promologger. 
 
Med unntak av helger og helligdager skal TNS Gallup motta Loggdata fra Oppdragsgivers TV-
kanaler hver dag senest klokken 08.00. Loggdata leveres i et standard format etter nærmere avtale 
og overføres eller gjøres tilgjengelig elektronisk. 
 
Dersom ett eller flere av TV-selskapene leverer Loggdata med vesentlige feil og mangler, skal nye 
Loggdata etter påkrav oversendes TNS Gallup uten ugrunnet opphold.   
 
Partene skal ha et felles ansvar for å tilstrebe størst mulig nøyaktighet i rapporteringen og for å 
bistå til å bygge opp systemer og rutiner internt som er nødvendige for å sikre optimal kvalitet. 

 
 

6.2 Rutiner vedrørende håndtering og kvalitetssikring av sendelogger 
 
TNS Gallup vil etablere kontrollrutiner slik at feil og mangler i Loggdata fra Oppdragsgiver kan 
fanges opp og rettes.  
 

TNS Gallup vil behandle Loggdata fra Oppdragsgivers TV-kanaler i databasesoftwaret LogWizard. 
Softwaret har vært brukt i den offisielle loggproduksjonen siden 2004. 
 
LogWizard er en Visual Basic applikasjon utviklet på Win32-platformen av TNS Gallup.  Som 
datalager benyttes en relasjonsdatabase. Applikasjonen er et verktøy i den eksisterende 
produksjonen av daglige Program-, Spot- og Promologger. LogWizards primære oppgave er å 
samkjøre de ulike TV-kanalenes logger, klassifisere og tittelere sendeelement, samt å kontrollere 
for start- og sluttidspunkt.  
 
Arbeidsprosessen i LogWizard er som følger: 
 

 Loggene fra TV-kanalene leses inn 

 Det kontrolleres for korrekt filformat og komplette Loggdata 

 Det kontrolleres for overlappende start- og sluttidspunkt samt eventuelle hull 

 Sendetype kontrolleres mot sendelengde for å avdekke eventuelle feil 

 Program som kan klassifiseres automatisk på bakgrunn av tidligere logger klassifiseres 

 Program som sendes for første gang tildeles et programnummer og klassifiseres manuelt 

 Reklamefilmer klassifiseres mot reklamefilmregisteret basert på filmkode 

 Dersom reklamefilmer mangler filmkode blir dette tildelt og filmen klassifiseres manuelt  

 Det sendes ut informasjon til Oppdragsgiver om tittelering og klassifiseringen av nye 
program. Oppdragsgiver gis mulighet for å komme med tilbakemeldinger. 

 Fellesloggene og Promologgene konverteres til standard filformat 
 
 
I forbindelse med håndtering og kvalitetssikring av sendelogger vil TNS Gallup vil gjøre 
elektroniske opptak av alle kanaler det produseres Loggdata for. Opptakene vil inkluderes som en 
del av LogWizard og brukes i det daglige arbeidet med sendeloggene. Det vil bli utført daglige 
stikkprøvekontroller av sendeloggene med hensyn til innhold og starttidspunkt for både program og 
reklamefilmer. De elektroniske opptakene vil lagres i inntil tre måneder. 
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6.3 Loggproduksjon 
 

TNS Gallup vil konvertere og standardisere Program- og Reklameloggdata til en Felleslogg for bruk 
koplet mot Seerdata fra metersystemet. I tillegg vil Promologgene konverteres og standardiseres. 
 
TNS Gallup vil sørge for at alle programmer er kategorisert. Vi legger til grunn dagens inndeling av 
programkategori. 
 
TNS Gallup vil sørge for koding, slik at programmer og programdeler vil kunne koples sammen 
over tid. 
 
TNS Gallup vil sørge for at reklameinnslag identifiseres og klassifiseres etter nærmere avtale. 
Dette innebærer blant annet at TNS Gallup vil opprette og vedlikeholde et reklamefilmregister der 
reklamefilmer tildeles unike filmkoder.  
 
TNS Gallup vil gjøre Programloggdata og Reklameloggdata tilgjengelig for Oppdragsgiver hver dag 
innen kl. 11.00  
 
Dersom ikke alle TV-kanaler har levert Loggdata i henhold til avtalte frister, vil Fellesloggen for de 
andre kanalene likevel leveres. 
 
