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MISSION 
DRs mission er, at  DR samler, udfordrer 
og oplyser Danmark.

DR har en række særlige forudsætninger for at kunne 

løse opgaven. Det er forudsætninger, der forpligter.

De er direkte forbundne til den mangfoldighed, trovær-

dighed og uafhængighed, DR skal stå for:

◊	 DR er uafhængig af politiske og kommercielle 
interesser. Det giver mulighed for at styrke 
befolkningens handlekraft i et demokratisk 
samfund og at være demokratiets og 
befolkningens vagthund 

◊	 DR er en betydelig og synlig kulturinstitution i det 
danske samfund. Det giver mulighed for at give 
perspektiv og dybde i forståelsen af tilværelsen 
for hele befolkningen 

◊	 DR er til stede i hele landet. Det giver mulighed 
for at skabe relationer på tværs af geografiske, 
demografiske, etniske og kulturelle skel

◊	 DR er til stede på mange platforme, live og 
on demand. Det giver mulighed for at skabe 
fællesskaber, sammenhænge og gennemslagskraft 
i alle befolkningsgrupper 

◊	 DR er Danmarks største journalistiske 
arbejdsplads. Det giver mulighed for at sætte 
barren højt for den journalistiske standard 

◊	 DR har en effektiv virksomhedsstyring og 
høj opbakning til licensen. Det giver mulighed 
for at være fleksible og at udvikle originalt 
kvalitetsindhold

VISION
Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele 
– originalt kvalitetsindhold på relevante platforme. 

DR skal udvikle originalt indhold, der både er interessant 

for den enkelte og har betydning for alle. Indhold, som 

befolkningen har lyst til at bruge, og som er værd at 

debattere, værd at have en holdning til og værd at være 

fælles om.

DR skal være på højde med samfundsudviklingen og 

brugernes vaner. Ambitionerne er lige så høje for DRs

digitale tilbud, som de er for radio og tv, så public service 

fortsat kan spille sin rolle i et stadigt mere individualiseret 

og globaliseret medielandskab.

Indhold af høj kvalitet og relevant distribution er sammen 

med løbende dialog med befolkningen afgørende for, at DR 

kan løse sin samfundsopgave.

VÆRD 
AT DELE.
STADIG 
ORIGINAL. 
MERE DIGITAL.
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FOKUSOMRÅDER 
Strategien har en række fokusområder. Fokusområderne 

tegner ikke alt, hvad der skal ske i DR i strategiperioden. 

De er et udtryk for en prioritering af, hvor der er de 

største og mest påtrængende behov og muligheder for 

at udvikle DRs tilbud.

DR sætter i strategien fokus på:

◊	 Originalt kvalitetsindhold
◊	 Attraktive digitale tilbud
◊	 Tilbud til digitalt indfødte og yngre målgrupper
◊	 Nyheder, hvor brugerne er
◊	 Udvikle DRs organisation

 

ORIGINALT KVALITETSINDHOLD 
Alt det indhold, DR tilbyder, skal have høj kvalitet. 

Det skal være kendetegnet af høj troværdighed, klar

prioritering og effektiv formidling. Det skal være godt 

researchet og velfortalt. Det skal være fair og

afbalanceret.

Originalt kvalitetsindhold er DRs vigtigste kendetegn 

i en virkelighed med flere og flere globale medietilbud.

Det kræver både fokus på originaliteten i DRs fortælle-

former og en klar forankring i DRs public serviceværdier.

Strategien indebærer, at DR vil:

◊	 Skærpe sit fokus på idéudvikling, høj produktions-
værdi, dramaturgi, den originale fortælling, det 
kreative greb og det visuelle udtryk

◊	 Hæve kvalitet og faglighed i både form, formidling 
og indhold, både i DRs egenproduktion og ved at 
inddrage det bedste udefra

◊	 Spejle mangfoldigheden i Danmark og gøre 
samfundsgrupperne klogere på hinandens liv  
og hverdag, blandt andet gennem etableringen  
og udviklingen af nye, kreative miljøer i Aarhus  
og Aalborg 
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ATTRAKTIVE DIGITALE TILBUD
Borgerne i Danmark er stadig storforbrugere af  

traditionelt radio og tv. Flertallet vil også i de kommende 

år bruge traditionelle medier. Flere og flere vil dog bruge 

tjenester på nettet som deres primære indgang til

radio, tv og andet medieindhold. For mange andre vil det 

være et supplement.

DR vil accelerere udviklingen af de digitale tilbud, så de 

bliver lige så attraktive og relevante for den enkelte

som tv og radio er. DR vil udnytte teknologiens muligheder 

til at skabe et personligt relevant public servicetilbud,

som overrasker og udfordrer den enkelte med indhold, 

der åbner nye perspektiver, ligesom det er

tilfældet på flow-kanalerne i dag.

Strategien indebærer, at DR vil: 

◊	 Udvikle og teste digitale tilbud, som både 
imødekommer den enkeltes individuelle behov  
og præferencer og viser vej til andet public 
service-indhold, som åbner nye perspektiver

◊	 Udvikle en ny generation af DR TV med henblik 
på at skabe et lige så attraktivt tv-tilbud på 
internettet, som DR har på flowkanalerne

◊	 Skærpe den redaktionelle profil på dr.dk ved blandt 
andet at fokusere på visuel formidling og levende 
billeder. Sociale medier vil bidrage til dialog og øget 
synlighed for indholdet, ikke mindst i forhold til de 
grupper, DR ellers ikke når

TILBUD TIL DIGITALT INDFØDTE 
OG YNGRE MÅLGRUPPER 
Børn er vant til at kunne tilgå indhold, hvor og når de vil. 

