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Den nye 
medievirkelighed 
er blevet hverdag

I 2013 blev streaming mainstream i Danmark.
I 2014 er danskernes mod på selv at tage kontrollen over,

hvad de ser på skærmen, vokset, så streaming i dag
står for 17 % af vores tv-tid.
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Af Dennis Christensen
DR Medieforskning



 Sidste år estimerede DR 
Medieforskning, at streaming 
udg jorde 12 % af danskernes 
samlede tv-forbrug. Dette 
estimat fremkom gennem 
en lang række kilder, da vi på 
det danske marked ikke har 
en måling, som dækker alle de 
muligheder, danskerne har for 
at se tv og tv-lignende indhold. I 
år har vi genbesøgt disse kilder 
og vurderer, at danskernes 
streamingforbrug nu udgør 17 % 
af den samlede sening. Væksten 
i den tid, danskerne bruger på 
disse nye seningsformer, er på 
38 %, mens det traditionelle tv-
forbrug faldt med 4 %. Samlet 
set betyder det, at danskerne 
brugte ca. lige så lang tid på at se 
tv og tv-lignende indhold i 2014, 
som de gjorde i 2013, men en del 
af forbruget har flyttet sig.
 Statusartiklerne på tv, 
radio og net afslører, at den 
nye medievirkelighed påvirker 
alle de traditionelle medietyper. 
Særligt de, der streamer, bruger 
mindre tid på at se traditionelt 
tv, radioen bliver lyttet mere 
digitalt og nettet bliver mere og 
mere mobilt. De sociale medier 
er også så småt begyndt at 
påvirke vores medieforbrug.
Det er dog ikke alene medie-
brugen, der ændrer sig.   
 Mediebrugerne bliver også 
mere og mere digitale. Og det 
gælder alle aldersgrupper – fra 
de alleryngste børn, som swiper 
løs på forældrenes tablet, til 
de allerældste, som holder 
kontakten med venner og familie 
på Facebook. Stort set alle 

danskere møder dagligt den nye 
medievirkelighed – en virkelighed, 
som er netop det: Virkelighed. 
Ikke længere nogen futuristisk 
fremtidsvision, men  hverdag. 
Det er vores håb, at Medie-
udviklingen 2014 er med til at 
bidrage til læserens viden om de 
udviklingstendenser, som præger 
mediemarkedet i disse år. 
 
 Jeg ønsker dig god fornøjelse 
med Medieudviklingen 2014.

Dennis Christensen
DR Medieforskning
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Kilde: TNS Gallup TV-Meter

HVOR LANG TID SER DANSKERNE 
I GENNEMSNIT TV OM DAGEN?

3t 0 min
2013

2t 53 min
2014



De store 
bliver større

Danskerne ser fortsat meget tv. 2 timer og 53 minutter
blev der dagligt brugt foran tv’et i 2014, hvilket er på niveau

med 2008. De fire store kanalfamilier blev samlet set større i
2014 – både målt på seerandele og antallet af kanaler.

Samtidig er kampen om de attraktive sportsrettigheder
intensiveret, og nye aktører står klar i kulissen.
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Af Henrik Gregor Knudsen og Katrine Green
DR Medieforskning

tv



MINDRE FALD I TV-SENINGEN
Danskerne tilbragte i 2014 

dagligt 2 timer og 53 minutter i 
selskab med traditionelt broad-
cast-tv. Det er et fald på 4 % ift. 
2013, hvilket er mere afdæmpet 
end faldet på 8 % fra 2012 til 
2013. Dermed er den voldsomme 
stigning i tv-forbruget fra 2007-
2010 stort set borte, og vi så i 
2014 nogenlunde lige så meget  
tv som i 2008.

Streaming fik sit folkelige  
gennembrud i 2013 og fort-
sætter med at gnave af den 
traditionelle tv-sening i 2014. 
Det er stadig ikke muligt at 
måle direkte hvor meget af 
faldet i tv-seningen, der skyldes 
streamingtjenester. Blandt de 
der siger, at de streamer mindst 
ugentligt, er tidsforbruget fal-
det med ca. 10 % i 2014 ift. 2013.

Faldet i tv-seningen er størst 
blandt den yngre del af befolk-
ningen. Blandt de 3-12-årige er 
tv-forbruget f.eks. faldet med  
11 % fra 2013 til 2014. Tablets 
har vundet stor udbredelse 
blandt børnefamilier, hvilket ud-
fordrer traditionelt broadcast-
tv, da f.eks. YouTube pludselig er 
en mere direkte konkurrent til 
de traditionelle børnekanaler. 
Børns brug af tablet vil blive 
behandlet på side 24.

TV 2: HOVEDKANALEN 
KNÆKKER KURVEN
 Efter at have tabt seerandele  
siden 2006, lykkes det TV 2-hoved- 
kanalen at knække kurven i 2014. 
Med en seerandel på 23,5 % for-
bedrede TV 2 årsresultatet med 

0,2 seerandelspoint, hvilket bl.a. 
skyldes EM-håndbold med dansk 
finaledeltagelse. Samtidig er 
det lykkes at søsætte stærkere 
programmer i primetime. Her-
iblandt Badehotellet, Kurs mod 
fjerne kyster og Størst.
 Skønt udviklingen altså er 
vendt i 2014, har TV 2 fortsat 
udfordringer. Hidtil trofaste  
seermagneter som Hvem vil 
være millionær? og Vild med  
dans fik begge en af deres hidtil  
svageste sæsoner, og nye pro-
grammer som Flimmerland, Penge- 
rådgiverne og Skål Danmark har 
ikke just lagt gaderne øde.
 TV 2 Zulu oplever også frem-
gang. Efter mere end 20 år på 
hovedkanalen flyttede Beverly 
Hills 90210 i 2014 over på TV 2 
Zulu. Det har løftet kanalen i 
dagfladen samt søndag, hvor 
afsnittene er blevet bunket til 
glæde for de seere, der ynder  
at binge-watche. TV 2 Zulu har 
nu en seerandel på 2,5 %.
 De øvrige TV 2-kanaler oplever  
alle tilbagegang. TV 2 Charlie 
taber seere i dagfladen, mens  
TV 2 News efter et rekordstærkt  
2013 oplever et lille fald i 2014. 
TV 2 Fri går ganske vist frem 
målt på hele 2013 ift. 2014,  
men taber 0,2 seerandelspoint, 
hvis man sammenligner perioden 
efter premieren i maj 2013  
med samme periode i 2014.  
TV 2 Fri har da også meldt ud at 
programlinjen vil blive justeret, 
så kanalen fremover byder på 
mindre friluft, fiskeri og fjeldræv.

DR: BEDSTE ÅR SIDEN 2004
Med en seerandel på 33,7 % 

blev 2014 det stærkeste år for 
DR siden 2004. Samtidig haler  
DR yderligere ind på TV 2-familien,  
så der nu blot er 1,2 seerandels-
point mellem de to kanalgrupper.  
DR1 er hovedårsagen til det 
stærke resultat, men de fleste 
øvrige DR-kanaler bidrager også.

DR1 vokser for tredje år i træk 
og øger 2013-resultatet med 2,1 
seerandelspoint til 22,4 %. Det  
er særligt i dagfladen, at seer- 
andelen vokser, takket være 
krimier som Barnaby og Hercule 
Poirot. Hertil kommer fortsat 
succes i primetime og en perle-
række af store begivenheder: OL 
i Sotchi, VM i Brasilien og Euro-
vision Song Contest på dansk 
grund med 2,4 millioner seere.

DR K går en smule frem, mens  
DR2 oplever et fald på 0,3 seer- 
andelspoint. Det skyldes en 
svækket eftermiddagsflade 
samt en svagere primetime.  
3. juni blev dog en helt særlig  
dag for DR2, da kanalen fik sin 
bedste dag nogensinde med  
en seerandel på 12 % pga.  
maratondækningen af Lars 
Løkke Rasmussens skæbnedag.

DR3 oplever fremgang på  
0,3 seerandelspoint i 2014, 
hvilket skyldes en udvidelse af 
sendetiden samt masser af 
sport i form af bl.a. OL, atletik 
og X Games. Blandt kanalens 
15-39-årige målgruppe er DR3 
vokset med det dobbelte.

DR Ramasjang og DR Ultra  
oplever fremgang blandt både 
børn og voksne. Skønt tv-seningen  

blandt børn er faldende, lykkes 
det faktisk begge kanaler at øge 
seertiden blandt børn.

MTG TV: PRESSET 
HOVEDKANAL

Med en uændret seerandel  
på 10,9 % er MTG TV fortsat 
den tredjestørste spiller på det 
danske tv-marked – endda med 
et øget forspring på 1,3 seeran-
delspoint ned til SBS Discovery 
ift. året før.

TV3-hovedkanalen går tilbage 
med 0,3 seerandelspoint, hvilket 
skyldes en svækket primetime. 
Paradise Hotel fik f.eks. sin hidtil 
svageste sæson, og kokkekon-
kurrencen Masterchef trækker 
også ned i seerregnskabet.

Søsterkanalerne TV3+ og TV3 
Puls oplever begge mindre frem-
gang. På TV3+ er det især sport 
i form af Champions League,  
Superligaen og Formel 1, der 
luner i regnskabet, mens det for 
TV3 Puls bl.a. er NCIS og Depot-
jægerne, der styrker fladen og 
medvirker til, at kanalen holder 
skindet på næsen i 2014.

Sportskanalerne TV3 Sport 1 
og TV3 Sport 2 opretholder  
samlet set status quo. De helt 
store trækplastre er særligt  
at finde på TV3 Sport 1, hvor EM 
i herrehåndbold og Superliga-
kampe trækker mange seere  
til kanalen.
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ÅRETS 10 MEST SETE TV-PROGRAMMER



SBS DISCOVERY: FODBOLD 
GØR DET IKKE ALENE

Stort set alle SBS Discoverys 
kanaler oplever tilbagegang eller 
status quo i seerandele. Kanal 
4 taber 0,2 seerandelspoint, og 
samme skæbne lider Kanal 5. De 
ny-erhvervede rettigheder til 
landsholdets kampe har sikret 
Kanal 5 flere seertalsrekorder,  
men det er ikke nok til at kom-
pensere for faldende seer-
interesse for udenlandsk fiktion, 
et lunkent gensyn med Popstars 
og en halvering af seertallene til 
Big Brother ift. relanceringen af 
programmet i 2011.

6’eren taber også seerandels-
point, mens 7’eren efter knap  
to år på markedet blev lukket.  
Investigation Discovery har over- 
taget den ledige plads og ser 
umiddelbart ud til at være et 
stærkere kort i kampen om  
seernes opmærksomhed med  
en seerandel på 1,3 % mod 0,2 % 
til 7’eren. TLC, Discovery Channel 
og Animal Planet oplever kun 
små udsving. 

SBS Discovery har øget ejer-
andelen af Eurosport-kanalerne 
til 51 % i 2014, og pr. 1. januar 
2015 blev Canal 8 Sport og Canal 
9 også en del af kanalfamilien. 
Eurosport-kanalerne har en 
seerandel på 0,8 %, mens Canal 
8 Sport og Canal 9 sniger sig op 
på 1,0 %, hvoraf Canal 9 står 
for langt størstedelen. Med det 
øgede ejerskab af Eurosport, 
opkøbet af C More Entertain-
ment-kanalerne og rettighederne  
til landsholdets kampe sidder 

SBS Discovery nu på en anseelig 
mængde sportsrettigheder.

HÅRD KAMP OM 
SPORTSRETTIGHEDER  

VM i Brasilien blev den hidtil 
mest sete fodboldslutrunde på 
dansk tv. EM i herrehåndbold 
er en af hovedårsagerne til, at 
det i 2014 lykkes TV 2 at knække 
seerkurven. Og fodboldlands-
holdet har sikret Kanal 5 den 
ene seerrekord efter den anden. 
Sport har altid været et at-
traktivt tv-produkt, og kampen 
om de bedste rettigheder er 
stigende, for sport ses primært 
live, hvilket er et stærkt kort i en 
on demand-virkelighed.

DR og TV 2 har traditionelt 
siddet på de store sports-
begivenheder. I takt med at 
efterspørgslen stiger, har flere 
kommercielle aktører dog meldt 
sig på banen. De kommercielle 
kanaler når ud til færre hus-
stande end hovedkanalerne DR1  
og TV 2, hvorved færre har mulig- 
hed for at følge f.eks. fodbold-
landsholdets vej til EM og VM. 
I Norge og Sverige har public 
service-udbyderne NRK og SVT 
for første gang tabt OL-rettig-
hederne til hhv. TV 2 Norge og 
MTG TV. Dette har også politisk 
bevågenhed herhjemme, hvor 
sportslisten, der giver DR og  
TV 2 førsteret til at byde på 
udvalgte sportsbegivenheder,  
er blevet genintroduceret.

Intet tyder på, at kampen om 
sportsrettigheder stilner af 
foreløbig. TV 2 Sport gik i luften 

d. 9. januar, MTG TV sender sport 
på tre ud af fem kanaler, og SBS 
Discovery har som nævnt inve-
steret stort i både rettigheder 
og kanaler. Også DR investerer i 
sport – bl.a. Champions League-
håndbold på DR1 og X Games 
på DR3. Sportsrettigheder er 
samtidig et springende punkt 
for mange danskere, når der skal 
vælges kanalpakke. Men hvad 
ville der ske, hvis det f.eks. var 
Netflix, der sad på Champions 
League-rettighederne, eller det 
krævede en Xbox at se Formel 1? 
Dette fremtidsperspektiv ser vi 
nærmere på i artiklen på side 50.
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SBS Discovery er her udregnet som Kanal 4, Kanal 5, 6’eren, TLC, Animal Planet 

samt alle Discovery- og Eurosport-kanalerne. Flere af kanalerne var ikke en del 

af SBS Discovery i 2013, men er her angivet som en del heraf.

Målgruppe: 3+ år

Kilde: TNS Gallup TV-Meter
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Det er kun lytningen til DRs kanaler, 

der måles opdelt på platforme. 

Målgruppe: 12+ år

Kilde: TNS Gallup Radio-Meter
 
 DAB

 Net

UDVIKLING I DIGITAL DR-RADIOLYTNING

14 %
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21 %
2014

17 %
2013



Vil danskerne 
lytte digitalt?

Der har været fokus på danskernes digitale radiolytning i 2014.
Foregår halvdelen af danskernes radiolytning digitalt i 2018 er beslutningen

den, at FM båndet slukkes. Status i 2014 er den, at danskerne øger
deres digitale lytning, men væksten er moderat fra år til år.

Af Dennis Christensen
DR Medieforskning
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DANSKERNE TAGER 
LANGSOMT DE DIGITALE 
RADIOMULIGHEDER TIL SIG 

Efter tv-mediets succes-
fulde digitalisering i 2009 har 
radiomediet længe været det 
næste i køen for at springe på 
den digitale bølge. Selvom DAB-
standarden efterhånden har 
været fremme i en lang årrække, 
og mulighederne for at lytte  
netradio ej heller er ny, så har 
danskerne kun langsomt taget 
de digitale radiomuligheder  
til sig. Fra politisk hold er det 
besluttet, at det skal være  
danskernes vilje til digital radio, 
som skal være den afgørende 
målestok for om FM skal sluk-
kes. Således er kravet det, at 
”såfremt det medio 2018 kan 
konstateres, at minimum 50 % 
af radiolytningen, herunder i biler, 
sker på digitale platforme,” så 
slukkes FM ved udgangen af 2019, 
som det hedder i Kulturstyrelsens 
køreplan for digital radio.

Selvom udbredelsen af digital 
radio blandt lytterne sker 
langsomt er danskernes lytning 
til radio via digitale platforme 
stigende. Selvom næsten alle 
danske husstande i dag har  
adgang til digital radio via inter-
nettet, smartphone-udbredelsen  
på rekordtid er skudt i vejret 
og DAB-radio-udbredelsen er 
stagneret de seneste år, så er 
det fortsat DAB-radioerne, som 
står for den betydeligste del af 
danskernes digitale radiolytning. 
DAB lytning udgør 65 % af den 
digitale lytning, mens internet-
distribueret digital radio udgør 

de resterende 35 %. Det skyldes 
naturligvis, at DAB-radioer  
opfører sig som normale radioer 
og derfor oftest ”bare står 
tændt i baggrunden”, mens  
netlytningen er karakteriseret 
ved kortere lyttesessioner. 
 
MERE END EN FEMTEDEL 
AF LYTNINGEN ER NU DIGITAL

Status for 2014 er således 
den, at 21 % af danskernes  
DR-radiolytning er digital. Det er 
kun lytningen til DRs kanaler,  
der måles opdelt på platforme, 
så når man således taler om at 
21 % af lytningen er digital, så 
må man altså forudsætte, at 
kommerciel lytning er fordelt 
som DR-lytning. Om det er en 
rimelig antagelse, er svært at 
svare på. Eftersom alle DRs  
kanaler er tilgængelige via DAB, 
og kun et fåtal af de kommercielle 
er det, er der en oplagt mulighed 
for, at den kommercielle lytning er 
mindre digital end DR-lytningen. 
Særligt når man kender DABs 
betydning for den digitale lytning. 
Omvendt er kommercielle lyttere 
yngre, hvilket kan trække i den 
modsatte retning.

