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Dialogforum 18.02.15 
 
Deltagere: Susanne Bredkjær Andersen, Jane Berenthz, Peder Jon Andersen, Jesper Nielsen, Court 
Østerberg, Erling Malmqvist, Anni Welander, Søren Levin Thormann, Peter Møller, Jan Wihlborg, Mona 
Svan, Katrine Asp-Poulsen, Asli Sørup (referent). 
 
Afbud: Susanne Møller Johansen, Svenning Ravn, Claus Bodenhoff. 
 
Dagsorden: 

1) Et blik bag kulissen; udviklingen på P4. Ved medieforsker Dennis Christensen 

2) Siden sidst i dialogforum 

3) Siden sidst på P4 København 

4) Ris og ros 

5) Evt. 

 

Ad 1: 

Medieforsker Dennis Christensen fra DRs medieforskningsafdeling holdt et oplæg om medieforbrug i 

Danmark generelt og mere specifikt om, hvad kanalomlægningen på P4 og P5 har betydet for lyttertallene 

på de to kanaler. 

 

P4 har ikke mistet lyttere på kanalomlægningen ml. P4 og P5. Dvs. at P4 har IKKE mistet lyttere på, at f.eks. 

Giro 413 og Danmarksmester er flyttet til P5. Til gengæld har P5 mangedoblet sit lytterantal i Giro 413’s 

sendetid. P4 har dog mistet lytterandele (lyttetid). Dvs. at de lyttere, der er kommet til på P4, lytter med i 

kortere tid end dem, der er rykket over på P5. Det samme gælder for Danmarksmester. 

Kanalomlægningen har betydet, at DR samlet set har fået flere lyttere. 

Se evt. tallene på dr.dk/publikationer. 

 

Ad 2: 

Mona gennemgår det nye koncept: Drejebog for møderne. Der er forskellige nye tiltag med henblik på at 

styre tiden til møderne på en anden måde. F.eks. er der lagt op til, at man under ris og ros-runden kun siger 

de tre ting, der er vigtigst for en at få sagt. 

 

Ad 3: 

Moderne regionalitet:  

Globaliseringen betyder at folk har fået udvidet deres verdensbillede, men vi tror stadig på, at det regionale 

har en vigtig plads. Vi er meget optagede af at fremtidssikre den regionale nyhedsdækning, og det gør vi 

ved at løfte blikket og have det regionale som udgangspunkt frem for omdrejningspunkt. Helt konkret 

arbejder vi også med at gøre de regionale historier mere relevante for lytterne – også i de tilfælde, hvor 

lytterne ikke er direkte berørte af emnet. Det har vi nogle konkrete mål for, og her lå vi i efteråret pænt 

over mål  
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Ny integrationsmedarbejder: 

Efter vores Ishøjsatsning i efteråret, har vi sat en person af til at være integrationsmedarbejder, så vi også 

fortsat kan have det som fokusområde. 

 

Nyt om værter: 

Maja Rosager og Jacob Pries er det ene morgenværtshold. Maja er udlånt fra sporten og bliver hos os hele 

2015. Britt Berglund og Jacob Panum er det andet morgenhold. Jacob er også udlånt fra sporten. 

Monica Krogh-Meyer er ikke længere eftermiddagsvært på P4 København, fordi hun laver et nyt program 

på P5 (Monicas Mødested). Til gengæld er Ulrik Jensen blevet fast eftermiddagsvært og skiftes med Ole 

Jacobsen til at være der om eftermiddagen.  

 

Nyt lyddesign:  

Det nye lyddesign på P4 blev udrullet for et par uger siden. Det er hele sendefladen, der har fået nye 

kendinge, jingler mv., så det hele ny har samme lydbillede. Der er gjort meget ud af, at de enkelte kendinge 

skal passe til de forskellige programmer. 

Reaktioner fra dialogforum: 

- Ros for at prøve noget nyt. Jeg havde ikke gennemskuet ændringerne i løbet af dagen. Det er lidt 

for fesent. 

- Det bipper for meget. Det er irriterende. 

- Man skal lige vænne sig til dem. Det er for svært at høre forskel på jinglerne. Jeg kan ikke kende 

trafikken og sporten fra hinanden. Måske ændrer det sig efter lidt mere tid. 

- Det mangler kant. Efter forklaringen vil jeg lytte med et andet øre. 

- Det er for ens. De er for svage. 

- Jeg har lynhurtigt vænnet mig til det. Jeg synes, det er rart, at de minder om hinanden. De kunne 

godt bruge lidt mere power, men ellers fungerer det fint. 

- Jeg har slet ikke bemærket de nye jingler. 

 

Breaking news: 

I løbet af årets første måneder har vi haft 2 landsdækkende Breaking news-sendinger. Først i forbindelse 

med attentatet mod Charlie Hebdo og senest i forbindelse med terrorangrebet i København. 

Vedr. Charlie Hebdo: Vi sendte live midt på dagen.  

Vedr. skyderi i København: Vi sendte live fra 17.15 til kl. 22.00. Søndag morgen sendte vi fra kl. 06.00. Vi gik 

til Cafe Hack kl. 10.00. 

Reaktioner fra dialogforum: 

- Det tjener jer til ære, at I laver Breaking News-elementet. Det skal I blive ved med at arbejde på. 

Det fungerer godt, at man ikke bare lader verden sejle forbi. På en eller anden måde, var jeg lidt 

lettet over, at der kom Cafe Hack. Det gav en pause. 

- Man kunne sagtens høre forskel på de to programmer om Paris og København. Der blev ikke trådt 

så meget vande (i Københavner-dækningen). Det var ikke så sensationspræget. Det var roligt og 

sagligt. Medarbejderne fortjener et kæmpe skulderklap. For det der kan man ikke forberede sig på. 