TNS Gallup er ansvarlig for å påse at loggene er korrekte, og rette opp eventuelle feil som blir 
identifisert i ettertid. 
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7. DATALEVERANSER OG RAPPORTERING 
FRA METERSYSTEMET 
 
 

7.1 Innhold 
 
De daglige Data fra TV-undersøkelsen vil inneholde informasjon om følgende: 
 

 Seing på kanal 

 Seing på minuttnivå 

 Sendeelementenes start- og sluttidspunkter og identifikasjon av disse (Loggdata) 

 Seing nedbrutt på analoge versus digitale TV-signaler  

 Seing basert på HDTV-signaler    

 Oppslag på Tekst-TV uten sideidentifikasjon  

 Seing nedbrutt på demografi og husstandsvariabler  

 Seing nedbrutt på målgruppeskjema  

 Gjesteseing og deres demografi 

 Seing nedbrutt på romplassering i husstanden 

 Seing nedbrutt på de forskjellige Mottaksplattformene 

 Sanntid versus tidsforskjøvet TV-seing 

 Seing In home/Out of home 
 

 
TV-undersøkelsen vil rapportere tidsforskjøvet TV-seing sett i løpet av 504 timer etter 
sendetidspunkt. I offisielle data inkluderes tidsforskjøvet TV-seing sett i løpet av 168 timer etter 
sendetidspunkt (consolidated 7 days).  Fra 1. januar 2009 ble TV-undersøkelsen utvidet til også å 
rapportere tidsforskjøvet seing inntil 21 dager etter sendetidspunkt. Tidsforskjøvet seing defineres 
som over 120 sekunder tidsforsinket fra live, uavhengig av kanalidentifikasjonsmetode. 
 
Tidsforskjøvet seing innenfor TV-døgnet (03.00 – 02.59) vil bli inkludert i overnight rapporteringen 
(VOSDAL). Seingen vil bli lagt tilbake til det originale sendetidspunkt, men den vil inneholde 
informasjon om når materialet ble sett.  Den tidsforsinkete seingen vil rapporteres i en egen datafil.  
 
Tidsforskjøvet seing av sendinger fra tidligere enn overnight døgnet men innenfor 504 timer vil 
også legges tilbake til det originale sendetidspunktet med opplysninger om når materialet ble sett.  
Denne seingen vil bli rapportert i en egen datafil gjeldende for den dato materialet ble sett. 
 
Rapportering av tidsforskjøvet seing fører til at seertallene vil endres daglig inntil de offisielle 
dataene er endelige etter syv døgn. De uoffisielle seertallene vil kunne endres ytterligere inntil 21 
døgn etter sendetidspunkt. 
 

 

 

7.2 Frist for å gjøre informasjonen tilgjengelig  
 

Data eksklusive logger vil være tilgjengelig innen kl. 08.00 dagen etter den dag det rapporteres for, 
med unntak av helger og helligdager. 
 
Data inklusive logger vil være tilgjengelig innen kl. 11.00 på samme betingelser som beskrevet i 
forrige avsnitt.  
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7.3 TNS Gallups rapporteringsplikt overfor markedet  
 
TNS Gallup vil utarbeide og sende ut informasjon til markedet som inkluderer ukesrapport om 
ukens TV-seing, Årsrapport om årets TV-seing, offisielle distribusjonstall, samt kodebok med 
dokumentasjon av hvordan Data skal håndteres i Analysesoftware og regneregler for dette. 
 
 

7.4 TNS Gallups opplysnings- og rapporteringsplikt overfor 
Oppdragsgiver 

 
TNS Gallup sørger for rapportering til Oppdragsgiver.  
 
I tillegg til levering av datafiler for bruk i Analysesoftware leverer TNS Gallup daglige 
seertallstabeller rapportert på Internett.  
 
I tråd med TV-undersøkelsens prinsipp om åpenhet og innsyn, vil TNS Gallup holde Oppdragsgiver 
løpende og skriftlig informert om alle forhold av betydning for TV-undersøkelsen og 
gjennomføringen av denne. Opplysningene vil bli stilt til rådighet for Oppdragsgiver gjennom 
rapportering av Kvalitetskontroll. 
 