Blandt børnefamilier er udstrakt brug af indhold on de-

mand på nettet hverdag. DR vil fortsætte arbejdet med 

digital omstilling af børneområdet ved at skabe attrak-

tive, digitale tilbud, der understøtter ambitionen om at 

have Danmarks bedste fællesskab for børn.

Samtidig vil DR udvikle digitale tilbud til de 15-39-årige i 

DR3-målgruppen og sikre, at også den får et digitalt

public service-tilbud, der imødekommer dens stigende 

digitale mediebrug. Da denne målgruppe dog også

fortsat har et stort forbrug af flow-tv, vil omstillingen 

ske over en længere periode.

Strategien indebærer, at DR vil:

◊	 Udvikle et stærkt, attraktivt og relevant digitalt 
tilbud til de 7-12-årige, da målgruppen i stigende 
grad foretrækker det frem for flow-kanalen

◊	 Slukke for flow-kanalen i 2020, hvis der ikke sker 
uforudsete ændringer i brugeradfærden, og de 
større børn foretrækker de digitale tilbud, og  
hvis alle i målgruppen har mulighed for at tilgå 
indholdet digitalt

◊	 Løbende øge andelen af digitalt indhold til de 
15-39-årige frem mod 2020
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NYHEDER, HVOR BRUGERNE ER
DR er Danmarks mest troværdige nyhedsformidler. Det 

skal fortsætte. Mængden af information i samfundet er 

større end nogensinde, og der er brug for medievirksom-

heder som DR til at udvælge, fortolke og perspektivere 

informationen, hvis den skal give den nødvendige indsigt. 

DR skal finde balancen mellem det personligt relevante og 

samfundets og borgernes behov for fælles viden, indsigt 

og debat.

Borgerne skal opleve, at de har adgang til et sammen-

hængende nyhedsbillede, hvor de forskellige nyheds- 

platforme arbejder sammen. De skal kunne vende tilbage 

til DR i løbet af dagen og få indhold, der passer til plat- 

formen og brugssituationen.

Strategien indebærer, at DR vil:

◊	 Have fokus på at tilbyde nyheder til alle, uanset 
baggrund, for at understøtte en fælles dagsorden 
i samfundet og skabe grundlaget for et vitalt 
demokrati

◊	 Levere et nuanceret nyhedsbillede, der giver 
brugerne mulighed for både at skabe et hurtigt 
overblik og for at fordybe sig, når de ønsker  
større indsigt

◊	 Finde balancen mellem at understøtte behovet 
for et personligt relevant nyhedstilbud og at holde 
fast i samfundets og borgernes behov for fælles 
viden, indsigt og debat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UDVIKLE DRs ORGANISATION 
DR har i de seneste år haft stort fokus på at øge  

effektivitet og fleksibilitet i DRs organisation. Den  

løbende omstilling til et stadigt mere digitalt medie- 

billede stiller store krav til teknologi og medarbejdere  

og ikke mindst til evnen til at prioritere ressourcerne, 

hvor behovet er størst. Det er omkostningskrævende at 

”gå på to ben”, dvs. både at levere kvalitet på flowmedier 

og på digitale medier.

Strategien indebærer, at DR vil: 

◊	 Sikre en effektiv, omstillingsparat og fleksibel 
organisation, der hurtigt og fleksibelt kan levere  
kvalitetsindhold og stabile tjenester på en måde,  
der følger medieudviklingen. DR er allerede i dag  
effektiv og vil fortsætte sin effektiviserings-
indsats for både at kunne håndtere merudgifterne 
på det digitale område, samtidig med at DR 
fortsat tilbyder tv og radio i høj kvalitet

◊	 Udføre forsøg med nye samarbejdsformer og 
innovationsprocesser, der samtænker indhold, 
platforme og teknologi. DRs nye center for 
innovativ formidling i Aalborg spiller en central rolle 
i at blive et nyt, kreativt miljø, der kan bidrage til at 
løfte kvaliteten af DRs tilbud yderligere

◊	 Kende og forstå brugerne bedre, så DR kan 
levere personligt relevante, digitale tilbud på 
de platforme, befolkningen bruger i det daglige. 
DR vil herunder have fokus på sikker opbevaring 
af brugerdata og udarbejde en dataetik, der 
beskriver, hvordan data opbevares og anvendes

◊	 Udvikle medarbejdernes og ledernes kompetencer, 
så indholdet fortsat holder høj kvalitet, uanset 
hvordan det udkommer. Sociale medier og 
journalistisk research i store mængder af data er 
blandt væsentlige nye, journalistiske kompetencer

◊	 Sikre en klar identitet og fokus på DRs værdier 
både i det daglige og i dialogen med DRs omverden

◊	 Værdierne skal være mærkbare i DRs dialog med 
befolkningen, beslutningstagere, samarbejds-
partnere og andre interessenter, og de skal være 
et centralt pejlemærke i den løbende, digitale 
omstilling.