De sidste år har væksten i  
den digitale lytning været på ca.  
3 procentpoint pr. år, og forud-
sætter man at væksten fort-
sætter i det leje, vil man nå 33 % 
i 2018. Der er selvsagt flere ube-
kendte faktorer i denne ligning, 
feks. det udbud, der skal pågå i 
2015, hvor en række kanaler  
kan få sendetilladelse til at 
udsende på DAB+ i løbet af 2015, 
men især P4, som også står for 

at blive introduceret på DAB+ i 
2015. Da P4 er landets ubestridt 
største kanal med 37 % af den 
samlede lytning, er dette ganske 
væsentligt for muligheden for  
at nå til 50 % digital lytning.  
De øvrige store DR-kanaler, der 
også sender på FM, er i gennem-
snit lyttet 32 % digitalt, mens 
det tal kun er 5 % for P4. Hvis 
man fremskrev udviklingen fra 
2014 og forudsatte, at P4 ville 
blive ligeså digitalt aflyttet som 
de øvrige FM-kanaler fra DR,  
så ville den digitale lytning i 2015 
udgøre 35 %, forudsat at P4 
opretholder sin størrelse. Frem-
skriver man dette tal med den 
nuværende vækstrate, når man 
44 % digital lytning i 2018. Når P4 
kommer på DAB, vil den digitale 
vækst dog sandsynligvis øges til 
mere end de tre procentpoint 
årligt, men hvorvidt dette vil 
bringe den digitale lytning op  
på 50 % i 2018 er usikkert.

DANSKERNE LYTTER 
MINDRE RADIO

Vender man blikket væk fra den 
digitale udvikling, så fortsætter 
radioen de tendenser, som vi har 
set de sidste mange år: Mediet  
er i kontakt med lidt færre 
danskere hver uge, og lyttetiden 
falder. Hvor 93 % af danskerne 
benyttede radiomediet ugentligt 
i 2013, var dette tal faldet til 92 
% i 2014. Gennemsnitsdanskeren 
lyttede til radio 117 minutter 
pr. dag i 2013, og i 2014 er tallet 
116 minutter. Altså er lidt færre 
danskere i kontakt med mediet, 
og danskerne lytter mindre pr. 
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dag. Akkurat som tendensen 
plejer at være.

Tilbagegangen dækker dog over 
enkelte aldersmæssige forskelle. 
Teenagerne har faktisk øget  
deres lyttetid fra 55 minutter  
til 59 minutter, mens alle alders-
grupper fra 20 år og opefter har 
sænket deres tidsforbrug på 
radio. Hvad er det så teenagerne 
lytter mere til? Først og frem-
mest er det kommerciel radio. 
Teenagerne lyttede til 22 minut-
ters kommerciel radio pr. dag i 
2013, og i 2014 er dette steget til 
28 minutter – en vækst på 26 %. 
Det er særligt kanalen MyRock, 
som er vokset fra næsten intet 
i 2013 til 1 minut pr. teenager pr. 
dag i 2014, men også Pop FM og 
Nova har oplevet fremgang hos 
teenagerne. Størst fremgang 
sker dog i den lokale lytning.  
Hvor teenagerne i 2013 aflagde 
12 minutter dagligt, lyttede de 16 
minutter til de lokale kommercielle 
kanaler i 2014. Så billedet af at de 
yngste vender mediet ryggen, er i 
al fald en kende upræcist.

STABILITET PÅ MARKEDET
Ses der slutteligt på kanalernes  

2014, så er historien om radio-
markedet stadig en historie om 
relativ stor stabilitet. Der er 
praktisk talt ikke sket forskyd-
ninger i top 10 placeringerne.

Dog ses det tydeligt, at det fald 
i lytterandele, som P4 oplevede 
fra midten af 2013, er fortsat 
gennem 2014. Det ses også sam-
tidig, at der ikke er nogen enkelt-
stående kanal, som direkte har 
overtaget P4’s lytterandele, hvil-

ket skyldes, at P4’s lytterandels-
tab primært skal tilskrives en 
mindre lytning til kanalen. Ser man 
på dem, som lyttede P4 i 2013, så 
har kun den fjerdedel, som lyttede 
mest, sænket deres lytning til P4 
i 2014, mens de resterende 75 
% har øget deres lytning til P4. 
Men da P4’s kernelyttere lytter 
meget længe til kanalen, og de 
har sænket deres forbrug, så 
giver den anledning til et samlet 
tab for kanalen. 

P1 og Nova FM har også haft 
et godt 2014 og er steget en 
smule i årets løb, mens de gamle 
Talpa Radioer, Radio Soft og 
Radio 100, har tabt mellem en 
fjerdedel og en tredjedel af  
deres markedsstørrelse, og er 
nu begge ude af top 10. Novas 
ejere, SBS Discovery, kan natur-
ligvis også være tilfredse med 
året, der gik, hvor kanalen gen-
vandt retten til at sende på FM5 
kanalpladsen og derved sikrede 
sig ro på distributionssiden de 
næste mange år frem.

Summen af disse ændringer 
på markedet er, at DR tabte tre 
lytterandelspoint og faldt fra 76 
til 73 %, hvilket betyder at public 
service samlet set (DR og Radio-
24syv) udgør 75 % af lytningen i 
Danmark mod 78 % i 2013. Kom-
merciel radios andel af radiolyt-
ningen steg fra 22 til 25 %.

Året bød altså på nogle inter- 
essante udmeldinger og udviklin-
ger i forhold til mediets digitale  
udvikling, men i forhold til kanaler- 
nes indbyrdes forhold og medi-
ets generelle udvikling har ikke 
meget ændret sig.
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2008
2t 11 min

2009
2t 07 min

2010
2t 03 min

2011
2t 01 min

2012
1t 59 min

2013
1t 57 min

2014
1t 56 min
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Målgruppe: 12+ år

Kilde: TNS Gallup Radio-Meter

HVOR LANG TID LYTTER DANSKERNE 
I GENNEMSNIT RADIO OM DAGEN?
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Periode: 2014

Målgruppe: 12+ år    

Kilde: TNS Gallup Index Danmark

HVOR MANGE DANSKERE BENYTTER NETTET 
MINDST DAGLIGT ELLER NÆSTEN DAGLIGT?

65 %
Via computer

51 %
Via mobiltelefon

35 %
Via tablet



Nettet vinder 
fortsat frem

Nettet stjæler fortsat tid fra de traditionelle medier,
og hver anden dansker er nu på nettet fra mobilen hver eneste dag.

Streaming vinder indpas pga. Netflix, og danskerne er nu
for alvor på Snapchat og Instagram.

Af Rasmus Thaarup og Uffe Høy Svenningsen
DR Medieforskning
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DANSKERNE BRUGER MERE TID 
PÅ NETTET 

Det er svært at gøre tids-
forbrug på nettet op, for det 
samlede forbrug bliver ikke målt 
af nogen elektronisk markeds-
måling. Spørger man danskerne 
selv, brugte de omtrent 2 timer 
om dagen på internettet i 2014. 
Det svarer til en lille stigning på 
4 minutter fra 2013. Særligt 
blandt de unge mellem 15 og 29 
år fylder nettet meget, nemlig 
over 3½ time dagligt. Det gør 
internettet større end både 
radio og tv i denne aldersgruppe 
målt på tid.

Tablets og smartphones er  
ligesom så mange andre år vok-
set i udbredelse, hvilket betyder,  
at tablets nu findes i husstanden  
hos over halvdelen af danskerne, 
mens tre ud af fire danskere ejer  
en smartphone. Med en smart-
phone har man altid nettet lige 
ved hånden, og intet mindre end  
hver anden dansker bruger inter- 
nettet dagligt fra mobilen. Til 
sammenligning var dette niveau 
på 18 % for bare tre år siden. 

Når nu vores gamle stationære  
telefoner og trykte medier er  
forvandlet til netmedier i for- 
klædning af smartphones, tablets  
og computere, mangler vi blot 
tv-apparatet. Og her venter vi 
på, at smart-tvs for alvor tager 
fat. Lige nu har ca. hver tredje 
dansker adgang til et smart-tv 
i deres husstand. Den tekniske 
udvikling af smart-tvs går dog 
så stærkt, at mange af disse 
”smarte” tv-apparater forment-
lig allerede er forældede i for-

hold til nyere modeller. Desuden 
skal danskerne stadigvæk ”lære” 
at bruge mulighederne i tv-
apparaterne, og derfor mangler 
potentialet for alvor at blive ind-
friet. Således bruger danskerne 
internettet via deres tv-apparat 
under 5 minutter om dagen. 
Stiger dette mærkbart i frem-
tiden i takt med, at danskerne 
udskifter deres tv-apparater, 
vil det uden tvivl give streaming-
tjenester en større mulighed 
for at stjæle tidsforbrug fra de 
traditionelle tv-kanaler.

STORE MÅLEUDFORDRINGER
Det er vanskeligt at sige noget 

konkret om udviklingen på det 
danske netmarked, fordi der  
er sket markante ændringer i 
den danske netmarkedsmåling, 
der gør det svært entydigt at 
sammenligne netaktørernes 
udbredelse i 2014 med tidligere 
år. Det fremgår dog tydeligt,  
at mobiltrafikken er eksploderet 
på de danske udgivelser. Ekstra-
bladet.dk har f.eks. ca. lige så 
meget trafik fra smartphones 
som fra almindelige computere.

De seneste år sker det også  
oftere, at artikler delt på Facebook  
påvirker trafikken på de enkelte 
hjemmesider mærkbart, og her er 
det særligt den mobile trafik, som 
fylder meget. Selvom sociale me-
dier er blevet vigtige trafikdrivere, 
er mediernes egne forsider stadig 
vigtige indgange til indhold og 
nyheder. Medierne kan dog ramme 
målgrupper via de sociale medier, 
som ellers ikke ville have været i 
kontakt med indholdet.

DANSKE KRONER OG 
AMERIKANSKE DOLLARS

Nettet satte nye rekorder 
i annonceomsætning i 2013 
med næsten 5 mia. kr. i samlet 
omsætning og en samlet andel 
af det danske annoncemarked 
på 39 % Det gør nettet til den 
største mediegruppe i Danmark 
og den, som samtidig er vokset 
klart mest, mens f.eks. reklame-
omsætningen på tv gik tilbage 
i samme periode. Samlet har 
annoncemarkedet ligget relativt 
stabilt de seneste 4-5 år, og det 
betyder, at nettet i perioden har 
taget mange annoncekroner  
fra andre medie-platforme. 
Opgørelser over reklamemarke-
det i første halvår af 2014 peger 
på, at internettet fortsat går 
samlet frem målt på annonce-
omsætning.

De amerikanske tjenester 
Facebook og Google sidder solidt 
på danskernes netbrug, og der er 
ingen tvivl om, at en stor del af 
annoncekronerne tilfalder disse 
aktører. Bl.a. estimerer Danske 
Medier, at Google opnåede en 
annonceomsætning i Danmark 
på godt 2 mia. kroner i 2013, 
mens Facebooks omsætning blev 
estimeret til knap 400 millioner 
kroner. Nettet gør det muligt at 
komme helt tæt på brugerne via 
login på tværs af platforme, og 
det er netop noget, der kende-
tegner store globale netbrands 
som Facebook, Google, Netflix 
og Spotify. Det giver udbyderne 
bedre muligheder for at kapita-
lisere på brugerne – særligt ved 
at kunne ramme brugerne med 
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Opgørelsen baserer sig på to forskellige målinger foretaget af Gemius og Danske Medier 

Research som del af den danske internetmarkedsmåling. Medlemmernes tal har højere 

validitet end udbydere, som ikke er medlemmer af Danske Medier Research. Tallene dækker 

brug af hjemmesider via almindelige computere. 

Periode: Januar-september, 2014

Målgruppe: 15+ år

Kilde: Gemius og Danske Medier Research

MÅNEDLIGE BRUGERE PÅ UDVALGTE HJEMMESIDER

google.dk

facebook.com

youtube.com

dr.dk

wikipedia.org

ekstrabladet.dk

tv2.dk

bt.dk

politiken.dk

dmi.dk

jp.dk

berlingske.dk

msn.dk

yahoo.com

imdb.com

netflix.com

twitter.com

denstoredanske.dk

mx.dk

epn.dk

3.726.000

3.097.000

2.292.000

1.559.000

1.554.000

1.444.000

1.281.000

1.253.000

1.193.000

1.000.000

806.000

751.000

650.000

680.000

530.000

497.000

478.000

477.000

475.000

450.000



målrettet indhold og annoncer 
på tværs af platforme.

NETFLIX OG YOUTUBE SIDDER 
SOLIDT PÅ STREAMING

Netflix har fået solidt fod-
fæste blandt danskerne, og ca. 
hver fjerde dansker har adgang 
til tjenesten. Det er impone-
rende med den korte historik, 
tjenesten har i Danmark. I 2014 
brugte danskerne 15 minutter 
på Netflix om dagen, hvilket er  
en stor stigning sammenlignet 
med 2013, hvor niveauet var på 
9 minutter. Til sammenligning 
bruger danskerne omkring 2 mi-
nutter om dagen på henholdsvis 
Viaplay og DRs streamingtilbud, 
som ellers er to af de mest be-
nyttede streamingtilbud i Dan-
mark. Sidstnævnte har i runde 
tal ca. det samme antal brugere 
som Netflix, hvilket peger på for-
skellig brugeradfærd på de re-
spektive tjenester. En af Netflix’ 
styrker er, at brugerne snupper 
mange afsnit af en serie i træk 
– såkaldt binge-watching – mens 
DRs tv-tilbud er karakteriseret 
ved meget catch up-brug. Det 
betyder, at Netflix sidder helt 
suverænt på streamingforbru-
get blandt danskerne. Udover 
Netflix er YouTube den anden 
store aktør inden for streaming 
af levende billeder i Danmark, 
hvor danskerne dagligt spen-
derer ca. 6 minutter. I mod-
sætning til Netflix har YouTube 
dog ikke oplevet nogen vækst i 
det samlede tidsforbrug blandt 
danskerne siden 2013. En anden 
tjeneste med amerikansk ophav, 

HBO Nordic, bliver brugt i et lille 
omfang blandt danskerne.

De unge bruger mere end dob-
belt så meget tid på at streame 
som den samlede befolkning. 
Blandt de 15-29-årige fylder 
Netflix 37 minutter dagligt, 
hvilket er en eksplosiv stigning 
fra 2013 på 23 minutter. Også 
på både Viaplay, YouTube og DRs 
streamingtilbud investerer de 
unge langt mere tid end de ældre 
målgrupper. Samlet set bruger 
de unge dagligt en time på de mest  
udbredte streamingtjenester  
i Danmark. Til sammenligning 
bruger den brede befolkning  
mellem 15 og 75 år ca. en halv 
time dagligt på streaming.

FACEBOOK STADIG NUMMER 1
Facebook er stadig dansker-

nes foretrukne sociale medie 
med 3,5 mio. månedlige brugere. 
Tilmed bliver netværket ved 
med at vokse i Danmark. 59 % 
af danskerne bruger Facebook 
dagligt mod 55 % i 2013. Frem-
gangen skyldes hovedsagligt, at 
den voksne befolkning over 30 år 
i stigende grad bruger Facebook. 
Men fremgangen er ikke entydig,  
og blandt danskere under 30 år 
ses en svag tilbagegang målt 
på daglig brug af Facebook. 
Det er dog værd at huske på, 
at de 12-29-årige ikke er ved at 
forlade Facebook, men blot tilgår 
Facebook mindre hyppigt end før. 

Mens danskerne for alvor  
har taget Facebook til sig, har 
Twitter aldrig opnået en bred 
folkelig appel. 4 % af danskerne 
bruger Twitter dagligt, som sva-

rer til niveauet i 2013. Facebooks 
svage tilbagegang blandt den 
yngre befolkning skyldes dels,  
at tiden nu bliver brugt på andre 
konkurrerende sociale medier 
såsom Snapchat og Instagram 
– to sociale netværksmedier, 
som har et mere entydigt formål, 
nemlig at dele billeder og video. 
Snapchat og Instagram er vok-
set heftigt det seneste år, og 
har nu henholdsvis 890.000 og 
770.000 månedlige brugere – en 
stigning på henholdsvis 77 % og 
55 %. De to sociale netværk er 
dermed væsentligt større end 
Twitter, der kun kan mønstre 
570.000 månedlige brugere. 
Snapchat eksisterer stort set 
kun blandt danskere under 30 år, 
men her er det også stort. Halv-
delen af alle 12-19-årige og godt 
en fjerdedel af alle 20-29-årige 
bruger Snapchat dagligt. Insta- 
gram bliver, ligesom Snapchat, 
især brugt af de 12-29-årige, 
men har dog væsentligt flere 
brugere over 30 år sammenlignet 
med Snapchat.
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1 %

Reddit

3 %

Periode: 2014

Målgruppe: 15-75 år

Kilde: TNS Gallup Digital Life

Periode: 2014

Målgruppe: 12+ år

Kilde: TNS Gallup Social Media Life

DAGLIGT MINUTFORBRUG 
PÅ UDVALGTE STREAMINGTJENESTER

HVOR MANGE DANSKERE 
BENYTTER SOCIALE MEDIER?
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59 %

4 %

9 %

11 %

Netflix

YouTube

ViaPlay

DR TV på dr.dk

TV 2 Play

HBO Nordic

NUTV

Facebook

Twitter

Instagram

Snapchat

Månedligt Dagligt

15 min

6 min

2 min

2 min

1 min

0 min

0 min

73 %

12 %

16%

1 %

Pinterest

5 %

18 %
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Periode: 2014

Målgruppe: 7-12 år    

Kilde: Nortstat for DR Medieforskning

HVAD VILLE DU SAVNE MEST?