 
7.4.1  Månedlig rapportering med ukentlig detaljeringsgrad 
 

Det vil bli rapportert månedlig om følgende med ukentlig detaljeringsgrad: 
 
 
a) Udekket seing 
 
Prosentvis andel av Total TV-seing hvor TV-apparatet har stått på uten at noen personer har 
registrert sin TV-seing.  Dette rapporteres per uke og per ukedag. 
 
b) Ukjent kanal 
 
Prosentvis andel av Total TV-bruk hvor TV-apparatet har vært brukt til TV-seing på en kanal som vi 
ikke kan identifisere.  Dette rapporteres per uke og per ukedag. 
 
c) Annen bruk av TV 
 

Prosentvis andel av Total TV-bruk hvor TV-apparatet har vært brukt til andre aktiviteter enn TV-
seing.  Dette rapporteres per uke, per ukedag YTD og siste 3 måneder. 
 
d) PUT for utvalgte målgrupper 
 
PUT – eller People Using TV vil bli rapportert som en prosentvis andel av totaluniverset ukentlig og 
siste tre måneder sammenliknet med de samme månedene året før. PUT rapporteres også 
ukentlig brutt ned på målgrupper som har sett TV per dag (Rtg% for hele TV-døgnet).   
 
e) Veiestatistikk  
 
Nivået på vektene rapporteres per uke med følgende indikatorer: 
 

 Range (maximum/minimum) for Panelet totalt per uke 

 CV (standardavvik/gjennomsnitt) for Panelet totalt per uke 

 Gjennomsnittlig vekt brutt ned på Panelkontrollene, rapportert per uke. 
 
f) Husstands fravær 
 

Dersom en Panelhusstand reiser bort skal de markere dette ved å bruke en ”Ferieknapp” på 
fjernkontrollen som følger med TV-meteret.  Panelhusstandene oppfordres til å registrere fravær 
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dersom de reiser bort for både korte og lengre perioder.  Andelen husstander som har registrert 
seg som fraværende gjennom fjernkontrollen rapporteres månedlig med ukentlig detaljeringsgrad. 
 

 

 
 

 

g) Unormal seing 
 

I TV-metersystemet ligger innebygde rutiner for å varsle om Panelmedlemmer som utviser ekstrem 
Seeratferd.  Varslingsrutinene er parameterstyrt slik at vi i samråd med Oppdragsgiver kan 
fastsette hvilke grenser for unormal seing som skal rapporteres.  Det vil bli rapportert på ukentlig 
antall genererte rapporter over Panelmedlemmer som har utvist unormal seing. 
 

h) Pollingstatistikk 
 

Med pollingstatistikk menes den andelen av bruttopanelet som vi mottar TV-data fra gjennom 
dataoverføringen hver natt.  Polling rapporteres som andel av bruttopanel med ukentlig 
detaljeringsgrad. Samtidig rapporteres også størrelsen på rapporterende panel i prosent av kravet 
om 1000 husstander med ukentlig detaljeringsgrad. 
 
i) Dekning 
Gjennomsnittlig daglig dekning rapporteres med ukentlig detaljeringsgrad.  

 
j) Time shifted viewing 
Andelen av TV-seingen som er tidsforskjøvet rapporteres som en del av 
kvalitetskontrollrapporteringen med ukentlig detaljeringsgrad. Denne rapporteringen vil også 
inneholde siste tre måneder mot tilsvarende måneder året før. 

 
 
 
7.4.2  Månedlig rapportering med månedlig detaljeringsgrad 
 

a) Annual establishment survey:  
 

Annual establishment survey gjennomføres som en løpende telefonundersøkelse som vil være 
kilden for rekrutteringen av husstander til Panelet.   
 

TNS Gallup vil rapportere følgende indikatorer fra driften av Establishment survey og 
rekrutteringsintervjuet: 

 Antall planlagte intervju per måned 

 Antall gjennomførte intervju per måned 

 Totalt antall tilgjengelige husstander for rekruttering brutt ned på primære panelkontroller 

 Antall rekrutterte husstander per måned 
 
b) Panelutskiftning etter årsak 
 

Rotasjonen på panelmedlemmer rapporteres månedlig som andel av panelet fra inneværende år. 
Panelrotasjon rapporteres også månedlig brutt ned på drop-out-årsak: 
 

 Naturlig (Panelhusstandens ønske) 

 Teknisk 

 Tvungen utskifting pga. kvalitet på deltakelse 

 Tvungen utskifting pga. demografisk overskudd 

 Tvungen utskifting pga. maksimum levetid 6 år 

 Ikke besvart Målgruppeundersøkelsen 

 Ikke besvart Panelhusstandsundersøkelsen 
 
c) Kanaldistribusjon 
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TNS Gallup vil beregne månedlige tall over kanalenes distribusjonsnivå basert på 30.000 intervju i 
Forbruker og Media, samt 6.600 intervju i Annual establishment survey årlig.  Kanaldistribusjon 
rapporteres på individnivå. 
 