Cafe Hack fungerede okay som break. Vi vidste godt, at hvis der kom noget vildt, ville I overtage 

sendingen igen. Vi følte os godt informeret og holdt i hånden. 
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- Kæmperos for dækningen i weekenden. Det var godt afbalanceret. Også med musikken. Gad vide, 

hvad man har tænkt i Holstebro? (Var det københavneri at satse så meget på skyderiet på 

landsdækkende flade). Cafe Hack fungerede fint. 

- Jeg zappede lidt ml. fjernsyn og radio. Jeres folk gjorde det rigtig godt. Gudskelov, at der kom Cafe 

Hack. Jeg var fyldt op på det tidspunkt. Det var fint med muligheden for at tale med sine pårørende 

om det, der var sket. 

- Det værste man kan gøre i den situation, er at gentage. Derfor er det meget smart, at sende ”Cafe 

Hack”. Så kan man samle op derefter og melde om, hvad der er sket i mellemtiden. 

- Vi har været meget tilfredse med den måde, I tacklede situationen på. 

- Radioen er tryghed. Husk at få beredskabet med. 

- Det var et angreb på Danmark og ytringsfriheden, så det burde blive modtaget ens over hele 

landet. 

- Pas på, at I ikke udvander det for meget, når I sender live. Vær obs. på om, I bruger de rigtige 

begreber, når I fortæller om det (det er vigtigt at bruge de korrekte betegnelser for materiel, titler, 

indsatser mm når man vælger at bruge de fagudtryk som politi, forsvar, hjemmeværn mfl bruger). 

 

Ad 4:  

 

Den nye sendeflade på P4: 

- Den lille forskel er noget bras. Det er fjollet og dem, der deltager, har ikke radioflair. 

- Den nye programflade er mere end okay. 

- Den lille forskel er meget sjovt. Måske er det fordi, jeg ikke lytter så tit på det tidspunkt, så måske 

er det anderledes, hvis man lytter hver dag. Men når de sender teasere, er det mægtig irriterende, 

at de ikke giver svaret. 

- Det er fedt med nye numre på playlisten. 

- Jeg kan godt lide både P4 og P5. 

- Jeg savner nogle af de programmer, der er overgået til P5. F.eks. Eldorado og Danmarksmester.  

- Badabing er stadig træls 

- Den lille forskel er heller ikke min kop the.  

- Men P4 Play er rigtig godt. 

- P4 transformationen har fungeret godt. Det lyder nogenlunde ens på tværs af landet. Pas på, at det 

ikke bliver for popsmart. 

- Den lille forskel og Play er underholdende og en gevinst for kanalen. 

- Kanalomlægningen er jeg glad for.  

- Jeg er glad for P4 aftens nye setup og nye værter. De nye værter er smaddergode og gør det godt. 

- Jeg vil gerne være fri for jingler inde i Radioavisen. 

 

Om værter: 

- De nye morgenhold gør det godt. Men engang imellem er de lige ved at kamme over i P3  

- Jeg lytter efterhånden mest P5. Og der er vildt mange udfald i DAB-signalet selvom man bor midt i 

byen. (Prøv at tjekke denne hjemmeside, hvor der står alt om DAB og hvor der også er mulighed for 

at skrive ind med konkrete problemer http://www.dr.dk/OmDR/digitalradio/Forside.htm) 

http://www.dr.dk/OmDR/digitalradio/Forside.htm
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- Jeg havde ikke tænkt så meget over jinglerne og de nye morgenhold. Men jeg tager mig selv i at 

sive lidt mere over på P1, så der er mere ro. 

- Jeg har godt kunnet lide, at Søren Rebbe var tilbage. 

 

Trafikken: 

- De nye trafikværter klarer det godt. Og man mærker ikke generationsskiftet. 

 

Danmarksindsamlingen: 

- Danmarksindsamlingen er for aggressiv. Det er fint at samle ind, men man skal ikke bryde så ofte 

med, hvor meget der er samlet ind nu. 

- I mister mig som lytter under Danmarksindsamlingen. 

 

Om tv:  

- Hvorfor skal folk filmes så tæt på under interview. Man kan se alt for mange detaljer i folks 

ansigter, og det er lidt klamt. 

- Lyden i naturprogrammerne er igen skruet op under speaken. Det gælder nu også i 

egenproducerede programmer (Via dette link 

http://www.dr.dk/OmDR/Tilgaengelighed/Forside.htm kan man læse om, hvad DR gør for at øge 

tilgængeligheden til alle programmer. Der er også mailadresse til DR’s tilgængelighedsredaktør 

Heidi Sivebæk – hsh@dr.dk) 

- Rigtige mænd var rigtig godt. 

- Jeg morede mig over rigtige mænd. Det var fedt, at de ramte et segment, som ellers ikke gider høre 

om sundhed. 

 

Om indslag: 

- Pas på Jersild-syndromet, hvor banale ting forklares unødigt. 

- Det er hån mod lytterne, at tro at lytterne ikke kan holde opmærksomheden i mere end tre 

minutter ad gangen. 

 

App’en: 

- DR app’en virker mere stabil. Der er stadig udfald, men den virker bedre. 

 

Ad 5: 

Næste møde: Vi går efter at tale om værternes hverdag. Hvad laver de, når de ikke sender radio osv. Der 

bliver sendt en doodle ud med datoer i maj. 

 

Andre forslag til kommende temaer: Facebook/sociale medier og samspillet med de traditionelle medier, 

Brandingprojekt P4. 

 

http://www.dr.dk/OmDR/Tilgaengelighed/Forside.htm
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