17 %
Computer

16 %
Smartphone

26 %
Tv

35 %
Tablet



Tv har traditionelt været det mest indflydelsesrige medie
blandt børn. Men børn tilrettelægger ikke deres hverdag

efter programoversigten, og de er vant til at kunne tilgå indhold,
hvor de vil, når de vil. Blandt børnefamilier er den

nye medievirkelighed hverdag.

Af Lene Heiselberg og Tina Skov Gretlund
  DR Medieforskning

Medieudviklingen 2014
Kapitel 4 side 25

Tablet slår tv 
blandt tweens



NY MEDIEVIRKELIGHED 
BLANDT BØRNEFAMILIER
 Det daglige tidsforbrug på  
traditionelt broadcast-tv er  
faldet med 11 % blandt de 3-12- 
årige fra 2013 til 2014. Det er 
større end faldet på 4 % blandt 
hele befolkningen. Det er især 
de ældste børn, der ser min-
dre tv end tidligere. Årsagen 
til det voldsomme fald skal i høj 
grad findes i de muligheder, som 
tablet og smartphones giver. Op 
mod 90 % af de danske børn har 
adgang til en tablet i hjemmet,  
og mere end 90 % har adgang til  
en smartphone. Mange af børnene  
har også deres egne enheder.  
30 % af de 3-6-årige førskole-
børn har deres egen tablet,  
hvilket gør tabletten til den 
enhed, flest 3-6-årige selv har. 
Blandt de 7-12-årige tweens ser 
billedet imidlertid anderledes  
ud. Ønsket om at eje selv er stort,  
og derfor har 56 % af de 7-12- 
årige deres egen smartphone, 
53 % har deres egen tablet, og 
50 % har deres eget tv. Det er 
typisk, når børnene er 8-10 år, 
at de får deres egen smart-
phone. Pigerne får gerne deres 
smartphone før drengene. Når 
børnene bliver 10-12 år, har 77 % 
deres egen smartphone. 

TABLETTEN HAR VUNDET BØRN 
OG FORÆLDRES HJERTER
 Førskolebørnene bruger mest  
tid på tv, men tablet er blevet 
populær. Der er flere årsager 
til, at særligt tablet har vundet 
de små børn og deres forældres 
hjerter. For børn er en tablet 

nem og intuitiv at bruge, og børn  
helt ned til 1-års alderen kan begå  
sig på en tablet. Forældrene vil 
hellere placere deres børn med 
en tablet end foran et tv, fordi 
de oplever, at en tablet i højere 
grad end tv tilbyder læring. Flere 
forældre forklarer, at deres 
børn både har lært at skrive 
bogstaver og tal ved at lege med 
familiens tablet, ligesom de får 
generelle it-kompetencer: 

Børnenes aktiviteter og  
interesser er forandrede, 
efter vi fik en iPad. iPad’en er 
virkelig god for min datter, hun 
er så dygtig til det. F.eks. har 
hun lært sig selv alfabetet.

Far til 3-årig pige

 Desuden er forældre mindre 
nervøse for at give deres børn 
en tablet end f.eks. deres egen 
bærbare computer, idet børnene  
kan lave færre ulykker på en 
tablet end på forældrenes 
computer, hvor der ligger vigtige 
dokumenter, som ikke må øde-
lægges. Hos forældrene er der 
ikke mange faste regler for, hvor 
meget børnene må bruge deres 
skærme, men til gengæld synes 
forældrene, at der også skal være 
fysisk aktivitet i hverdagen. 

Vi er opmærksomme på, at 
der skal være balance mellem 
fysisk leg og rigtige relationer, 
og så digital leg.

Mor til 6-årig dreng 
  
 
 

 Når børnene bliver tweens, 
kommer endnu flere enheder i 
spil. Det er særligt smartphonen  
og den bærbare computer, som 
vinder indpas hos de ældste 
tweens. Pigerne foretrækker 
smartphonen, mens drengene 
hælder til den bærbare computer. 

TV’ET MISTER INDFLYDELSE
 Skærmtid er den tid, de 
3-12-årige sammenlagt bruger  
på forskellige enheder. Det 
betyder, at der ikke udelukkende 
er tale om skærmtid brugt på 
underholdning, men også den tid, 
der bruges på f.eks. lektier på de 
digitale enheder. De 3-6-årige 
har dagligt 1 time og 45 minut-
ters skærmtid. De bruger mest 
tid på tv’et, som står for 53 %  
af den samlede skærmtid, og 
næstmest på tablet, som står 
for 27 %. De 7-12-årige bruger 
dagligt godt 3 timer på skærme,  
og tendensen er, at jo ældre de 
bliver, desto mere skærmtid 
har de. De 10-12-årige har mere 
end 3½ times skærmtid dagligt. 
Tweens bruger tilsammen mere 
tid på smartphone, tablet og 
computer, end de bruger på tv’et.
 Selvom tabletten har stor 
værdi hos de yngste og deres 
forældre, så er det fortsat tv’et, 
der fylder mest. Både i forhold til 
daglig dækning, men også når  
vi kigger på det daglige tidsfor- 
brug. Når børnene bliver ældre 
mister tv’et indflydelse. Det ses  
i høj grad, når der spørges til,  
hvilken enhed børnene ville savne 
mest, hvis den blev taget fra dem.  
Kun 26 % af tweensene svarer, 
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De 3-6-årige har 1 time og 45 min. skærmtid pr. dag, 

mens de 7-12-årige har 3 timer og 5 min. skærmtid pr. dag.

Periode: 2014

Kilde: Norstat for DR Medieforskning

FORDELING AF BØRNS SKÆRMTID

4 % 

Spillekonsol
5 % 

Spillekonsol

4 % 

Radio
3 % 

Radio

53 % 

TV
41 % 

TV

5 % 

Smartphone
13 % 

Smartphone

7 % 

Computer
16 % 

Computer

27 % 

Tablet
22 % 

Tablet

3-6 år 7-12 år



at de ville savne tv’et mest, mens  
35 % siger, at de ville savne tab-
letten mest. De 10-12-årige piger 
ville savne smartphonen mest, 
mens de 10-12-årige drenge ville 
savne computeren mest.

YOUTUBE REGERER
 Der eksisterer et par brands, 
som får enorm indflydelse, når 
børnene går fra at være førskole- 
børn til at være tweens. Blandt 
de 3-6-årige besøger 17 % You-
Tube dagligt eller næsten dagligt 
uanset enhed. For tweens har 
YouTube derimod en helt anden 
rolle. Her fungerer YouTube som 
en digital schweizerkniv, der 
tilbyder hvad som helst, når som 
helst, hvor som helst. Og derfor 
bruger 38 % af de 7-12-årige 
YouTube dagligt eller næsten dag-
ligt, og hele 73 % bruger YouTube 
ugentligt. Det er især drengene, 
der elsker YouTube, men pigerne 
er også flittige brugere. 
 Førskolebørnene søger 
indhold, de kender fra tv på You-
Tube. Det vil f.eks. sige indhold, 
som sendes på DR Ramasjang, 
Disneys kanaler, Nickelodeon  
og Cartoon Network. Desuden 
søger de virale hits som What 
Does the Fox Say, Gangnam Style 
og Gummi Bear. Tweens søger 
for det første musik, eksempel-
vis Miley Cyrus og Katy Perry.  
En anden meget søgt kategori  
er YouTube-stjerner, f.eks.  
PewDePie og Cute Girls Hair-
styles. Færdigheder, sport og 
interesser fylder også meget,  
når man spørger til de 7-12- 
åriges favoritter på YouTube.  

Her er de gode eksempler 
parkour-, fodbold- og Funloom-
videoer. Den fjerde og sidste 
kategori er sjove videoer, f.eks. 
Chili Claus, sjove dyr og løjer i 
Mr. Bean-traditionen.
 Tweens er rørende enige om, 
hvad deres favorit-apps er:  
YouTube og Minecraft. Men det 
er vigtigt at understrege, at 
app-markedet er meget frag-
menteret. YouTube nævnes af  
14 % af børnene og Minecraft 
af 14 %. Den tredje største er 
Instagram med 8 %. Herefter  
kommer en underskov af for- 
skellige apps, f.eks. Netflix, 
Hayday, Snapchat, Momio, Face-
book og Subway Surfers. Blandt 
de yngste børn er billedet mere 
enkelt, idet DR Ramasjang og 
Legos apps er de store spillere 
på markedet. 
 Sociale medier er ikke særlig 
udbredt blandt børn, dog er 
der den ene undtagelse, at de 
ældste 10-12-årige piger er med 
på vognen. De benytter især 
Instagram og Snapchat, og de 
gør det via deres smartphone.

BØRNEFAMILIER VARSLER  
MARKANTE ÆNDRINGER 
 Der sker store forskydninger 
i børns mediebrug, og det ses  
tydeligt, at de nye enheder 
præger både de yngste og de 
ældste. Det er svært at spå om 
fremtiden, men vi tør godt spå 
om, at de store forandringer  
i danske børnefamiliers medie-
brug varsler markante ændringer  
for den øvrige del af den danske 
befolknings mediebrug. Langt de 

fleste børn har adgang til digitale 
og mobile enheder, og danske 
børnefamilier ligger forrest i fel-
tet sammenlignet med de andre 
nordiske lande, når det gælder 
adgang til digitale enheder.  
Så en eventuel bekymring om 
at en stor andel af danske børn 
tabes på gulvet i forhold til at 
komme med på den digitale bølge 
af den ene årsag, at de ikke har 
adgang til dyre digitale enheder, 
kan hermed aflives.
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Periode: 2014

Kilde: Norstat for DR Medieforskning

Periode: 2014

Kilde: Norstat for DR Medieforskning

HVOR OFTE BENYTTER DU YOUTUBE 
DAGLIGT ELLER NÆSTEN DAGLIGT?

HVAD VILLE DU 
SAVNE MEST?

35 %38 %

16 %

17 %

26 %

Tablet

Smartphone

Computer

TV

3-6 år3-6 år 7-12 år7-12 år

39 %17%

3 %

6 %

43 %
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TEMA: 



Ændringer 
i danskernes 

tv-vaner
Den traditionelle tv-sening falder – særligt blandt de yngre danskere.

Seermønstrene ændrer sig, og selvom traditionelt tv står meget
stærkt, udfordrer den faldende sening broadcast-tvs nærmest

monopolagtige status på levende billeder.

Af Dennis Christensen, Jacob Lyng Wieland og Uffe Høy Svenningsen
DR Medieforskning
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tema

TEMA: 



Der er kommet nye medie-
tilbud i danskernes hverdag. 
Streamingtjenesterne er den 
mest oplagte konkurrent til 
traditionelt broadcast-tv, men 
danskerne har i det hele taget 
fået mange nye muligheder 
for adspredelse i takt med 
udbredelsen af internettet, 
smartphones, tablets og sociale 
medier. Danskerne bruger i dag 
ca. 17 % af det samlede tv-for-
brug på streaming. Tv-forbrug 
er i dag et sammensat begreb, 
men i denne sammenhæng tæn-
ker vi på sening af traditionelle 
tv-kanaler, den tidsforskudte 
tv-sening, sening af streaming-
tjenester, hvad enten de er fra 
traditionelle broadcastere eller 
fra andre udbydere. Herudover 
er også piratsening og sening 
af dvd og blu-rays medregnet i 
det samlede regnskab. Sammen-
lignet med 2013 er der sket en 
stigning på 5 procentpoint for 
streaming. Og overordnet set er 
det samlede tv-forbrug relativt 
stabilt.

Selvom seertidsfaldet på de 
traditionelle tv-kanaler ikke var 
lige så stort som sidste år, så 
har den fortsatte tilbagegang 
for de traditionelle kanaler, 
kombineret med streamingtje-
nesternes fortsatte fremgang, 
betydet en større ændring for 
en del danskere. De har nemlig 
taget konsekvensen af deres 
ændrede forbrug og enten helt 
afmeldt traditionelt fjernsyn el-
ler skiftet til en mindre tv-pakke. 
Traditionelt har vores forhold 
til tv-udbyderne været som 

vores forhold til elselskabet, 
banken osv. Altså noget vi meget 
sjældent tænker over og endnu 
sjældnere ændrer på. 

Der er store aldersforskelle 
i tv-forbruget, og de unge har 
markant anderledes vaner end 
resten af befolkningen. De unge 
tilbringer ca. 33 % af deres sam-
lede tv-forbrug på streaming. 
Det varsler nye forbrugsmøn-
stre, selvom det endnu er umu-
ligt at forudse de unges vaner, 
når de bliver ældre, stifter fa-
milie osv. Dette emne er vigtigt 
at beskæftige sig med. Ikke blot 
fordi det er interessant her og 
nu, men fordi det sandsynligvis 
er med til at forme fremtidens 
mediebillede og mediebrugere. 
Det, vi andre så småt er ved 
at tage til os, er hverdag og 
selvindlysende for de unge, som 
vokser op og ikke kender til en 
anden medievirkelighed. Selvom 
det næppe indvarsler hverken 
fjernsynets eller broadcaster-
nes endeligt, så varsler det, at 
vi står på tærsklen til et nyt 
medieparadigme. De kommende 
mange år vil den gamle medie-
logik og det nye medieparadigme 
sameksistere, de vil udfordre og 
berige hinanden, og det er meget 
sandsynligt, at vi om en årrække 
står tilbage med en hybridform, 
som hverken minder om den 
gamle medielogik eller det, vi nu 
kalder det nye medieparadigme. 

Vi giver i de følgende artikler 
forskellige vinkler på danskernes  
tv-vaner anno 2014 i et udviklings- 
perspektiv. Første artikel giver 
et overblik over hvor mange, der 

har ændret tv-abonnementer, 
overvejer at gøre det eller slet 
ikke overvejer at ændre noget 
som helst. Derefter følger en 
artikel om, hvordan on demand-
sening adskiller sig fra traditio-
nelt flow tv-sening, og slutteligt 
tager vi et lille kig ud i frem- 
tiden og ser på de faktorer,  
der påvirker mediemarkedet.
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Periode: 2014

Målgruppe: 15-70 år 

Kilde: Analyse Danmark for DR Medieforskning

HVOR MANGE HAR CUTTET OG SHAVET?

2 %
Cable cuttere

6 %
Cable shavere

74 %
Resten af danskerne

11 %
Overvejere

7 %
Potentielle
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Hvor mange 
cutter og shaver?  

Siden Netflix og lignende tjenester succesfuldt blev introduceret
på det danske marked har debatten gået lystigt:

Hvem går det ud over? Da tjenesterne er distributionstjenester,
har blikket været rettet mod de traditionelle distributører
på tv-markedet, og offentligheden er blevet præsenteret

for begreber som cable shavere og cable cuttere. Her forsøger vi
at skabe overblik over fænomenerne og deres omfang.

Af Dennis Christensen, Jacob Lyng Wieland og Uffe Høy Svenningsen
DR Medieforskning

tema
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MANGE DANSKERE HAR 
SLANKET KANALPAKKEN 
 Nogle danskere er til sport, 
andre til amerikanske tv-serier  
og helt andre til tyske talkshows.  
Kabel-tv g jorde det muligt for 
os at gå sammen, nedtage for-
skellige tv-kanaler og kollektivt 
betale for dem i forskellige 
pakker. Det betød, at man kunne 
gøre nichekanaler rentable fordi 
alle, mere eller mindre frivilligt, 
var med til at sikre en mini-
mumsdistribution og dermed 
fordele abonnementsudgifterne 
på flere. Kabelpakker har såle-
des et kollektivt element i sig 
– foruden naturligvis at sikre 
bundlinjen hos såvel distribu-
tører som kanalejere. Det var 
og er dog ikke alle, som synes 
om princippet om, at man skal 
medfinansiere naboens sære 
kanaler. Det er ikke nyt,  
at danskerne betaler for tv- 
kanaler, de ikke ser, og det er  
heller ikke nyt at overveje, om 
man har den rette pakke i for-
hold til, hvor mange kanaler og 
hvor meget tv man generelt ser. 
Men det er alligevel som om,  
at forandringens vinde blæser  
over tv-kanalmarkedet og 
danskerne i stigende grad ser 
kritisk på antallet af tv-kanaler, 
de betaler for.
 Mange danskere har skåret 
ned i deres tv-pakke det seneste 
halvandet år. De har g jort det 
for at spare penge eller for at 
skille sig af med kanaler, som de 
ikke benytter. Gruppen er i høj 
grad domineret af danskere, der 
ser tv på dedikerede streaming-

tjenester som Netflix, HBO 
Nordic og Viaplay. Samlet set har 
8 % af danskerne mellem 15 og 
70 år droppet deres kanalpakke 
eller skåret ned i den inden for 
det seneste halvandet år. Tradi-
tionelt har der ikke været mange 
danskere som fuldstændig har 
fravalgt tv-apparat eller tv-
kanaler i husstanden, og dette 
har ikke ændret sig de seneste 
par år. De udgør kun en meget 
lille gruppe – og det er dem, som 
omtales cable cuttere – og som 
klipper tv-kablet helt. Væsent-
ligt flere vælger at reducere 
størrelsen på deres tv-pakke. 
De omtales som cable shavere, 
fordi de nedbarberer deres tv- 
pakke. Derudover er der også en 
betydelig gruppe danskerne, der 
overvejer at gøre noget i forhold 
til deres tv-pakke. 