Vi vil måle og rapportere Kanaldistribusjon for inntil 15 kanaler som rapporteres med sendelogg.    
 
De månedlige distribusjonstallene vil bli beregnet med grunnlag i Data fra de siste 12 uker.  
Kanaldistribusjonen vil bli rapportert innen siste virkedag i hver måned og bli gjort gjeldende fra den 
1. neste måned.  Distribusjonstallene vil bli gjort tilgjengelig for Oppdragsgiver og markedet i 
elektronisk form.  
 
d) Panelsammensetning 
 

Det vil bli rapportert på gjennomsnittlig antall rapporterende Panelhusstander i hver primærcelle 
sammenlignet med målverdien for cellen.  Målverdiene for hver celle vil dessuten ha nedre og øvre 
toleransegrenser lik -/+ kvadratroten av målverdien. Dersom noen celler ligger over eller under 
toleransegrensene, vil TNS Gallup iverksette tiltak for å korrigere celleverdien.  Primærcellen vil bli 
justert årlig etter analyser fra Annual establishment survey. 
 
e) Nettodekning for utvalgte målgrupper 
 
Nettodekning per måned rapporteres som andeler av gitte målgrupper som har sett TV (en 
gjennomsnittsdag) i løpet av måneden.   
 
f) Leveringstider 
TNS Gallup rapporterer andelen dager i måneden audiencedata leveres innen kl. 08.00 og  
programlogg og spotlogg leveres innen kl. 11.00. 
 
 
7.4.3  Halvårlig rapportering 
 
a) Panelsammensetning i forhold til befolkningssammensetning  
 
Mens den månedlige rapporteringen av Panelets sammensetning opererer på husstandsnivå, vil 
den halvårlige rapporteringen av Panelets sammensetning mot befolkningens sammensetning 
operere på individnivå. Det rapporteres panelbalanse i forhold til alle primære og sekundære 
panelkontroller. Panelbalansen rapporteres per juni og desember i henholdsvis august og januar 
måned. 
 
b) Gjeldende veiefaktorers validitet (Panelkontrollanalysen)   
 

Fastsettelsen av primære og sekundære panelkontroller skjer gjennom analysene av Initial og 
deretter Annual establishment survey. Disse analysene baseres altså på intervjudata om 
befolkningens TV-seing. For å kunne vurdere validiteten til de til en hver tid gjeldende 
panelkontroller, vil det to ganger i året bli gjennomført tilsvarende analyser basert på Data fra TV-
undersøkelsen.  Hensikten er å vurdere hvorvidt de faktorer som best forklarer variasjoner i TV-
konsum oppgitt gjennom telefonintervju også er gjeldende for å forklare variasjoner i faktisk TV-
konsum slik det registreres i TV-undersøkelsen. 
Analysen baseres på TV-data fra en avgrenset periode innenfor hvert halvår og rapporten leveres 
innen utgangen av hvert halvår. 
 
7.4.4  Årlig rapportering 
 
På årlig basis vil det bli rapportert på: 
 
a) Paneltretthet: Avvikende adferd som funksjon av panelmedlemskapslengde.   
 
Rapporten vil vise analyser av både seertall og knappetrykking brutt ned på hvor lenge den enkelte 
Panelhusstand har deltatt i Panelet. Rapporten leveres på årlig basis innen utgangen av april. 
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Datagrunnlaget for analysen vil være todelt.  For det første vil datamaterialet fra den årlige 
Koinsidensundersøkelsen (jf. avsnitt 7.5.4) brukes for å se hvorvidt kvaliteten på knappetrykking 
varierer etter hvor lenge Panelmedlemmene har vært medlem av Panelet. 
Koinsidensundersøkelsen kan i så måte betraktes som en punktmåling av eventuell Paneltretthet. 
 