LANGT DE FLESTE 
HAR EN TV-PAKKE
 Når vi kigger på danskerne 
samlet, er det stadig undta-
gelsen ikke at have adgang til 
almindelige tv-kanaler i hus-
standen. Ifølge en undersøgelse, 
foretaget af Analyse Danmark 
for DR Medieforskning, betaler  
85 % af danskerne for et 
traditionelt tv-abonnement, 
og yderligere 10 % har ikke et 
abonnement, men modtager 
gratis tv-kanaler i husstanden.  
Det betyder, at kun ca. 5 % af 
danskerne helt har fravalgt 
tv-kanalerne. Derved er 2014 
ikke nogen eksotisk fremtids-
tilstand, som nogen måske 
forestiller sig, men niveauerne 

fortæller dog heller ikke, om 
danskerne er i færd med at 
ændre vaner. At det er cable 
shaving og ikke cable cutting, 
som er den dominerende  
tendens, afspejles ved, at der  
er 4 %, som har opsagt tv-
abonnementet det sidste halv- 
andet år, mens lige så mange 
har oprettet et nyt tv-abonne- 
ment. Derimod har 7 % af 
danskerne efter eget udsagn 
ændret deres kanalpakke til en 
mindre, mens kun 2 % har g jort 
deres tv-pakke større. Det er 
ud fra disse og en række andre 
spørgsmål, at DR Medieforsk-
ning har inddelt danskerne i de 
følgende fire grupper.

GANSKE FÅ TRÆKKER 
STIKKET HELT
 Kun 2 % af danskerne er 
blevet cable cuttere over det 
seneste halvandet år ved at 
opsige deres tv-abonnement 
uden at oprette et nyt. Denne 
gruppe er i gennemsnit omkring 
30 år, og har den klart laveste 
gennemsnitsalder af grup-
perne. Adfærden er næsten lige 
så udbredt blandt danskere i 
trediverne, som dem i tyverne. 
I begge aldersgrupper er det 
omkring 5 %, som har opsagt 
tv-abonnementet, mens stort 
set ingen danskere over 40 år er 
cable cuttere. De 30-39-årige 
har dog også et andet udgangs-
punkt end de unge, da de fleste 
har kanalpakker, mens mange 
unge formentlig er sprunget fra 
tv-pakken, da de flyttede hjem-
mefra, og derfor ikke har haft 
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muligheden for at blive cable 
cuttere, da de jo selvsagt ikke 
har haft et eget kabel at klippe. 
Blandt de 15-29-årige er det kun 
65 %, der har en betalt tv-pakke 
i husstanden.
 Niveauet for de 30-39-årige 
kan pege på, at cable cutting 
ikke bare er en aldersbetinget 
effekt, der “forsvinder” med  
alderen. Vi ved fra tidligere under- 
søgelser, at mange danskere på 
et tidspunkt har fravalgt tv-
apparatet, men senere i livet  
har tilvalgt det igen, bl.a. fordi de 
har stiftet familie. Måske ser vi 
her et tegn på, at børnefamilier  
i 2014 i større grad vender  
traditionelt tv ryggen. Andet-
steds i Medieudviklingen 2014 
kan man læse nærmere om 
børnefamiliernes forandrede 
medievaner. Hvor det tidligere 
ofte handlede om at skille sig  
af med fjernsynsapparatet,  
så handler cable cutting i denne 
forbindelse om adgangen til tv-
kanalerne. Et tv-apparat i 2014 
har ofte mange muligheder for 
at få levende billeder via apps 
eller tilslutningsenheder som 
Apple TV, Chromecast eller en 
computer. Således er et fravalg 
af tv-kanaler ikke længere  
ensbetydende med et fravalg  
af tv-indhold.

DANSKERE I TREDIVERNE HAR 
SKÅRET NED PÅ TV-PAKKEN
 Mens et totalt fravalg af tv-
kanaler hører til sjældenhederne 
i dag, så er det mere udbredt at 
slanke tv-pakken. Cable shavere 
er danskere, som har skåret ned 

på antallet af kanaler i deres 
husstand. Denne gruppe består 
af 6 % af danskerne, og fæno-
menet er mest udbredt blandt 
de 30-49-årige. Gennemsnits- 
alderen for en shaver er derfor 
også højere end en cutter. I denne  
gruppe ser vi især danskerne med 
en videregående uddannelse og  
en overvægt af funktionærer, 
men grundlæggende set er grup- 
pen ret forskelligartet uden nogle 
stærke kendetegn, hvilket under-
streger, at det primært er alder, 
der definerer cable shaving. 
 Samlet set betyder det, at 
8 % af danskerne har opsagt  
eller slanket deres tv-pakke 
inden for det seneste halvandet 
år. Og tager man de 30-39-årige, 
som består af mange børne-
familier, er niveauet helt oppe 
på 14 %, som reelt har nedbragt 
kanaludbuddet i deres eget hjem 
på halvandet år.

STREAMINGTJENESTERNE 
FYLDER MEGET FOR CUTTERE 
OG SHAVERE
 Cable cutterne har et massivt  
forbrug af streamingtjenester, 
og ca. 84 % bruger dem. Særligt 
Netflix spiller en stor rolle. Hvor 
27 % af befolkningen efter eget 
udsagn bruger Netflix personligt,  
så er udbredelsen helt oppe på 
61 % blandt cable cutterne.  
På samme tid er der tale om en 
gruppe, der ikke overraskende 
fravælger klassisk tv. Næsten  
70 % i denne gruppe angiver,  
at de nu ser mindre traditionelt 
tv end tidligere. Cable shaverne 
bruger også streaming i et 

større omfang end den øvrige 
befolkning med næsten 7 ud 10 
som aktive streamere, mens  
niveauet i befolkningen som 
helhed er knap 60 %. Dette 
inkluderer også brug af YouTube. 
I denne gruppe bruger hele 36 % 
også Netflix, og også DRs tv-til-
bud på nettet og Viaplay er mere 
udbredt i denne gruppe end i den 
øvrige befolkning. Samtidig ser 
55 % i denne gruppe efter eget 
udsagn mindre tv end tidligere. 
 Den primære årsag til at 
danskerne har skåret ned i deres 
tv-pakke eller helt afmeldt tv-
signalet er penge. 62 % af de 
danskere, som har skiftet, peger 
således på penge som hovedår-
sagen til deres skifte, mens 49 % 
peger på, at de ikke så alle kanal-
erne. På en tredjeplads kommer 
streamingtjenester med 37 %, 
der formentlig har øget fokus 
på den samlede tv-regning. At 
spare penge og at rette op på 
misforholdet mellem det antal 
kanaler, man betaler for, og det 
antal som man reelt ser, er de 
væsentligste årsager til, at man 
cutter eller shaver, men disse 
fænomener er ikke nye. Derfor 
kan de ikke alene være årsagen 
til de ændringer, vi kan observe-
re i danskernes tv-distribution. 
Her må listens nummer tre, 
streamingtjenesterne, spille 
en væsentlig rolle. Og den rolle 
vender vi tilbage til.

MANGE DANSKERE 
OVERVEJER TV-PAKKEN
 Der er dog også en stor 
gruppe af danskere, som over-
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vejer enten at slanke eller helt 
fravælge deres tv-pakke, men 
som ikke har g jort det endnu. 
Denne gruppe består af yderli-
gere 11 % af danskerne, og der er 
en overvægt af danskere mellem 
30 og 49 år i denne gruppe. På 
mange måder minder denne grup-
pe om den foregående gruppe, 
cable shaverne, men aldersgen-
nemsnittet er højere. Og mens 
shaverne ser en stor del af deres 
tv-kanaler, så ser overvejerne 
markant færre, hvilket hænger 
sammen med, at de endnu ikke har 
g jort noget ved overvejelserne i 
modsætning til shaverne. Der er 
også flere i denne gruppe som 
overvejer at slanke abonnemen-
tet, fordi de vil skille sig af med 
kanaler, de ikke ser, mens det for 
mere end halvdelens vedkommen-
de også er for at spare penge. 
Hver fjerde begrunder også over-
vejelsen med, at de er begyndt at 
se mere streaming. Motiverne er 
altså de samme, som de er blandt 
danskerne, der allerede har skå-
ret ned, dog er proportionerne 
anderledes.
 Sammenlagt tilhører hver 
femte dansker en af de tre 
foregående grupper, der enten 
har ændret eller går i overvejelser 
om at drosle ned for tv-abonne-
mentet.  Samlet set bruger 
ca. hver tredje inden for denne 
gruppe streamingtjenester, som 
en direkte begrundelse til at 
nedgradere kanalpakkerne. Og 
derudover må det også antages, 
at streamingtjenesterne er en 
af de bagvedliggende faktorer 
for andre i gruppen, hvor to ud 

af tre samlet set benytter sig af 
streaming. Et slag på tasken er 
således, at disse tjenester over 
det seneste halvandet år har fået 
op mod 10 % af danskere til at 
overveje eller skære ned på deres 
traditionelle tv-abonnement.

KOMMER FLERE TIL AT  
OVERVEJE DERES TV-PAKKE?
 Udover de tre segmenter kan 
man yderligere snakke om hvor 
mange danskere, som med fordel 
kunne overveje deres tv-abonne- 
ment en ekstra gang, fordi de 
ser ganske få af deres kanaler.  
Vi definerer denne gruppe som 
danskere, der hverken har ænd- 
ret eller overvejer at ændre 
deres tv-pakke, og hvis samlede 
forbrug af kanalerne i deres 
tv-pakke hører til i det nederste 
kvartil, og står tilbage med en 
gruppe på 7 %. Det er den del af 
danskerne, der ser den laveste 
andel af de tv-kanaler, de har  
til rådighed. De ser under en 
femtedel af kanalerne, de har  
til rådighed, og alligevel over- 
vejer de ikke at ændre tv-pak-
ken. Gruppen består af ældre 
danskere end de tre foregående 
segmenter, dvs. personer, som 
i langt mindre grad har taget ny 
teknologi til sig i samme omfang. 
Det er derfor også en gruppe, 
som streamer i markant mindre 
omfang end resten af dan-
skerne, og det peger yderligere 
på, at streamingsforbrug – eller 
mangel på samme – har en rela-
tivt stor effekt på, om man gør 
sig overvejelser om sin tv-pakke. 
Det efterlader en stor gruppe 

af danskere på ca. 74 %, som 
ikke har intentioner om at ændre 
noget, og som ser en relativ 
stor del af deres kanaler. Denne 
gruppe er kendetegnet ved, at 
de bruger streaming mindre end 
andre, og at de efter eget ud-
sagn ikke har skruet ret meget 
ned for deres tv-forbrug. De 
har dog i nogen grad skåret ned 
på tv-forbruget, og det kunne 
pege på, at mens de fald, vi ser i 
tv-sening, langt hen ad vejen er 
forklaret med streamingtjene-
sterne, så er det ikke den eneste 
forklaring. Man skal også huske 
på, at vi kommer fra en periode 
med ”unormal” høj tv-sening  
efter digitaliseringen af tv i 
årerne 2007 til 2010.

STREAMING SOM KATALYSATOR
 Når man sammenligner 
gruppen af danskere, som har 
foretaget sig noget i forhold til 
modtagelsen af deres tv-signal, 
og de, som fortsat overvejer,  
så kan man se nogle interes-
sante forskelle i deres motiver. 
Såvel overvejere som handlere 
påpeger motivationen i, at man 
ikke ser alle sine tv-kanaler,  
og at man synes, man betaler 
for meget for at se tv. Der, 
hvor grupperne adskiller sig, er 
i forhold til de nye streaming-
tjenester. Det er en mere 
udbredt motivation for dem, der 
har handlet, at de er begyndt 
at streame mere (37 %), mens 
dette motiv godt nok også er  
til stede blandt overvejerne,  
men i noget mindre omfang  
(26 %). Lidt hårdt sat op kan det 
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siges, at misforholdet mellem, 
hvor mange kanaler man har til 
rådighed, og hvor mange man ser 
– og at tv er en dyr folkesport, 
er en lige så gammel betragtning  
som kabel-tv selv. Der er i prin-
cippet ikke noget nyt her, og det  
lader da også til at være 
streamingtjenesternes indtog, 
der får danskerne til at gå fra 
at overveje at gøre noget – og 
så til rent faktisk at handle på 
denne tanke. Streamingtjene-
sterne er således måske ikke så 
meget en direkte konkurrent til 
kabel-tv, men snarere en form 
for katalysator, som bringer de 
andre motiver aktivt i spil. Man 
reagerer altså på, at man ser 
for få kanaler i sin pakke og be-
taler for meget for denne, først 
når streamingtjenesterne giver 
anledning til at reflektere over 
sine tv-udgifter. Så det er ikke 
streaming i sig selv, som gør det, 
men disse i kombination med de 
andre motiver. 
 En anden betragtning er, 
at når man begynder at bruge 
penge på streamingtjenester, 
så vil nogle forsøge at holde de 
samlede udgifter til medier i 
ro ved at skære på udgifterne 
andetsteds, som på udgiften til 
traditionel tv-distribution.
Heri ligger der også den pointe, 
at for mange danskere er valg af 
tv-modtagelsesform og opera-
tør et valg, som man meget sjæl-
dent reflekterer over. På præcis 
samme måde som mange har det 
med banken, el-leverandøren 
og det varme vand i hanerne. 
Vi tager det for givet, træffer 

måske et valg i tidernes morgen, 
og så bliver vi hængende uden 
at tænke mere over det. Kun i 
tilfælde af at banken foretager 
sig noget ganske skandaløst eller 
at vandet ikke længere kommer 
ud af hanen, kan vi lokkes til at 
tænke over vore valg. Streaming 
har i noget omfang vist sig som 
værende mediebranchens svar 
på disse hændelser, som påvirker 
balancen på tv-markedet.

Undersøgelsen er foretaget 
af Analyse Danmark for DR 
Medieforskning i september 
2014. 1.500 danskere mellem 
15 og 70 år har deltaget i 
undersøgelsen. 

Om undersøgelsen
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Modelfotos
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Mød fire typer 
af tv-forbrugere

Vi har i forrige artikel introduceret cable cutterne, cabe shaverne,
overvejerne og de potentielle. Tilsammen udgør de fire grupper

ca. en fjerdedel af den danske befolkning. DR Medieforskning har været
ude i virkeligheden og møde dem og tegner her et portræt af en

repræsentant fra hver af de fire grupper.

Af Dennis Christensen, Jacob Lyng Wieland og Uffe Høy Svenningsen
DR Medieforskning

tema



POTENTIEL
Marius er i start 50’erne og 

bor i en lejlighed i Høje Taastrup 
sammen med sin kone. Sammen 
har de også et kolonihavehus, 
som de benytter i de varmere 
måneder af året. Marius arbej-
der til dagligt i en stor dansk 
medicinalvirksomhed med 
kontorarbejde.  

Marius har den store kabel-
tv-pakke fra YouSee. Han har 
en YouSee-set-top-boks, som 
han primært anvender til at 
optage udsendelser i tv og til 
arkivfunktionen. Det er ganske 
få kanaler, han egentlig ser, men 
det får dog hverken ham eller 
konen til at overveje at skifte 
pakke, fordi de så risikerer at gå 
glip af noget. Desuden oplever de 
heller ikke, at de betaler en dyr 
pris for fuldpakken.

Familien køber gerne DVD’er 
på nettet. Både serier og film,  
som kan ses, når der ikke er  
noget i tv. Fordelen ved DVD’- 
erne er, at de kan tages med i 
kolonihavehuset, hvor familien 
har en lille parabol og et abon-
nement til satellit-tv. 

Fremtiden byder ikke umid-
delbart på overvejelser om 
streamingtjenester eller at 
nedskalere kabel-tv-pakken. 
Marius peger dog på, at det 
ville være rart, hvis man kunne 
have en type af abonnement 
til tv i både kolonihavehuset og 
lejligheden.

Vi har købt rigtig mange film og 
serier, og det giver en frihed at 
have det selv. Jeg har også købt 
en lille DVD-afspiller til koloni-
havehuset. Så kan vi altid se 
noget, som vi har lyst til - også 
selvom vi er i kolonihavehuset.

Marius
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OVERVEJER
Lasse er i slut 40’erne og bor i  

Tølløse. Han arbejder til dagligt 
i en bank indenfor IT-området. 
Han bor med sin kone i et parcel-
hus. Den ældste dreng er netop 
flyttet hjemmefra, den yngste 
er på efterskole, og derfor er de 
alene i øjeblikket.

Lasse har den store tv-pakke. 
Grundejerforeningen kræver, 
at man som minimum har den 
lille pakke. Lasse har overvejet 
at skære ned på kanalerne og 
abonnere på streamingtjenester. 
Faktisk abonnerer han allerede 
på Viaplay, som han fik med, da 
Love Film lukkede og slukkede. 
Drengene har været glade for 
Viaplay og bruger det på deres 
tablets, og Lasse har da også 
selv brugt det ind i mellem - 
enten ved at sætte en computer 
til fladskærmen eller streame via 
husstandens Apple TV. 

Lasse overvejer fortsat, om  
de skal have færre tv-kanaler  
og satse mere på streaming-
tjenester i husstanden. Han 
synes, det er dyrt at have den 
store pakke, men oplever, at 
det er en jungle at finde ud af, 
hvordan man så skal indrette 
sig med tekniske enheder 
og streamingtjenester. Det 
handler også om at finde ud af 
familiens behov, og de ændrer 
sig hele tiden. Drengene er ikke 
hjemmeboende i øjeblikket, 
men de skal tilgodeses, når de 
kommer tilbage igen. Lasse 
mener dog, at der kommer til 
at ske noget på et tidspunkt, 
når han har fundet ud af, hvad 

den rette løsning skal være for 
deres familie.
 