Videre vil vi studere selve Seerdataene samlet inn gjennom TV-undersøkelsen. Formålet er å 
avdekke hvorvidt de som har vært med i Panelet lenge har et avvikende seermønster i forhold til de 
som har vært med kortere.  
 

 

7.5 Øvrige rapporter 
 
7.5.1  Ukesrapport om ukens TV-seing 
 
TNS Gallup vil hver uke offentliggjøre en rapport inneholdende informasjon vedrørende ukens TV-
seing. Informasjonen inkluderer gjennomsnittlig minutter brukt på TV-seing siste uke, kanalenes 
markedsandeler, samt de mest sette programmene på de viktigste kanalene.  Rapporten kan 
tilpasses og endres i samråd med Oppdragsgiver. 
  
7.5.2  Årsrapport om årets TV-seing 
 
TNS Gallup vil utarbeide en Årsrapport med opplysninger om årets TV-seing. Rapporten vil bli 
sendt ut til markedet i løpet av januar hvert år i Kontraktsperioden.  
 
7.5.3  TV-trendrapport 
 
TNS Gallup vil hvert halvår utarbeide en rapport (TV-trendrapport) som redegjør for penetrasjon og 
bruk av elektronisk utstyr som antas å påvirke TV-seing i den norske befolkningen.  Rapporten 
baseres på intervjudata samlet inn fra et generelt befolkningsutvalg på minimum 1.000 
respondenter. Undersøkelsen gjennomføres og rapporteres til oppdragsgiver i januar/februar og 
august/september hvert år. 
 
Innholdet i undersøkelsen vil blant annet være tilknytningsformer, leverandør av TV-signaler, 
tilgang til og bruk av TV-relaterte utstyrsenheter, PC og Internett, telefoni og bruk av opptaksutstyr.  
Det ligger i undersøkelsens natur å søke å fange opp nye trender som gjør seg gjeldende i 
befolkningens bruk av TV-relatert utstyr og tjenester.  
 
7.5.4  Koinsidensundersøkelse 
 
TNS Gallup vil en gang i året gjennomføre en Koinsidensundersøkelse for å sammenligne den 
faktiske TV-seingen med den TV-seingen som registreres.  For å få best mulig utbytte av en slik 
måling er det en fordel om den gjennomføres på et tidspunkt hvor nivået på TV-seingen er relativt 
høyt.  Undersøkelsen gjennomføres fortrinnsvis i februar med rapportering innen utgangen av 
mars. 
 
Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvor nøyaktig Panelmedlemmene registrerer sin TV-
seing.  Dette gjøres ved først å kontakte Panelhusstandene per telefon og spørre om noe TV-
apparat står på, og videre om hvilke Panelmedlemmer som er tilstede i TV-rommet.  Deretter vil vi 
neste dag kunne sammenholde svarene med hvilke Panelmedlemmer som på samme tidspunkt 
faktisk hadde registrert seg som seere gjennom fjernkontrollen for TV-meterutstyret. 
 
Resultatene fra undersøkelsene vil bli presentert i form av ulike indekser for kvaliteten på 
knappetrykkingen: 
 

 Correct Use Viewers (Korrekt knappetrykking blant oppgitte seere) 

 Correct Use Non Viewers (Korrekt knappetrykking blant oppgitte ikke-seere)   

 Overall Accuracy (Andel medlemmer hvor knappetrykkingen samsvarer med oppgitt seing) 

 Reported Viewing Index (Estimert nettoeffekt av over- eller underrapportering av seing) 
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Indeksene vil bli utarbeidet for ulike målgrupper.  Resultatene vil videre bli brukt for å se om det er 
grunnlag for spesielle oppfølgingstiltak blant grupper i Panelet. 
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8. FAGLIG OPPDATERING OG 
VEDLIKEHOLD 
 
 

8.1 Faglig oppdatering 
 
TNS Gallup vil gjennom Kontraktsperioden holde seg løpende orientert om utviklingen innen TV-
undersøkelser, TV-meterteknologi, analysemetoder, relevant utvikling innen mediemarkedet etc. 
Dersom utviklingen medfører at annen teknologi, andre analysemetoder eller lignende vil kunne gi 
en mer optimal TV-undersøkelse enn det som følger av Avtaledokumentene, vil TNS Gallup 
umiddelbart informere Oppdragsgiver om dette, herunder redegjøre for hvilke endringer som kan 
gjøres med TV-undersøkelsen og de økonomiske konsekvenser av disse endringene. 
Oppdragsgiver står fritt med hensyn til hvorvidt foreslåtte endringer skal aksepteres. 
 