Vi bruger da Viaplay, og i forhold 
til at se et par film engang om 
måneden så er 79 kr. da okay. 
Men dybest set har jeg ikke 
overblikket over, om Viaplay er 
det rette til os.

Lasse
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CABLE SHAVER
Malene er 37 år gammel og bor 

på Frederiksberg med sin mand 
og to børn. Malene arbejder til 
dagligt med kommunikation.

Malene har valgt at skære 
kabel-tv-pakken ned til basis-
pakken. Grunden til at Malene 
valgte at skære ned skyldes, at 
hun løbende blev opmærksom 
på alle de kanaler, hun betalte 
for, men ikke brugte. Dråben 
var da streamingtjenesterne 
begyndte at gøre deres indtog 
på det danske marked. Malene 
har i dag et abonnement på 
HBO Nordic, som de ser på 
husstandens smart-tv. Det er i 
særdeleshed Game of Thrones, 
som var medvirkende til valg af 
streamingtjeneste.

Malene har desuden også et 
abonnement til NFL-kampene, 
som hun streamer. Hun savner 
dog lidt flere sportsmuligheder 
og særligt danske ligakampe 
er hårde at undvære. Særligt 
AGF er Malenes store interesse 
og hvis man kunne købe AGF-
kampene og streame dem, så 
ville Malene være den første 
kunde i butikken. Derfor holder 
hun også øje med markedet for 
at købe tv-kanaler enkeltvis, 
men oplever at det både er 
besværligt og alt for dyrt på 
nuværende tidspunkt. Det får 
hende heller ikke til at vende 
tilbage til den store tv-pakke 
igen, da hun oplever, at familiens 
behov er godt dækket ind med 
den lille tv-pakke og abonnement 
på streamingtjenester.

Jeg har netop skåret vores 
tv-abonnement ned, fordi vi 
synes der til sidst var for meget 
indhold, vi ikke så, til at det gav 
mening at have den store pakke. 
Så købte vi Viaplay et stykke 
tid, fordi vi der havde adgang til 
både sport og film. Nu har vi så 
skiftet til HBO Nordic.

Malene
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CABLE CUTTER
Natascha er 23 år gammel. Hun 

bor på Vesterbro i København i en 
lejlighed, som hun deler med sin 
kusine. Natascha læser på RUC 
og går meget op i sine studier. 

Hun har valgt ikke at have et  
tv, fordi hun oplever det som en 
tidsrøver og fordi hun oplever  
at kunne styre sit forbrug bedre,  
når hun selv vælger enkeltpro-
grammer, film eller serier. Derfor 
bruger hun en del DR TV på dr.dk 
og har abonnement på TV 2 Play 
og kæresten har på Netflix. 
Behovene for medieindhold er  
dækket ind med DR TV, TV 2 Play  
og Netflix. Alt ses på en bærbar  
computer, der er ingen fladskærm  
i lejligheden og ingen umiddelbare 
planer om at anskaffe sig en.  
Natascha ser tv ved sit kombi-
nerede skrive- og spisebord eller 
i sengen.

Natascha mener dog at der 
kommer en fladskærm og måske 
også tv-kanaler på et tidspunkt, 
da hendes kæreste presser 
hårdt på. Men hun har svært ved 
at forestille sig, at hun vil gå fra 
den meget selektive mediebrug, 
hun har i øjeblikket, hvor stort 
set hele hendes mediebehov er 
dækket med on demand-indhold. 
 
Jeg har et abonnement hos  
TV 2 Play, så jeg ikke kan se pro-
grammerne når de bliver sendt, 
men bagefter. Så jeg ser kun de 
programmer,  jeg interesserer 
mig for.

Natascha
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Hvad kan almindeligt tv 
og on demand?

De seneste års debat om de nye streamingtjenester har i noget omfang
omtalt disse tjenester som erstatninger for traditionelt tv og varslet
traditionelt tv’s undergang. Som situationen er i dag, er der dog intet,

der tyder på, at konsekvenserne bliver helt så voldsomme.
Selvom der er tale om tv-indhold på streamingtjenesterne, glemmer vi ofte,

at der er nogle ret grundlæggende forskelle i måderne, vi ser tv.
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FORSKELLE PÅ ALMINDELIGT 
TV OG ON DEMAND

Vi snakker ofte om streaming-
tjenester som en direkte erstat-
ning for almindeligt tv. Flow-tv er 
opbygget omkring tv-kanaler med 
forskellige brands, identiteter, 
stemninger og personligheder. 
Streamingtjenester handler 
primært om enkeltprogrammer 
(f.eks. tv-serier) eller enkeltbegi-
venheder (f.eks. fodboldkampe), 
og dette karakteriserer vi i denne 
artikel som on demand.

Der er selvsagt tale om to 
meget forskellige grupper i både 
størrelse og kendetegn. Hvor 
andelen af danskere, der dagligt 
ser on demand, er en lille gruppe 
på omkring 10 % og primært 
består af unge, så er det mere 
end 70 % af danskerne, der 
dagligt ser tv. Ikke desto mindre 
peger denne tilgang på, hvad der 
gør de to tv-former unikke for 
brugerne, hvad almindeligt tv og 
on demand har tilfælles, og hvilke 
behov de to distributionsformer 
hver især dækker.

Undersøgelsen er foretaget 
blandt to grupper danskere:  
De, som er ”almindelige” tv- 
seere, og de, som ser on demand- 
tjenester. De to grupper er så 
blevet bedt om at forholde sig til 
oplevelsen af de to seningstyper 
og sætte ord på oplevelsen. Et 
langt stykke hen ad vejen er de 
to grupper enige om beskrivelsen 
af de to medieformer, men der er 
også nogle store forskelle.

TV ER SOCIALT 
OG AFSLAPPENDE

Almindeligt tvs største styrke 
er den trefoldige oplevelse af, 
at det foregår her og nu, at det 
er afslappende og at der er en 
stor social dimension. De tre 
egenskaber vægtes lige højt af 
næsten alle tv-seerne i under-
søgelsen. Det er svært at sætte 
ord på det, som mange kalder  
”en tv-oplevelse”, men disse 
egenskaber peger på tv’ets 
unikke styrke. For udover at 
seerne har en følelse af, at tv  
er noget, som sker lige nu, så 
dækker det nogle grundlæg-
gende sociale behov – f.eks. 
for at have selskab eller høre 
til. Både ord som hyggeligt og 
samvær vægtes højt og med en 
klar forrang til førstnævnte. 
Det peger på, at selvom tv ofte 
ses i selskab med andre (det gør 
ca. 40 % af tv-seningen), så har 
mediet i sig selv en oplevet social 
værdi, hvor hyggen ved at se tv 
ikke nødvendigvis kun opstår,  
når vi har en sidemand i sofaen. 
Det har en værdi alene, fordi det 
er noget, vi oplever på samme 
tidspunkt som andre mennesker. 

Begreber som lean back, 
at stene eller koble af er ofte 
blevet brugt om tv, og der ingen 
tvivl om, at netop dette afslap-
pende aspekt af tv, hvor man 
ikke skal tage stilling til særligt  
meget, er en af de største 
styrker. Et faktum som også 
gang på gang bliver understre-
get af de løbende programtests 
DR Medieforskning foretager. 
Mange tv-seere associerer også 

begrebet baggrundstapet med 
almindeligt tv, hvilket styrker 
denne antagelse, for det peger 
på den store uforpligtende 
dimension, der er i tv-sening. 
Vi behøver ikke koncentrere os 
hele tiden, men kan have tv ét 
kørende i baggrunden, mens vi 
laver andre ting. Det bekræfter, 
at tv en del af tiden fungerer 
som et sekundært medie som 
f.eks. også radio, men det er 
også heri, et af tv-mediets stør-
ste styrker ligger. Det kræver 
ikke noget af os hele tiden, for 
at vi alligevel får dækket nogle 
af vores allermest basale behov. 
Tv er dog mere end hygge og 
afkobling, og mange seere peger 
også på begreber som oplysende 
og væsentligt som nogle af tv-
mediets kerneværdier. 

Ser man på tværs af alders-
grupper, er der langt flere lig-
heder end forskelle på, hvordan 
tv vurderes, og de ovennævnte 
pointer gør sig også gældende 
for de unge mellem 15 og 29 år, 
som man ellers kan antage har 
nogle markant andre holdninger 
til almindeligt tv. For unge spiller 
den sociale dimension dog umid-
delbart en endnu større rolle 
end for de ældre, og samtidig 
peger flere unge på begrebet 
baggrundstapet. 

ON DEMAND HANDLER 
OM FORDYBELSE

On demand-senings største 
styrke er oplevelsen af fordybelse.  
Det er ofte noget, man gør 
alene med en oplevelse af stor 
væsentlighed og oplysning. Det 
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ALMINDELIGT TV 
Hvad forbinder tv-seere 

især med almindeligt tv?   

1 Aktuelt

2 Afslappende  

3 Hyggeligt  

4 Oplysende  

5 Samvær

ON DEMAND 
Hvad forbinder folk der ser 

on demand især med on demand? 

1 Oplysende 

2 Alene-tid 

3 Afslappende 

4 Væsentligt 

5 Aktuelt



lyder krævende, men alligevel 
opleves det lige så afslappende 
som almindeligt tv for de dan-
skere, der ser meget on demand. 
On demand opleves også aktuelt 
for mere end halvdelen af bru-
gerne, og det er umiddelbart ikke 
her, det føles væsensforskelligt 
fra almindeligt tv, selvom ordet 
aktuelt ikke er helt så udbredt 
angående on demand, som ved 
almindeligt tv. Her er det natur-
ligvis nødvendigt at påpege, at  
det aktualitetsbegreb vi tradi-
tionelt bruger og forbinder med 
traditionelt tv, givetvis ikke er 
det samme aktualitetsbegreb,  
vi har med at gøre på on demand. 
Her tænkes der snarere aktua-
litet i et ”mig-perspektiv”. Dvs. 
hvad har jeg brug for og lyst til 
her og nu. 

Dette peger på, at der er 
nogle grundlæggende forskelle 
mellem on demand og alminde-
ligt tv. Hvor on demands styrker 
kredser omkring fordybelse, er 
den sociale dimension langt mere 
fraværende. Næsten halvdelen 
bruger ordet hyggeligt om on 
demand, men samvær er der til 
gengæld meget få som peger på.

Generelt set klarer tradi-
tionelt tv sig godt blandt on 
demand’erne, og her er det tyde-
ligt, at den sociale dimension er 
en af de største unikke styrker 
for almindeligt tv – også blandt 
danskere med et højt forbrug af 
on demand-indhold. Til gengæld 
ser vi også en brugergruppe, 
hvis brug af almindelig tv har en 
noget anden karakter, idet hele 
39 % peger på tidsspilde i for-

bindelse med tv (for almindelige 
tv-seere er det niveau nede på 
20 %), og 59 % kalder også al-
mindeligt tv for baggrundstapet. 
Og på samme tid slår on demand 
almindeligt tv på begreber som 
afslappende, uforpligtende, op-
lysende, væsentligt og nærvæ-
rende. For denne gruppe har on 
demand altså trods alt nogle ret 
klare kerneværdier sammenlig-
net med almindeligt tv, hvorfor 
on demand på rigtig mange pa-
rametre står ret stærkt i denne 
lille gruppe. 

KAN ON DEMAND 
BLIVE MERE SOCIALT?

Hvorvidt den sociale oplevelse 
har en chance for at vokse i 
forhold til on demand, er endnu 
for tidligt at sige noget om. Det 
vil kræve nogle ændringer både 
i vores vaner og særligt den 
måde, vi modtager tv, for at  
de to oplevelser kan smelte 
yderligere sammen. Men om-
vendt ser vi også en generation, 
der vokser op med on demand 
som en naturlig del af deres 
måde at bruge medier på, og  
de vil unægtelig få et ander-
ledes forhold til både flow  
og on demand-tv. De første 
bevægelser herimod kan der 
læses mere om i en anden artikel 
i Medieudviklingen 2014 om  
børns medievaner.

Det er naturligvis vigtigt at 
have sig for øje, at dette er et 
øjebliksbillede af, hvordan dan-
skerne i dag opfatter de forskel-
lige seningsformer. Som nævnt 
i indledningen til dette tema, så 

kan det meget vel tænkes at de 
forskellige seningstyper, såvel 
som de overordnede mediepara-
digmer, der er knyttet dertil, kan 
fusioneres, udvikles og ændres 
til en ny hybrid. En ny senings-
form, hvor nogle af disse motiver 
kan indgå på andre måder eller 
helt nye brugsmotiver kan opstå. 
De unge, der vokser op nu, og 
som ikke kommer til at kende til 
en verden med kun broadcast-tv, 
vil muligvis finde helt nye måder 
at forbruge tv og motiver hertil.
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Undersøgelsen er foretaget 
i DR Panelet i foråret 2014 
blandt ca. 1.000 15-50-årige 
danskere. Der er bevidst 
fokuseret på denne alders-
gruppe, fordi det primært 
er denne gruppe, som 
benytter de nye muligheder 
for at se tv-indhold. 

Om undersøgelsen
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Hvor store 
forandringer kan 

vi vente?
Fremtiden er lige om hjørnet, eller måske er fremtiden her allerede.

Vi ved reelt set ikke, om de forandringer, vi har set de seneste
år i danskernes samlede tv-forbrug, fortsætter, og hvordan

streamingtjenesterne fremover vil påvirke den traditionelle tv-sening.
DR Medieforskning forlader i denne artikel de store undersøgelser

og spekulerer over de nuværende tendenser inden for medieteknologi,
forretningsmodeller og brugsadfærd.
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FRAGMENTERING AF UDBUD, 
TJENESTER OG VANER 

Første udviklingsperspektiv 
er en fortsat øget fragmente-
ring. Vi ser allerede en frag-
mentering i dag, hvor sening af 
levende billeder er spredt ud 
på flere enheder end tidligere, 
og flere tjenester med forskel-
lige forretningsmodeller. F.eks. 
er der ret stor forskel mellem 
forretningsmodellerne på TV3, 
Netflix og YouTube, men alle er 
de brands, der spiller en rolle i 
mange danskeres hverdag i dag. 

En af de bærende byggesten 
i dette udviklingsperspektiv 
er rettigheder. Rettigheder til 
forskelligt indhold bliver spredt 
ud på mange forskellige typer 
af tjenester og udbydere, og 
det gør det svært for brugerne, 
særligt hvis det ender med, at 
der kun er en lille fællesmængde 
af indhold på tværs af tjene-
sterne. I dette perspektiv vil 
de store aktører på markedet 
satse på deres egne tjenester 
med egne forretningsmodeller 
og derfor holde deres indhold 
væk fra andres tjenester. Det 
bliver en tæt og intens kamp 
om det forjættede ”unikke 
indhold” – det unikke, som kan 
tiltrække forbrugerne til det 
bestemte produkt. F.eks. har vi 
allerede set, at store studier 
som Warner Bros., MGM, Starz 
og Universal har trukket deres 
indhold fra Netflix.

På enhedssiden vil fragmen-
teringen også fortsætte. Der er 
et utal af måder at tilgå indhold 
på, og enheder dikterer i høj grad 

også hvilke tjenester, man har 
adgang til. Måske er Tjeneste A 
kun tilgængelig på Apple TV, mens 
Tjeneste B kun er tilgængelig 
på andre enheder. Det kan også 
betyde, at enhederne får produ-
ceret eget indhold, f.eks. at Xbox 
begynder at udvikle egne serier. 
Sker dette, vil unikt indhold ikke 
kun binde sig til bestemte tjene-
ster eller tv-kanaler, men også til 
bestemte enheder. 

For slutbrugerne kan dette 
blive dyrt. I hvert fald hvis man 
gerne vil sikre sig adgang til 
en bred vifte af indhold. Det 
kan også være lidt svært at se 
streaming for alvor slå igennem 
over for traditionel tv-sening, 
såfremt fragmenteringen fort-
sætter, og danskerne kontinu-
erligt er nødsaget til at forholde 
sig til myriader af skiftende 
tjenester, enheder og lignende 
for at sikre sig at have adgang 
til det attraktive indhold. Som 
nævnt i en tidligere artikel, tæn-
ker de fleste danskere ikke ofte 
over deres tv-tilbud, og de fleste 
lader til at foretrække ”set it 
and forget it”-tilgangen. Men 
bliver man ofte skuffet over, at 
indholdet pludselig er væk eller 
flyttet over på en anden enhed 
eller til en anden tjeneste, så 
bliver det interessant at følge, 
hvorvidt forbrugerne vil følge 
efter indholdet, eller vil blive 
trætte af disse fortsatte æn-
dringer i det udbudte indhold.