TNS Gallup vil løpende holde seg orientert om trender innenfor internasjonale TV-undersøkelser. 
Vi vil opplyse Oppdragsgiver om avvik mellom internasjonal praksis/teknologi og Ytelsen. TNS 
Gallup vil ta initiativ til å holde periodiske møter mellom Partene for utveksling av slik informasjon. 
 
 

8.2 Vedlikehold og utbedring av feil og mangler 
 
TNS Gallup skal i Kontraktsperioden løpende kontrollere og vedlikeholde enhver del av TV-
undersøkelsen og/eller annet utstyr, Software mv. som på annen måte inngår i TV-undersøkelsen, 
og vil umiddelbart utbedre feil og mangler som oppstår.  
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DEFINISJONSLISTE 

 
 
Annual establishment  
survey (AES):  Selvstendig undersøkelse av befolkningen med 

henblikk på å overvåke drivere til TV-seing. 
Grunnlag for å revidere panelstruktur. 

 
Audio Breakout Box: Enhet for tilkobling av TV-utstyr tilkoblet 

Visningsplattformen for identifikasjon av hvilken 
utstyrsenhet som er i bruk.  

 
Audio Encoding: Måleteknologi som sender ut en ikke hørbar kode i 

lyden bestående av en unik kringkasterkode, samt 
tidspunkt for utsendelse. 

 
Bakgrunnsdata: Alle data om Panelhusstander og Panelmedlem-

mer bortsett fra TV-meter data. 
 
Befolkningsdata: All informasjon om befolkningen i Norge som 

brukes i forbindelse med TV-undersøkelsen. 
 
Button Dicipline: I hvilken grad Panelmedlemmene bruker knappene 

på fjernkontrollen i henhold til instruks. 

Data: Alle data fra TV-undersøkelsen, herunder TV-meter 
data, Bakgrunnsdata, Programloggdata og  
Befolkningsdata, men ikke andre data, herunder 
Reklameloggdata. 

Encoder: Enhet som legger inn en ikke hørbar, unik kode i 
lyden ved plassering i kringkasterens lydkjede. 
Koden består av en unik kringkasterkode samt 
tidspunkt for utsendelse. 

 
Enhanced Audio Matching: TNS’ system for kanalidentifikasjon basert på 

sammenligning av audio samples fra meterene 
montert på Visningsplattformene med tilsvarende 
audio samples fra referansestasjon. 

 
Eter: Tradisjonell kringkasting ved hjelp av sendemaster 

i terrenget. 
 
FTP: File Transfer Protocol (FTP). Standard for 

overføring av datafiler. 
 
Felleslogg:  TV-selskapenes Programloggdata og Reklame-

loggdata, konvertert, kvalitetssikret og 
standardisert. 

 
Forbruker og Media (F&M): TNS Gallups multimedia undersøkelse med 

30.000 telefonintervju og 10.000 postale utfylte 
skjema årlig. 

 
GPRS: General Packet Radio Service (GPRS) er en 

tjeneste for dataoverføring over GSM-nettet.  
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GSM: Global System for Mobile Communications (GSM) 
er verdens mest utbredte standard for 
mobiltelefoner.  

 
HDTV: High Definition Television (Høyoppløselig TV). 
 
Initial establishment survey: Selvstendig undersøkelse av befolkningen med 

henblikk på å kartlegge drivere til TV-seing. 
Danner grunnlag for etablering av panelstruktur. 

 
Kabel-TV: TV-signaler som overføres via kabel inn til hus-

standen. 
 

Kanaldistribusjon: Andel av totalbefolkningen som har mulighet til å 
se TV-kanalen i sin husstand. 

 
Koinsidensundersøkelsen: Samsvar mellom målt seing og påstått seing. 
 
Local Audio Matching: System for å identifisere hvilken av de ulike 

eksterne utstyrsenhetene tilkoplet Visnings-
plattformen som er i bruk. Systemet sammenligner 
lyden fra Visningsplattformen med lyden fra de 
enkelte utstyrsenhetene som registreres gjennom 
en Audio Breakout Box. 

   
Loggdata Data om start- og sluttider for sendeelement, i eller 

uten kombinasjon med seerdata. 
 