FORANDRINGER I VÆRDIKÆDEN
Denne udvikling kan kaldes den 

dekonstruerede værdikæde. I den  

gamle medie-verdensorden, den 
klassiske værdikæde, produce-
rede en række indholdsprodu- 
center nogle produkter, som 
nogle distributører sendte via 
deres netværk ud på nogle ap-
parater, hvorpå brugerne navi-
gerede i forhold til produkterne. 
Tv-stationerne lavede således 
nogle kanaler, som f.eks. YouSee 
distribuerede via kabel-tv til 
danskernes fjernsynsapparater,  
hvorpå danskerne zappede rundt 
mellem de forskellige kanaltilbud. 
Tv-stationerne konkurrerede 
indbyrdes, distributørerne  
konkurrerede med hinanden og 
apparatproducenterne ligeså, 
men man blev i sin egen del af 
kæden, så at sige. I den nye værdi- 
kæde er det alles kamp mod alle, 
og alle forsøger at brede sig ind 
over og få kontrol over andre 
dele af værdikæden. Netflix, 
som er en indholdsudbyder og 
i princippet også distributør, 
producerer nu også selv indhold. 
Tv-apparatproducenterne er 
også begyndt, via smarthubs og 
lignende brugerflader, at have en 
mening om, hvordan danskernes 
tv-indhold skal præsenteres på 
skærmen og hvordan indholdet 
skal forbruges. DRs indhold kan 
selvfølgelig ses som broadcast-
tv, men der findes også en app, 
dog ikke via apparaternes egne 
smart-tv-brugerflader, men 
til gengæld via HBB, som er en 
teknologi, som stiller DRs online-
indhold til rådighed som et 
ekstra lag i broadcast-signalet. 
Desuden kan dette indhold også 
tilgås via YouSee Play, som er 
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en distributør-app/tjeneste, og 
noget indhold fra DR kan findes 
på Netflix, men ikke på Viaplay. 
Tv-markedet og den tilhørende 
værdikæde er blevet uhyre 
kompleks. Og selvom konkur-
rence i udgangspunktet er godt 
for forbrugerne på et marked, 
og udviklingen i en eller anden 
forstand kan siges at ”demokra-
tisere” tv og tv-distribution, så 
betyder det også, at forbruger-
ne står over for en uhyre kom-
pleks markedsvirkelighed, hvor 
man vil kunne navigere mellem de 
enkelte led i værdi-kæden. Det 
kan man ikke i dag. Det er næppe 
sandsynligt, at denne kaotiske 
tilstand kan opretholdes over 
tid, og markedet vil sandsyn-
ligvis falde til ro gennem nogle 
vedtagne standarder, konsoli-
dering af aktørerne, samarbej-
der og lignende, men det store 
spørgsmål er naturligvis, hvor 
længe det nuværende system 
kan bestå. 

SAMMENSMELTNING 
AF FLOW OG ON DEMAND

Det andet udviklingsperspek-
tiv er et perspektiv, hvor både 
tjenester og enheder for alvor 
smelter sammen, og de forskel-
lige tjenester vil i højere grad 
blive integreret i hinanden og 
præsenteret i et fælles univers. 
Det handler især om forandringer  
i selve tv-apparatet eller den 
set-top-boks, hvorigennem vi 
modtager vores tv-indhold.  
Derved bliver det også ændringer  
i enheder og brugernes interak-
tion, der spiller den afgørende 

rolle. Store producenter af 
forbrugselektronik – særligt 
tv-apparater som Samsung, LG, 
Sony, Philips, Apple osv. – har al 
interesse i at holde brugerne 
på deres specifikke skærm, og 
hvor tv-skærmen før var en 
”dum” enhed, der kunne vise et 
signal, er den nu ændret til en 
selvstændig udbyder af indhold. 
Tv bliver på den måde også bare 
en del af det indholdsunivers, 
som enheds-producenterne vil 
vise os. Her vil det blive en enorm 
kamp om at styre, hvad seerne 
får på tv-skærmen.

Når man i fremtiden tænder 
sit tv, kan man forestille sig, at 
man f.eks. starter et interface 
eller en række af ”kanaler”, hvor 
on demand, enheder (Apple TV, 
Xbox, PlayStation), tjenester og 
broadcast-kanaler er blandet 
helt sammen, og hvor der ikke 
skal skiftes mellem menuer, som 
tilfældet oftest er i dag. En 
sammensmeltning her vil betyde, 
at man ikke skal igennem nogle 
ekstramenuer eller andre ap-
parater for at komme frem til en 
streamingtjenester, der ligger 
et tryk væk på fjernbetjeningen. 
Indholdet fra Netflix vil ligge side 
om side med de traditionelle 
tv-kanaler. F.eks. kunne TV 2 Zulu 
ligge på den fjerde kanalplads, 
mens Friends (Venner) udgør sin 
egen kanal på den femte kanal, 
og altid starter, hvor man sidst 
nåede til, når man zapper forbi. 

I dette udviklingsperspektiv 
smelter alt sammen for bru-
gerne, og flow eller on demand 
er ikke to kategorier, der i sit 

udgangspunkt er adskilte. På 
den måde vil on demand-indhold 
også kunne opnå den live-følelse 
blandt tv-seerne, som klassisk 
tv i mange år har været i stand 
til – og det ville blive så nemt, 
at også de mere teknologisvage 
danskere vil kunne få glæde af 
tjenesterne. Det betyder også, 
at on demand vil opnå en grad 
af lethed og tilgængelighed, 
som i høj grad ville kunne drive 
en sammensmeltning af brugs-
oplevelserne for on demand 
og traditionel tv. Det betyder 
også, at streaming vil kunne få 
en langt mere fremtrædende 
rolle i et sådant perspektiv, hvor 
begreber som personalisering og 
socialt tv også kan få en meget 
større betydning, end det i dag 
er tilfældet. 

Disse forretningsmodeller  
eksperimenteres der også 
med i øjeblikket. Et eksempel 
er YouSees opgivne forsøg på 
en streamingtjeneste i form af 
YouBio, som nu er genopstået 
som YouSee Play. Her fusioneres  
en del af tv-indholdet fra YouBio  
og musikindholdet fra den fore- 
gående udgave af Play-produktet.  
Vi så også de første tidlige ek-
sempler, hvor Telia tilbød Spotify 
Premium-abonnementer som 
en del af deres telefonabonne-
menter, og TDC havde deres 
Play-produkt, som også koblede 
musik og taletid sammen i det 
samme produkt. I dag er vi f.eks. 
fremme ved et Telmore-abonne-
ment, som tilbyder, foruden 5 
GB data, taletid og sms, adgang 
til flere tv-streamingtjenester, 
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aviser og onlinemagasiner – alt 
sammen samlet i et månedligt 
abonnement. Og det kan muligvis 
godt være fremtiden for tv, at 
det knyttes op i pakker, hvor 
det bliver en del af noget andet 
indhold. Det betyder også, at 
man kan forestille sig en fremtid, 
hvor det unikke og attraktive ind-
hold kun er tilgængeligt gennem  
sådanne faste indholdspakker.  
Men det må jo også siges at 
minde påfaldende meget om 
den nuværende situation med 
kabel-tv: At indholdet/kanalerne 
er samlet i en række pakker, 
hvor man risikerer at få mere, 
end man har brug for og lyst til at 
betale for. Måske vil man fremad- 
rettet ikke høre klager over, at 
man ”er tvunget til” at betale for 
flere kanaler, end man reelt ser, 
men derimod høre klager over, 
hvorfor man ”er tvunget til” at 
betale for nogle magasiner, man 
ikke læser, når man bare ville se 
tv, eller høre musik.

RETTIGHEDER ER NØGLEN
Vi har fremstillet to udviklings- 

perspektiver som to forskellige 
tilstande, men i virkeligheden er 
det ganske muligt, at disse kan 
eksistere side om side. Spørgs-
målet er hvilket udviklingsper-
spektiv, der vil være det domine-
rende. Vi er allerede godt på vej 
ind i det første udviklingsper-
spektiv, og vi ser konturerne af 
det andet – især med de nyeste 
smart-tv-modeller. Hvor det 
første bud givetvis vil medføre 
øget kompleksitet for brugerne 
og gøre køb af indhold dyrere, vil 

det andet bud givetvis medføre, 
at hardware-og softwarepro- 
ducenterne opnår mere ”magt”  
i markedet, ligesom klassiske tv-
broadcastere vil blive udfordret  
yderligere, da alternativerne til 
den skærm, som de hidtil har  
haft patent på, nu udfordres  
fra alle sider.

Lige meget hvordan vægtnin-
gen af udviklingsperspektiverne 
bliver, er rettigheder centrale. 
Kan dedikerede streamingtjene-
ster f.eks. få fat på de rettighe-
der fra indholdsproducenterne, 
som de har brug for til en pris, 
der økonomisk kan hænge sam-
men med forretningsmodellen?  
I dag sælger Netflix et abonne-
ment til under 100 kr. om måne-
den i Danmark. Hvad vil prisen 
for et tilsvarende produkt være 
om fem år? Broadcasterne har 
allerede i dag også en lang række 
rettigheder og muligheden for 
at udvide disse – særligt når det 
kommer til indhold, som broad-
casterne selv har produceret. 
Derfor har broadcasterne som 
helhed også mulighed for at 
dominere udviklingen. Man kunne 
forestille sig, at stopper salget 
af rettigheder til dedikerede 
streamingtjenester, så vil disse 
tjenester have vanskeligere 
ved at overleve, som andet end 
arkivtjenester, der minder om 
en tur på 10 kroners-hylden i 
hedengangne Blockbuster. Om-
vendt kan disse tjenester også 
bryde ind på andre dele af mar-
kedet og presse broadcasterne. 
Kunne man f.eks. forestille sig, 
at Netflix kunne byde med på 
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rettighederne til Champions 
League-fodbold i fremtiden?  
Og hvad vil det betyde for broad-
casterne, og brugernes opfat-
telser af, hvad en streaming-
tjeneste kan og er?

Rettigheder rummer også et 
andet perspektiv: Pirateri.  
For selv om en lang række 
streamingdistributører, der 
internt er i et hundeslagsmål  
om de attraktive rettigheder, 
umiddelbart lyder som enhver 
rettighedshavers ønskescenarie,  
så er der også en bagside af 
medaljen. Musikbranchen fik 
det at mærke på den hårde 
måde, at hvis det er vanskeligt 
for forbrugerne at finde lovligt 
indhold på den måde, de gerne 
vil forbruge det på, så vil nogle 
ty til piratindhold, hvilket bragte 
musikindustrien i knæ ved år-
tusindeskiftet. En fremtid, hvor 
forbrugerne skal forholde sig til 
rettighedsvinduer på tværs af 
tjenester, enheder, operatører 
osv. vil givetvis være nærende 
for et fortsat problem med 
piratindhold. Når ca. 400.000 
husstande i dag betaler for at se 
f.eks. House of Cards på Netflix, 
så er det fordi, det er nemt,  
simpelt og overskueligt. I en 
fremtid, hvor rettigheder kan 
være knyttet til særlige tjene-
ster på særlige enheder, og man 
både skal eje et særligt smart-
tv, en særlig settop-boks og 
abonnere på syv tjenester for 
blot at kunne forbruge ”tv”, så 
kan det godt tænkes, at mulig-
heden for lige at smutte forbi 
nettets skyggesider og hente 

indholdet uden betaling faktisk 
er nemmere for en række for-
brugere. Heri ligger en potentiel 
udfordring for tv-branchens 
rettighedshavere, og omvendt 
er her netop også en mekanisme, 
som vil arbejde mod et konsoli-
deret mediemarked, med mere 
overskuelighed for forbrugeren.

En klassisk floskel omtaler 
sværhedsgraden i at spå om 
især fremtiden. Og netop derfor 
skal man være varsom med sine 
ord, når man gætter på hvordan 
fremtiden bliver, fordi man  
oftest er forblændet af nutidens  
tendenser og effekter. Bill Gates 
er citeret for, at fremtiden ofte 
kommer langsommere, end man 
regner med, men når den kommer,  
så er den oftest helt anderledes 
end, hvad man regnede med. Og 
når vi i dag ser mod et fremtidigt 
mediemarked, så gør vi det med 
det perspektiv og de briller,  
nutiden giver os. Fremskriver man 
væksten af digitale streaming- 
tjenester, så kan man givetvis 
forudse, hvilket år traditionelt tv 
er helt uddød. Forudsat der ikke 
sker andet, som ændrer markant 
på markedet. Og har man lært 
noget af historien, så er det, at 
dette ”andet” har en tendens til 
at opstå, og at fremskrivninger 
over mange år er en disciplin som 
få mestrer.
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Periode: 2014

Målgruppe: 12+ år

Kilde: TNS Gallup Social Media Life

HVORDAN BRUGER DANSKERNE EN 
SEKUNDÆR SKÆRM NÅR DE SER TV?

61 %
Bruger dagligt 
en anden skærm 
mens man ser tv

5 %
Bruger dagligt 
sociale medier 
relateret til 
det man ser i tv

2 %
Producerer dagligt 
indhold på sociale 
medier relateret 
til det man ser i tv



Social tv er stadig
for de få

I 2014 så vi flere eksempler på, at sociale medier og tv kan spille sammen.
Eksemplerne viser at digitale teknologier kan understøtte de traditionelle

medier, og åbne op for nye dimensioner i tv-seningen. Det er dog stadigvæk
få der supplerer deres tv-sening med sociale medier.

Af Rasmus Thaarup
DR Medieforskning
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SOCIAL TV ER ET LILLE 
FÆNOMEN

Brugen af sociale medier i 
forbindelse med tv-oplevelser 
er et fænomen, der har fået 
øget bevågenhed de seneste 
år. Fænomenet går under 
betegnelsen social tv, og dækker 
f.eks. over tv-seere, der skriver 
statusopdateringer eller 
kommentarer på sociale medier 
om et bestemt tv-program, 
mens det bliver vist på tv. Selvom 
danskerne generelt bruger mere 
tid på sociale medier, er brugen 
af sociale medier i forbindelse 
med tv-oplevelser stadig et lille 
fænomen, og sammenligner vi 
2013 med 2014, er brugen af 
social tv uændret. 5 % bruger 
dagligt sociale medier relateret 
til det, de ser i tv, mens 2 % 
dagligt producerer indhold på 
sociale medier relateret til det, 
de ser i tv. Til sammenligning har 
61 % af danskerne dagligt blikket 
og koncentrationen rettet mod 
en sekundær skærm i løbet af 
tv-seningen med mobiltelefonen 
som den foretrukne sekundære 
skærm. Samtidig er det værd at 
notere, at tv’et ikke altid er den 
primære skærm.

Facebook er det foretrukne 
sociale medie, når vi snakker 
social tv. 75 % af dem, der bruger 
sociale medier i for-bindelse med 
tv, foretrækker Facebook, mens 
2 % foretrækker Twitter. Twitter 
er altså en meget lille del af  
social tv i Danmark sammenlignet 
med Facebook. Det skal ses i 
lyset af, at 59 % af danskerne 
dagligt er på Facebook, mens 

kun 4 % dagligt benytter Twitter. 
Omvendt stiger danskernes 
brug af Twitter under større tv 
events. Her fylder tv-relateret 
Facebook-indhold kun to til seks 
gange så meget som Twitter-
indhold. Derudover producerer 
Twitter-brugerne typisk flere 
tweets i løbet af et tv-program, 
end Facebook-brugerne skriver 
statusopdateringer.

FÅ BIDRAGER, MEN FLERE 
FØLGER MED

Brugen af social tv er ligeligt 
fordelt mellem mænd og kvinder. 
Samtidig falder brugen med 
alderen, de fleste brugere er 
typisk under 50 år, og social tv 
er i lidt højere grad et storby-
fænomen. Den største andel 
af social tv brugere er lurere, 
dvs. folk der foretrækker 
at læse andres indhold og 
kommentarer på sociale medier 
frem for at producere selv. 
Afhængigt af tv-program 
udgør lurerne typisk 4-5 % af 
seerne, mens producenterne 
typisk udgør 1-2 % af seerne. 
Eksempelvis benyttede 5 % 
af de 2,4 mio. danske seere 
under Eurovision-finalen sociale 
medier relateret til showet, 
mens 1 % producerede indhold 
på de sociale medier relateret 
til showet. Brugen af social tv 
er ofte spontan, og brugerne 
har ikke nødvendigvis bestemt 
sig for at bruge sociale medier, 
inden de sætter sig til rette 
foran tv-skærmen. Det så vi 
f.eks. under Eurovision-finalen, 
hvor halvdelen af de seere, 

der benyttede sociale medier, 
besluttede sig undervejs.

Social tv fylder mest under 
større events – særligt musik- 
shows, sport, drama og debat-
programmer. Et tv-program får 
en ekstra dimension, når seerne 
ved, at mange andre ser med 
samtidig, og spørger man dem, 
hvorfor de bruger sociale medier 
som et led i deres tv-oplevelse, 
er der særligt tre svar, der går 
igen: Man vil høre andres mening 
om programmet – kendte som 
ukendte, man vil gerne dele tv-
oplevelsen med venner og familie, 
og man forventer eksklusiv 
information og underholdning 
på de sociale medier, som tv-
skærmen ikke viser. Samtidig 
angiver social tv-brugerne, at 
sociale medier gør tv-oplevelsen 
sjovere og mere interessant og 
bevirker, at man bliver hængende 
længere tid foran tv-skærmen. 
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En gang imellem sker der noget fascinerende, underholdende eller 
uforudset i dit tv. Tv-øjeblikke, der dagen derpå bliver diskuteret  
i frokostpausen eller ved kaffeautomaten – såkaldte water cooler 
moments, der får de sociale medier til at koge over på få minutter.  
Vi har her samlet en række danske tv-øjeblikke, som i løbet af  
2014 har været særligt store på de sociale medier målt på aktivi-
tet pr. minut*.