MPEG2/MPEG4: Komprimeringsstandarder for digital video. 
 
Mottaksplattform: Den teknologi som benyttes for å ta i mot TV-

signal, for eksempel parabol, kabel-TV, eter, 
tele/bredbånd. 

 
Målgruppesegmentering: Gruppering av Panelmedlemmene i henhold til 

gitte kriterier, der kriteriene ikke nødvendigvis 
tenkes å skulle påvirke TV-seingen direkte. 

 
Målgruppeundersøkelsen: Består av ca. 100 spørsmål og brukes til å lage 

målgruppesegmentering. 
 
Netto Panelhusstander: De Panelhusstander som etter daglig 

validering/kvalitetskontroll utgjør det utvalg som 
Data om Seeratferden for det aktuelle TV-døgn 
rapporteres fra. 

 
Nullseere: Personer eller husstander som ikke har konsumert 

TV i løpet av en gitt periode. 
 
Oppdragsgiver: Sammenslutningen av TV-selskapene NRK AS, TV 

2 Gruppen AS, MTG AS, SBS Broadcasting 
Europe B.V. og Discovery Communications Nordic 
AS, samt eventuelle andre TV-selskaper som av 
Oppdragsgiver meddeles å ha trådt inn i sammen-
slutningen som utgjør Oppdragsgiver.  
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Organisasjonen:  Den organisasjon som TNS Gallup i henhold til 
Avtalen skal ha for å oppfylle sine forpliktelser etter 
Avtalen. 

 
Out of Home Viewing: TV-seing som foretas utenfor individets faste 

bopel. 
 

Panel: Det utvalg Panelhusstander som deltar i TV-
undersøkelsen. 

 
Panelhusstand: Privat husstand som deltar i TV-undersøkelsen. 
 
Panelhusstandsundersøkelsen: Alle Panelhusstander besvarer et spørreskjema 

med henblikk på oppdatering av demografi, 
mottakerforhold etc. 

 
Panelkontrollanalysen: Kontroll av panelvariablene på paneldata i forhold 

til Annual establishment survey. 
  
Panelmedlem: Enhver person som vanligvis bor i en Panel-

husstand (se nærmere avgrensning i Vedlegg 1 
pkt. 6). 

 
Paneltretthet: Abnormal atferd som følge av lang deltakelse i 

Panelet. 
 
Polling statistikk: Statistikk om hvor stor andel av samtlige 

Panelhusstander man får lastet ned Seerdata fra. 
Netto antall Panelhusstander i forhold til brutto 
antall Panelhusstander. 

 
Privat husstand:  En person som bor alene eller en gruppe 

mennesker som bor sammen og som administrerer 
mat og andre husholdningsutgifter som en enhet. 

 
Programlogg:   Beskrivelse av faktiske og historiske sende-

tidspunkt for program, reklameblokker og 
promoblokker, men ikke spesifikke reklameinnslag, 
herunder TV-selskapenes promoer for egne 
programmer. 

 
Programloggdata:  Spesifikasjon pr. TV-døgn pr. TV-kanal av start- og 

slutt-tider for alle sendeelementer unntatt 
spesifikke reklameinnslag, i kombinasjon med 
Seerdata. 

 
Promologg:     Start- og sluttider for spesifikke promoinnslag. 

 
PUT: People Using Television: Samlet TV-seing for alle 

kanaler i en gitt tidsperiode, uttrykt i antall personer 
eller som prosent av et univers. 

 
Reklamelogg:  Start- og sluttider for spesifikke reklameinnslag. 
 
Reklameloggdata:  Start- og sluttider for spesifikke reklameinnslag, i 

kombinasjon med Seerdata. 
 

Sanntid: Når distribusjon (fra TV-selskap) og konsum/seing 
(fra enkeltpersoner) skjer samtidig. Motstykker er 
Tidsforskjøvet seing og Video on Demand. 



                                                                                                          

                                                      36                                                     
 

 
Satellitt: TV-signaler som overføres fra satellitt direkte til 

husstanden. 
 
Seerdata: Seertall generert fra TV-undersøkelsen rapportert 

på minuttnivå. 
 
Seeratferd: Private husstanders og deres medlemmers valg 

knyttet til TV-tilbudet i Norge mv. som nærmere 
beskrevet i Avtalen. 