• Februar: Man Band optræder for første gang live i årets X Factor 
• April: Sporty Spice overrækker årets P3 Guld pris til MØ
• Maj: Østrigs skæggede dame Conchita Wurst og Polens   
 storbarmede malkepiger optræder i årets Eurovision
• Maj: Morten Messerschmidt offentliggør under valgaftenen  
 til Europaparlamentsvalget, at han og kæresten Dot snart  
 udgiver et nyt album
• Juni: Uruguay’s Louis Suarez bider sin italienske modspiller  
 Giorgio Chiellini i skulderen under gruppespillet til VM i fodbold
• Juli: Brasilien kollapser mod Tyskland i VM-semifinalen i fodbold  
 og lukker på kort tid fem mål ind i 1. halvleg
• Juli: Chris Froome og Alberto Contador udgår af årets  
 Tour de France
• August: Rasmus Bjerg åbner Zulu Comedy Galla
• Oktober: Didrik og hans slæng af venner har sex med en ko  
 under høstfesten i andet afsnit af dramaserien 1864

* Listen er opgjort på baggrund af data fra Twitter i perioden januar-oktober 2014. 

Dels fordi Twitter er det eneste sociale medie med fuld adgang til offentlig data, 

og dels fordi Twitter er det eneste sociale medie, hvor man kan bryde data ned på 

minut-niveau og dermed måle reelle tv-øjeblikke. Selvom Twitter er mindre benyttet 

blandt danskerne end f.eks. Facebook, er det rimeligt at antage, at de samme tv-

øjeblikke har været store på andre sociale medier. For at tælle med som et stort 

tv-øjeblik på de sociale medier i denne opgørelse, skal tv-programmet generere 

mindst 1.000 tweets. Samtidig skal selve tv-øjeblikket stå for mindst 5 % af den 

samlede mængde tweets for hele tv-programmet. Vi har målt på officielle hashtags 

og de største uofficielle hashtags. Der er blevet målt på følgende hashtags: 

#xfactordk, #p3guld, #drgrandprix, #escdk, #joinos, #ep14dk, #drvalg, #tv2valg, 

#vmdk, #vmdr, #sambabold, #tourtv2, #zulucomedygalla, #1864dr, #mallebrok.

Store danske tv-øjeblikke  
på de sociale medier

SOCIALE MEDIER GIVER  
NYE TV-MULIGHEDER

Social tv er ikke et nyt 
fænomen. Tv-seere har altid 
været sociale omkring deres 
tv-oplevelser. Tidligere (og 
stadigvæk) blev telefoner og 
sms-beskeder taget i brug, når 
tv-oplevelsen skulle diskuteres 
med venner og familie, man ikke 
fysisk delte tv-oplevelsen med. 
Men sociale medier og tilhørende 
teknologier giver også nye 
muligheder og tv-oplevelser, vi 
ikke har haft før.

For det første giver sociale 
medier den enkelte tv-seer nye 
kommunikationsmuligheder. 
Sociale medier forstørrer om- 
fanget af samtaler, der kan nå  
ud til et bredere publikum end  
traditionelle kommunikations-
kanaler. De sociale medier giver 
seeren en stemme, der kan råbe 
højere end før, og som aktivt kan 
bruges som brugergenereret 
indhold i tv-programmerne. 

For det andet kan sociale 
medier skabe nye tv-fælles-
skaber. Dermed styrker sociale  
medier nye og større seergrupper  
i en stadigt mere fragmenteret 
medievirkelighed og faciliterer 
samtaler om tv-programmerne 
mellem potentielt set alle, der 
ser med. Det giver seerne nye 
tv-oplevelser skabt sammen 
med andre seere og nye inter-
aktionsmuligheder, mens det sker. 

For det tredje fungerer 
sociale medier som en indirekte 
markedsføringskanal, der kan 
lokke flere seere til via sociale 
feeds. I Danmark ser vi dog 

endnu ikke eksempler på, at 
tweets og statusopdateringer 
har fået seertal til at stige, men 
udelukkende eksempler på at 
antallet af tweets og tv-seere 
følges ad. I andre lande hvor 
social tv fylder mere, kan sociale 
medier være en medvirkende 
årsag til mindre stigninger i 
seertallene. Eksempelvis har 
Kantar Media i en analyse af 
britiske tv-programmer i 2013 
og 2014 konkluderet, at tv-
seeres tweets fik tv-seningen til 
at stige med 0,2 % for samtlige 
britiske tv-programmer. Ud fra 
disse resultater må den samlede 
effekt altså siges at være 
relativt begrænset.

Brugen af sociale medier i 
forbindelse med tv-oplevelser 
mangler stadig for alvor at slå 
igennem i den brede danske 
befolkning. Skal fænomenet 
vokse yderligere, vil det givetvis 
kræve, at tv-seere dels bruger 
sociale medier mere og på nye 
måder i forbindelse med tv-
sening, og formentlig også at 
tv-aktører giver seerne større 
incitament til det. Potentialet 
er dog til stede, og det store 
spørgsmål er, i hvor stort et 
omfang fænomenet kan vokse. 
Sammenhængen mellem tweets 
og seertal peger på, at live tv 
og sociale medier kan styrke 
hinanden. Social tv er derfor 
et eksempel på, at digitale 
teknologier kan understøtte live 
tv og den etablerede tv-verden, 
frem for at undergrave den.
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Målgruppe: 60-74 år

Kilde: TNS Gallup Index Danmark

HVOR MANGE ÆLDRE 
HAR EN TABLET I HUSSTANDEN?

23 %
2013

10 %
2012

3 %
2011

42 %
2014



De ældre har tid, 
penge og lyst

Der er sket en markant udvikling fra 2011 til 2014 blandt de 60-74-årige,
når det handler om nye digitale enheder. Udover smartphones er det i

særdeleshed tablets, der har vundet indpas i husstanden hos de ældre.
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Af Sofie Scheutz og Tina Skov Gretlund
DR Medieforskning



TABLETS VINDER UDBREDELSE 
Danskernes medievaner er  

under kraftig forandring disse 
år. Det er der flere årsager til, 
men en af dem er de nye mulig-
heder, som tablet og smart-
phones tilbyder. 

Vi hører ofte om de unges nye 
og ændrede medievaner, men 
når talen falder på de ældre og 
den digitale udvikling, handler 
det derimod om vanskeligheder 
og risikoen for at blive hægtet 
af. Heldigvis har organisationer 
som f.eks. Ældre Sagen godt fat i 
denne udfordring med både kur-
ser i hverdags-IT og PC-support 
for målgruppen. 

Blandt en anden gruppe af den 
ældre del af befolkningen ser vi 
vaner ændre sig i disse år, idet 
mere end 40 % af de 60-74-årige 
nu har en tablet i husstanden. 
Blandt danskerne generelt har 
over halvdelen adgang til en 
tablet, men stigningen i den 
ældre aldersgruppe indenfor 
det seneste år er markant. De 
ældre har i den grad taget de 
nye enheder til sig og kan dårligt 
undvære dem:

Hvis man ikke har sådan en, så 
ville man være helt lost – hvad 
g jorde man for 50 år siden?

Mand, 63 år, efterlønner

Det nærmer sig således en 
fordobling i antallet af perso-
ner mellem 60 og 74 år, som har 
adgang til en tablet i husstanden 
blot indenfor det seneste år. 
Enkelte kan ikke nøjes med én:

 

Jeg fik tablet, fordi min mand 
havde det. Så skulle jeg også have 
én. Han skal da ikke sidde med 
sådan en, uden jeg også gør det.

Kvinde, 68 år, fhv. laboratorieteknikker

Det er ikke kun for tablets, at 
denne kraftige vækst ses, idet  
44 % af de 60-74-årige nu har 
deres egen smartphone. Det er, 
ligesom for tablets, færre end i 
den danske befolkning generelt, 
men i målgruppen er det mere end 
en fordobling i antal på kun 1½ år. 

DIGITALE BORGERE
Vi er alle digitale borgere, og vi 

skal betjene og benytte forskel-
lige tjenester på nettet. Fra 
november 2014 blev det lovplig-
tigt at kunne modtage Digital 
Post fra det offentlige. Det er 
ikke nok at få tilmeldt sig Digital 
Post, det er også nødvendigt, 
at den enkelte bruger formår at 
tjekke Digital Post jævnligt, da 
vigtig information fra de offent-
lige myndigheder fremover bliver 
sendt dertil.

Heldigvis er mange af de 
ældre allerede digitale. Hele 91 
% af de 60-74-årige bruger net-
tet ind imellem, men det er de 
60-64-årige, der benytter nettet 
oftere end de ældste i målgrup-
pen. Mændene benytter oftere 
computeren til at gå på nettet, 
hvorimod der ikke er den store 
forskel på mænd og kvinder, når 
det drejer sig om det daglige net-
forbrug på tablet og smartphone. 
Der er forskellige brugsmotiver 
blandt de ældre, når vi kigger på 
mænd og kvinders brug af nettet.

Mændene er især glade for de 
apps, der opfylder et funktionelt 
behov, f.eks. Gmail, Google Maps 
eller DMIs vejr-app. Mændene 
er desuden flittige brugere af 
forskellige nyheds-apps, hvori-
mod Wordfeud hitter hos de 
60-74-årige kvinder:

Ifølge min mand er min værste 
vane, at jeg spiller, mens vi ser 
fjernsyn. Så nu er jeg begyndt at 
strikke i stedet for at spille, når 
jeg ser Deadline. Så hører man 
også bedre efter.

Kvinde, 68 år, fhv. laboratorieteknikker

Mændene bruger nettet  
til flere forskellige ting end  
kvinderne i denne aldersgruppe,  
det drejer sig f.eks. om netbank, 
tv-sening og underholdning. 

Informationssøgning er fan-
tastisk. Jeg ved, hvor meget 
man kan finde, men det kræver 
træning. Det negative er, at  
der er så meget dårlig kvalitet. 
Man finder ikke automatisk 
sandheden.

Mand, 70 år, fhv. bibliotekar

Sociale netværk, primært 
Facebook, findes også i de æl-
dres bevidsthed, og her minder 
de om resten af danskerne. Især 
kvinderne er glade for Facebook 
og bruger flittigt appen. Over-
ordnet set er det også Face-
book, der er den mest benyttede 
app i målgruppen.
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På Facebook ser jeg mine ven-
ners billeder. Så plejer jeg gerne 
at skrive en kommentar og som 
regel får jeg melding tilbage om 
at den og den synes godt om min 
kommentar. Det er jo herligt 
sådan noget!

Mand, 63 år, efterlønner

På de nye generationer af 
smartphones og tablets er 
brugervenligheden blevet mar-
kant forbedret, og de vinder 
udbredelse, bl.a. fordi de giver 
nem adgang til at hente apps. 
Talen falder som nævnt ofte på 
ældre, som synes at ny teknologi 
kan være svær, men der findes 
bestemt også eksempler på det 
modsatte: 

Jeg er ikke teknologiforskrækket.  
Jeg går på med krum hals. Hvis 
man trykker på noget forkert, 
så slukker man bare og så er det 
i orden igen.

Kvinde, 68 år, fhv. laboratorieteknikker

TID OG LYST TIL FORDYBELSE
Der er god grund til at foku-

sere på den ældre målgruppe. 
Selv om de har lavere person-  
og husstandsindkomst end den 
danske befolkning generelt, så 
ligger deres rådighedsbeløb 
over gennemsnitsdanskerens. 
Det betyder bl.a., at de har flere 
penge til digitale produkter og ny 
teknologi. Ikke nok med at økono-
mien er god, tiden til at fordybe 
sig findes i den grad også hos 
denne målgruppe. 

En klassisk talemåde siger, at 
man som ung har tid, lyst men 

ingen penge. Senere i livet har 
man lyst, penge men ingen tid. 
Når man bliver ældre har man 
tid, penge men ingen lyst. Det 
gælder ikke for mange i den 
ældre generation i dag. De ældre 
har tid, penge og lyst.

Der er på baggrund af talmateriale fra TNS Gallup Index Danmark  
rekrutteret ældre til efterfølgende interviews. DR Medieforsk-
ning har udført kvalitative dybdeinterviews i hjemmet hos ældre 
tablet- og smartphone-brugere i mål-gruppen 60-74 år. Alle 
interviews er udført i oktober 2014.

Om undersøgelsen
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Periode: 2014

Målgruppe: 15+ år

Kilde: Megafon for DR Medieforskning

HVILKE KANALER LIGGER 
HVOR PÅ FJERNBETJENINGEN?

90 %
Har DR1 på 1’eren

33 %
Har TV 2 på 2’eren



Sådan zapper 
danskerne

Danskerne har mange forskellige muligheder for at udvælge indhold,
når de skal se tv. DR Medieforskning har undersøgt, hvordan danskerne

tilrettelægger deres tv-sening.
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Af Dan Pedersen og Kurt Holm Jensen
DR Medieforskning



TO UD AF FEM VÆLGER IKKE 
SELV KANALRÆKKEFØLGEN

I de gode gamle dage var 
der kun én type tv-apparat, få 
kanaler og et begrænset antal 
knapper, man skulle trykke på, 
når man ville se tv. I dag er tv’et 
i stigende grad blevet en skærm 
med mange kanaler og en lang 
række tilslutningsmuligheder, 
hvor traditionelt tv kun er en 
blandt mange.

Stigningen i antallet af kanaler 
har medført tre typiske måder 
at organisere tv-kanalerne 
på blandt tv-brugerne. 31 % 
af husstandene indstiller selv 
kanalrækkefølgen på alle deres 
kanaler. Dertil kommer, at 20 % 
nøjes med at indstille de mest 
brugte kanaler. Til gengæld lever 
man i 38 % af alle hjem med den 
kanalrækkefølge, tv-udbyderen 
leverer. De husstande, der selv 
sorterer kanalerne, sorterer 
dem oftest så dem, de bruger 
mest, har de laveste kanalnumre, 
eller de sorterer kanalerne 
tematisk: Børnekanaler, sport, 
musik osv.

Men den største enkeltgruppe 
af tv-brugere er altså kende- 
tegnet ved, at de lever med tv- 
leverandørens rækkefølge. I disse 
husstande risikerer en kanals  
placering i kanalrække-følgen 
at få indflydelse på, hvor ofte 
kanalen vælges. Kanaler, der ligger 
langt nede på listen, risikerer at 
forsvinde ud af seerens erindring 
og blive glemt, med mindre det er 
kanaler, seerne ofte bruger eller 
har særlige præferencer for. Og 
jo længere nede i kanalrækken 

en kanal er placeret, jo sjældnere 
vil man typisk tilfældigt zappe 
forbi den og blive bekendt med 
programindholdet.
 
INTERNETTET ER VIGTIGST 
FOR PROGRAMVALGET 

Kanalplaceringens indflydelse 
på muligheden for at blive valgt 
mindskes dog af, at stort set alle  
tv-seere søger information om –  
og i forskellig udstrækning 
udvælger– de programmer, de vil 
se på forhånd. Seernes vigtigste 
informationskilde til aftenens 
tv-programmer er domineret 
af internettet og apps, som hos 
mere end 45 % af danskerne er 
den vigtigste indgang til tv-pro- 
grammerne. Alene brugen af  
apps på smartphones og tablets 
er fordoblet siden 2012, og hver  
femte dansker svarer, at apps  
nu er deres vigtigste kilde til  
programinformation. Betalings-
avisernes program-oversigter 
er den næstvigtigste indgang til 
danskernes tv-aften. 

Lige under hver fjerde dansker 
peger på selve tv ét som den 
vigtigste kilde, når de skal orien-
tere sig om programmerne, og 
her er brugen af tekst-tv og den 
elektroniske programguide (EPG) 
ligeligt fordelt.

Udviklingen i seernes vigtigste 
informationskilder viser, at brugen  
af tekst-tv som vigtigste kilde 
til at finde programmer næsten 
er blevet halveret siden 2012, 
mens brugen af apps omvendt er 
steget med et tilsvarende niveau, 
hvilket peger på en forskydning 
fra tekst-tv til apps.

90 % HAR DR1 
SOM FØRSTE KANAL

DR1 er den ældste danske 
tv-kanal, og måske derfor 
opfatter langt de fleste tv-
brugere også kanalen som den 
første kanal. I hvert fald har 
hele 90 % af tv-seerne DR1 på 
kanalplads nummer 1 på deres 
hovedfjernsyn. Den anden 
store tv-kanal, TV 2, ligger 
mere spredt. 33 % har den på 
kanalplads 2. DR2 er faktisk et 
mere hyppigt syn på kanalplads 
nummer 2. Her har 56 % DR2. 

Det er en fordel at være 
blandt de første kanaler i kanal- 
rækkefølgen, da det simpelthen 
bliver lettere for seeren at navi-
gere til kanalen. Dette gælder 
både for dem, der trykker kanal-
nummeret direkte ind, fordi de 
første ni kanaler kun kræver et  
tryk med fjernbetjeningen, og  
fordi de første kanaler for mange  
er lettere at huske. Men også 
dem, der zapper sig op og ned 
gennem kanallandskabet, lander 
oftere på de første kanaler, 
fordi man typisk starter der.

Navigationsmuligheder som  
EPG og nyere smart-tvs navi- 
gationsskærme yder selvfølgelig 
en mulighed for at omgå kanal-
rækkefølgens tyranni, men langt 
de fleste, over 90 %, bruger 
stadig enten talknapperne 
eller op/ned-knapperne på 
fjernbetjeningen, når de skal 
skifte kanal. Hvis man spørger 
seerne om deres foretrukne 
måde at skifte kanal på, er der 
kun 11 %, der har EPG’en på 
en af de to første prioriteter 

og 4 % der foretrækker 
navigationsfunktionen i deres 
smart-tv. Til sammenligning 
er der 42 %, der foretrækker 
at skifte program med op/
ned-knapperne, og 52 % der 
bruger talknapperne. Selv 
om der i dag er kommet nye 
navigationsmuligheder til, så som 
EPG’er og navigationsskærme, 
så holder tv-brugerne i vid 
udstrækning fast ved pile- og 
talknapper. En forklaring kan 
være tv-udbydernes tendens 
til at favorisere de mest sete 
danske kanaler med de første 
kanalpladser i kanalpakkerne,  
så tal og kanalknapper stadig  
er en overskuelig måde at 
navigere i kanalerne på. 