 
Set-top box (STB): Et apparat som har som hovedfunksjon å ta imot 

og omforme digitale fjernsynssignaler til analoge, 
og som kan plasseres i tilknytning til 
Visningsplattform. Apparatet kan ha andre 
funksjoner i tillegg. 

 
SI-data: Service Information (SI).  All digital overføring 

inneholder Service Information som består av 
detaljerte opplysninger om tjenesten. 

 
SMS-kommunikasjon: Utsending av tekstmeldinger til Panelmedlemmers 

mobiltelefon. 
 
Tidsforskjøvet seing: Konsum av TV-sending på senere tidspunkt enn 

opprinnelig distribuert fra TV-selskapet. Dette skjer 
ved hjelp av opptaksutstyr hos konsumenten. 

 
TNS5000 meter: TNS’ modulære TV-meterteknologi som kan 

kombinere flere kanalidentifikasjonsteknikker og 
tilpasses ulike behov. 

 
TV-døgn: 24-timers periode fra 03:00 til 02:59 påfølgende 

døgn.  
 
TV-kanal: Enhver sammenhengende eller periodisk 

utsending av signaler (kodet eller ukodet) egnet for 
mottak av allmennheten (eventuelt mot betaling) 
ved hjelp av Mottaksplattform og Visningsplattform, 
herunder tilbud til allmennheten om formidling av 
individuelt utvalgte signaler. 

 
TV-meter: Det utstyr som installeres i Panelhusstandene for 

innsamling og rapportering av Data om Seer-
atferden. 

 
TV-meter data: Alle data innsamlet av TV-meterene om Panel-

husstandenes og Panelmedlemmenes Seeratferd. 
 
TV-seing: TV-seing skal omfatte personer som er to år eller 

eldre og som er til stede der TV-sending vises. 
Sendingen må ha vært sendt i Sanntid siste 7 
døgn. 

 
TV-sending: Alt videoinnhold (kringkasting av levende bilder) 

som distribueres eller har vært distribuert i Sanntid, 
uavhengig av Mottaksplattform og 
Visningsplattform. Dette ekskluderer innhold som 
utelukkende distribueres ’On Demand’ (Video on 
Demand). 
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TV-selskap: Juridisk person som driver virksomhet i form av 

sending av en eller flere "egne" TV-kanaler og 
enhver juridisk person som inngår i samme 
konsern som, eller på annen måte kontrollerer eller 
kontrolleres av slik juridisk person. Med "egen" TV-
kanal menes en TV-kanal som er påvirket av 
vedkommende juridiske person på en måte som 
medfører at sendingen ikke fullt ut består i samtidig 
og uendret videresending av sendinger mottatt fra 
andre.  

 
TV-selskapene: Sammenslutningen av foretakene NRK AS, TV 2 

Gruppen AS, MTG AS, SBS Broadcasting Europe 
B.V. og Discovery Communications Nordic AS, 
samt eventuelle andre TV-selskaper som av 
Oppdragsgiver meddeles å ha trådt inn i sammen-
slutningen som utgjør Oppdragsgiver. 

 
TV-tracker: Telefonbasert intervjuundersøkelse som vil 

inneholde Annual establishment survey, samt 
datagrunnlag for TV-trendrapport. 

 
TV-trendrapport: Redegjørelse for utviklingen og bruk av utstyr som 

antas å påvirke TV-seing. 

TV-tuner:  Enhet for mottak av analoge eller digitale TV-
signaler overført via radiobølger.   

TV-undersøkelsen: Den løpende TV-meterbaserte undersøkelsen av 
Seeratferden i Norge, eksklusive Svalbard, som 
TNS Gallup skal utføre i henhold til Avtalen.  

 
Uncovered viewing/udekket seing: TV-apparat som er slått på, men hvor ingen har 

registrert seg som seer.  
 
Video on Demand (VoD): Interaktivt nedlastet videoinnhold, med eller uten 

betaling. 
 

 Visningsplattform:  Alle enheter i hjemmet som kan vise TV-sending 
og som regelmessig brukes til TV-seing (TV-
apparat, PC-/LCD-/plasmaskjerm, projektor, etc.). 

 
 
Årsrapport: En årlig rapport som beskriver årets TV-konsum og 

sammenligner med tidligere år. Baseres på Data 
fra TV-undersøkelsen. 

 

 