TALKNAP-ZAPPERE 
OG OP/NED-ZAPPERE

De danske tv-seere kan altså 
deles ind i: dem, der typisk skifter 
kanal med talknapperne; dem, der 
typisk bruger op/ned-knapperne; 
seere, der bruger begge dele og 
endelig dem, der bruger andre 
knapper, hvilket bl.a. inkluderer 
EPG-brugerne. Det er hverken 
antallet af kanaler, hvordan de 
er indstillet på fjernsynet, eller 
hvor godt man husker kanalernes 
placeringer, der adskiller talknap-
zapperne fra op/ned-zapperne. 
Den eneste rigtig væsentlige 
forskel mellem grupperne er 
seernes alder: Talknap-zapperne 
er typisk over 50 år, mens op/ned-
zapperne typisk er under 50 år. 

72 % af talknap-zapperne 
er over 50 år, og overvægten 
er særlig stor i gruppen 70 år 
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eller derover. Aldersforskellen 
betyder også at talknap-
zapperne sjældnere har adgang 
til streamingtjenester, og at de 
ikke bruger nettet ligeså ofte 
som op/ned-zapperne. 

Der kan være flere forklaringer  
på de ældre seeres hyppigere 
brug af talknapperne til at skifte 
kanal. De er storforbrugere af 
traditionelt tv, og kan måske der- 
for bedre huske kanalpladserne.  
Hvis de samtidig er mere kanal-
loyale og kun bruger et fåtal af  
kanaler, vil det også være 
nemmere at huske og navigere 
med talknapperne. Andre mulige  
forklaringer ligger i fjernbetje-
ningernes udformning og komplek- 
sitet, hvor det måske ikke altid er 
lige nemt at navigere med andet 
end tal- eller op/ned-knapperne.

ØGET KAMP OM TV-BRUGERENS 
OPMÆRKSOMHED

Med tv’ets nye muligheder 
udvides kampen om tv-brugernes  
opmærksomhed på to fronter. 
For det første mellem tv-kanal-
erne, fordi omkring halvdelen af 
de danske husstande har mere 
end 25 tv-kanaler, svarende til 
de fleste tv-udbyderes mellem-
pakke eller store tv-pakke. Da 
små to ud af fem husstande 
lever med den rækkefølge kanal- 
udbyderne tilbyder, og de typisk  
skifter kanal med fjernbetjeningens  
kanalknapper eller op/ned-
knapper, øges konkurrencen 
om seernes opmærksomhed 
mellem tv-stationerne om f.eks. 
placeringer i kanalrækkefølgen, 
EPG’en, eller den navigations-

skærm, som nogle tv-apparater 
starter på, for at opnå så mange 
eksponeringer af programmer 
og reklamer som muligt.

For det andet øges konkur-
rencen mellem traditionelt tv  
og streamingtjenester, spille- 
konsoller og andre tilsluttede  
apparater, særligt hvis tv’et  
starter med en navigations-
skærm. Her skal apps og tilslut-
tede enheder ikke længere aktivt 
vælges til, men vises side om side 
med tv-kanaler. Dermed bliver 
tv-brugeren tydeligt mindet 
om de mange andre muligheder, 
hvormed konkurrencen mellem 
tilbuddene skærpes. Tv, der 
starter på navigationsskærme, 
hører dog stadig fremtiden til. 
Kun 2 % af tv-brugerne starter i 
dag med en navigationsskærm.

Selv om langt de fleste, 86 %,  
af alle sessioner på tv’et i dag  
starter med traditionel tv-sening,  
og to tredjedele af disse ude-luk- 
kende forløber som traditionel  
tv-sening, så involverer den 
sidste tredjedel af sessionerne  
mindst en af de andre muligheder,  
tv-apparatet også tilbyder, før 
det slukkes. Her er streaming 
og sening af DVD og Blu Ray de 
mest udbredte med 3 % hver. 
Endelig bruges tv–apparatet i  
14 % af alle sessioner i dag slet 
ikke til traditionel tv-sening,  
men udelukkende til streaming-
tjenester, spillekonsoller, afspilning  
af dvd’er m.m. Af disse fylder 
streamingtjenester mest, i og 
med at hver anden tv-session 
uden traditionelt tv starter 
på en streamingtjeneste, 

og endnu flere involverer en 
streamingtjeneste, inden der 
slukkes for tv’et. Allerede i dag 
er streamingniveauet langt over 
niveauet for andre aktiviteter 
som f.eks. tv spil og sening af 
DVD og Blu Ray, og meget tyder 
på, at denne brug af tv’et vil 
fortsætte med at stige med 
udbredelsen af de muligheder, 
som nye tv-apparater og til-
slutningsbokse giver danskerne.  
Du kan læse mere om dette i 
denne rapport i vores tema om 
ændringer i danskernes tv-vaner.

Megafon har for DR Medie-
forskning foretaget en 
repræsentativ undersøgelse 
blandt danskere over 15 
år. Undersøgelsen falder 
i to halvdele baseret på 
henholdsvis internet- og 
telefoninterviews. I alt har 
1.013 respondenter deltaget. 

Om undersøgelsen
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Når unge elsker 
mediebrands

De unge bruger masser af tid på medier. Men hvad er limen i deres relation 
til de enkelte brands i en uendelig skov af medieindhold? DR Medieforskning 

har spurgt de unge, hvilke mediebrands de bedst kan lide, og hvad der særligt 
betyder noget for dem, når de bruger deres yndlingsbrands.
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Af Mette Birk og Peter Niegel
DR Medieforskning



DE UNGES FORETRUKNE 
BRANDS 

Når de unge bliver bedt om 
at vælge de mediebrands, de 
synes allerbedst om, så er det 
streamingtjenesterne, der står 
øverst på listen. Spotify, Netflix 
og YouTube skiller sig markant ud 
fra alle øvrige brands, som DR 
Medieforskning har undersøgt 
i en analyse af de 15-25-åriges 
brug af mediebrands. Begrebet 
brand anvendes i artiklen som en 
fællesbetegnelse for produkter, 
platforme og services på tværs 
af medieindustrien.

En verden af næsten ube-
grænsede mængder medieindhold 
ligger for de unges fødder, og 
når medieindhold ikke længere 
kommer i begrænsede mængder, 
bliver det vigtigt at forstå præcis 
hvad, der driver de unge i deres 
mediebrug. Her har vi kortlagt de 
fem særligt vigtige brugsmotiver 
i de unges forhold til brands.

AT SLAPPE AF
At slappe af er altafgørende 

for mediebrug, og det gælder 
ikke kun for de unge. Det er også 
det vigtigste brugsmotiv for 
den lidt ældre kontrolgruppe af 
35-45-årige, som også var en del 
af undersøgelsen. Det er under-
holdning som Danish Dynamite og 
kanalbrands som TV 2 Zulu eller 
Kanal 4, der vælges til, når det er 
vigtigt at slappe af for de unge. 
For kontrolgruppen rangerer  
TV3 og Bonderøven højt blandt  
afslapningsfavoritterne. 

Streamingtjenesterne er også 
vigtige for de unge til at kunne 

slappe af. Modsat de lidt ældre, 
som ofte forbinder streaming-
tjenesterne med et besværligt 
valg i modsætning til flow-tv, hvor 
valgene i højere grad er taget for 
dem, er streamingtjenesternefor 
de unge et afslappende fristed, 
hvor de kan finde lige netop det, 
der er bedst at flade ud til. 

 
Netflix betyder, at jeg kan sætte 
mig og se en episode af min 
favorit serie, når jeg trænger til 
at slappe på alle tider af døgnet.

Mand, 24 år, Netflix

AT GRINE
Behovet for at grine går også 

igen på tværs af begge alders-
grupper og er det næstmest 
prioriterede brugsmotiv blandt 
begge grupper. Noget de unge 
især siger, de griner til, er TV 2 
Zulus sitcom, Sjit Happens, og 
den amerikanske animations- 
sitcom, Family Guy. Men også  
når de unge ser TV3s hverdags-
reality, Familien fra Bryggen, er 
et godt grin særligt vigtigt. 

At grine og at slappe af er to 
brugsmotiver, der ofte bliver 
brugt i sammenhæng. Behovet for 
at grine kan desuden fungere som 
en måde at undgå kedsomhed på. 

Det giver mig et godt grin, el-
sker elsker elsker det program. 
Det er så dejlige personligheder 
og jeg synes det er så dejligt 
ærligt og man keder sig aldrig 
når man ser det.

Kvinde, 16 år, Sjit Happens

 

AT DET ER NEMT
Tredje vigtigste brugsmotiv 

for unge i brugen af et medie-
brand er, at det skal være nemt 
i brugssituationen. Det handler 
både om, at brandet skal være 
let at tilgå, men også at det er 
let at afkode. Modsat de to før-
ste brugsmotiver er denne ikke 
så vigtig hos den lidt ældre kon-
trolgruppe, hvor det er vigtigere 
at kunne holde sig opdateret og 
at lære noget. 

Det er særligt streaming-
tjenesterne, Netflix og Spotify, 
der scorer højt hos unge under 
dette brugsmotiv. Men også 
gratisavisen MetroXpress er et 
brand, der bliver forbundet med 
at være nemt tilgængeligt. Når 
det kommer til unge mediebru-
gere, så er der altså noget om 
ordsproget: Convenience is king. 

Musik betyder alt for mig, og  
jeg kan finde musik lige efter mit 
humør hurtigt og nemt!

Kvinde, 16 år, Spotify

AT HAVE NOGET 
AT TALE MED ANDRE OM 

Dette er et brugsmotiv, der 
ligeledes adskiller de unge fra  
de lidt ældre mediebrugere.  
At have noget at tale med andre 
om, understreger faktisk noget 
helt karakteristisk for de unge: 
Følelsen af at høre til. Og medie-
brands er her et meget vigtigt 
redskab, når det sociale funda-
ment skal plejes. Først og frem-
mest er gårsdagens tv-program 
helt grundlæggende et godt 
samtaleemne på samme måde 

som vejret eller kantinemaden. 
Dernæst kan mediebrands binde 
sociale grupper sammen i et 
fælles tilhørsforhold til brandet. 
Det er især store dramaserier  
som Game of Thrones og  
Forbrydelsen, der imødekommer 
behovet for at have et fælles 
tilbagevendende samtaleemne.

Derudover kan mediebrands 
skabe et slags fælles sprog for 
de unge. Et udtryk som ”kæmpe 
vinger bagud” fra Monte Carlo 
på P3 kræver i en hvis grad et 
kendskab til referencen. Men 
når referencen er på plads, kan 
det skabe en fornemmelse af et 
internt socialt add on. 

Vi havde et fast ritual på mit 
studiearbejde, hvor vi tændte 
radioen klokken 14:00. Vi lyttede 
alle sammen og grinede og snak-
kede om det, de sagde. Vingerne 
bag ud. Hen over hækken. Vi 
snakkede Monte Carlo’sk.

Kvinde, 23 år, Monte Carlo på P3

AT KUNNE IDENTIFICERE SIG 
MED MEDIEBRANDET

Dette brugsmotiv ligger ikke 
blandt de mest frekvente, men 
det er et motiv, der særligt 
adskiller de unge fra de ældre 
mediebrugere. Unge har travlt 
med at finde sig selv og spejle 
sig i andre. 

Programmer som Sjit Happens 
på TV 2 Zulu og Mads og Mono-
polet på P3 er gode eksempler 
på programmer, der rammer ned i 
et behov for at kunne identificere  
sig med produktet. Når de unge 
bruger DR3, er det ligeledes 
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vigtigt for dem at kunne identi-
ficere sig med kanalen. 

Jeg kender dem så godt. 
Det er som om, at de er mine 
egne bedste venner.

Kvinde, 18 år, Sjit Happens

DE EMOTIONELLE UNGE
Undersøgelsen viser, at  

afslapning og et godt grin er  
essentielle behov for næsten 
alle, når der bruges medier.  
Når vi fokuserer særligt på de 
unge, kan vi dog se, at det herud-
over særligt handler om identitet, 
social forankring og at have en 
nem adgang til yndlingsproduk-
terne. Det handler altså ikke  
altid blot om at få tiden til at 
gå og få et godt grin. For unge 
handler relationer til medie-
brands også i høj grad om at 
kunne stikke af til et fristed, 
hvor den virkelige verden ikke 
hele tiden banker insisterende 
på døren. Om et rart genkendeligt  
miljø, som ydermere er en væsent- 
lig del af samtalen med vennerne.  
Deres mediebrug er i det hele 
taget præget mere af bløde og 
emotionelle brugsmotiver end de 
lidt ældre mediebrugere.

Der er ikke noget nyt i, at 
unge er mere drevet af følelser 
i deres mediebrug end de mere 
rationelt funderede 35-45- 
årige. Man efterspørger forskel-
lige ting igennem livets stadier, 
og der er ingen grund til at tro, 
at de unges emotionelle forhold 
til mediebrands ikke også vil  
ændre sig mod et mere rationelt. 

 

 Det er derudover et hårdt-
slående faktum, at de store, 
billige og velfungerende net-
tjenester som YouTube, Netflix 
og Spotify nu for alvor skiller 
sig ud blandt de foretrukne 
mediebrands. Det er en tekno-
logisk realitet, som ser ud til 
gennemgående at rykke andre 
mediebrands ned på sekun- 
dære prioritetsniveauer.  
Og denne prioritering kommer 
ikke nødvendigvis til at ændre  
sig med alderen.

DR Medieforskning har foretaget 16 dybdeinterviews samt en 
efterfølgende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af 564 
unges forhold til 42 udvalgte mediebrands. De unge er mellem 
15 og 25 år og er rekrutteret ligeligt fra DR Panelet og Analyse 
Danmark. Der er undersøgt udvalgte brands med unikt indhold 
på programniveau, kanalniveau samt de vigtigste online services. 
En gruppe på 261 35-45-årige fungerer som kontrolgruppe i den 
kvantitative undersøgelse.

Om undersøgelsen

BEDST AT 
SLAPPE AF TIL:
TV 2 Zulu
Danish Dynamite
Kanal 4

BEDST AT GRINE TIL:
Family Guy
Sjit Happens
Familien fra Bryggen

BEDST, NÅR DET 
SKAL VÆRE NEMT:
Spotify
MetroXpress
Netflix

BEDST AT KUNNE 
TALE MED ANDRE OM:
Forbrydelsen
Dybvaaaaad!
Game of Thrones

BEDST AT IDENTIFICERE 
SIG MED:
Sjit Happens
Mads og Monopolet
DR3

15-25-ÅRIGES BRUGSMOTIVER OG TILHØRENDE YNDLINGSBRANDS 
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Dennis Christensen – dech@dr.dk

Redaktører

Henrik Gregor Knudsen – hekn@dr.dk

Uffe Høy Svenningsen – uhsv@dr.dk

Kurt Holm Jensen

Bidragydere

Bjørn Fibiger-Jensen

Dan Pedersen – dape@dr.dk

Dennis Christensen – dech@dr.dk

Henrik Gregor Knudsen – hekn@dr.dk

Jacob Lyng Wieland – jacw@dr.dk

Katrine Green – kagr@dr.dk

Kurt Holm Jensen

Lene Heiselberg – lehe@dr.dk

Mette Birk – mbir@dr.dk

Michael Oxfeldt – miox@dr.dk

Peter Niegel – petn@dr.dk

Rasmus Thaarup – rtha@dr.dk

Sofie Scheutz – sofi@dr.dk

Tina Skov Gretlund – tigr@dr.dk

Uffe Høy Svenningsen – uhsv@dr.dk

Datakilder

Analyse Danmark

FDIM

Gemius Danmark

Megafon

Norstat

TNS Gallup Mobile Devices

TNS Gallup Index Danmark

TNS Gallup Digital Life

TNS Gallup Social Media Life

TNS Gallup Radio-Meter

TNS Gallup TV-Meter

YouGov

Andre kilder

Danske Medier Research

Dansk Oplagskontrol

DCT Youth Insight Programme

Kantar Media

Kulturstyrelsen

Mediawatch

Twitter

DR Panelet

Data i nærværende publikation stammer 

desuden fra undersøgelser udført i DR’s eget 

internetpanel DR Panelet. DR anvender DR 

Panelet til løbende at undersøge danskernes 

medievaner og opfattelse af medieindhold. 

Alle over 15 år og bosiddende i Danmark kan 

blive medlem af DR Panelet. Du kan tilmelde 

dig DR Panelet og læse mere om det på dr.dk/

drpanelet.

Kort om DR Medieforskning

DR Medieforskning er DR’s egen 

analyseafdeling. Det er en selvstændig 

afdeling, som har til formål at give lytternes, 

seernes og brugernes perspektiv på DR’s 

mange produkter og følge medieudviklingen. 

Kontaktinformation

DRMedieforskning@dr.dk

DR Medieforskning

DR Byen 

0999 København C

Mere på nettet

Hent Medieudviklingen 2014 på  

www.dr.dk/publikationer

Engelsk version tilgængelig på  

www.dr.dk/aboutdr 

Materialet må gerne citeres med  

tydelig kildeangivelse.

Design

DR Design

Foto

Mew

Tryk

Hertz Bogtrykkergården
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