
Dialogforum 5. februar 2018 

Tilstede: Mads Wædegaard, Ivan Pedersen, Solveig Türck, Christian Thode, Morten Blach Madsen, Nan 

Rostock, Sara Kristensen, Susanne Bredkjær, Casper Dall og Asli Sørup (referent). 

Afbud: Søren Levin Thormann, Court Østerberg, Peter Møller, Erling Malmqvist, Peder Jon Andersen. 

 

Dagsorden: 

1) Nyt fra formanden / Erling Malmqvist 
2) Oplæg om kommunalvalget 2017: Hvad gik godt og hvad gik mindre godt på P4 København og for 

hele DR / Peter Led Korsgaard, redaktionsleder og Casper Dall, redaktionschef 
3) Nyt fra DR København + DR / Casper Dall, redaktionschef 
4) Dialog 

 

Ad 1: Punktet faldt i Erlings fravær pga. sygdom. 

Ad 2: Oplæg om kommunalvalget ved Casper Dall, da Peter Led Korsgaard også var syg. 

DR Medieforskning har lavet en 360 graders måling af dækningen under kommunalvalget, både TV og 

radio. 

Udfordringen for P4 København under kommunalvalget har været at lave radio, som kunne dække de 

lokale valg og samtidig ramme en relevant vinkel for lyttere, som ikke boede i den kommune. P4 

København er desuden den P4 region med flest kommuner, så det var et puslespil at komme hele vejen 

rundt. 

P4 er den største radiokanal under kommunalvalget. Normalt oplever vi et dyk af lyttere, når vi ændrer på 

sammensætningen af programmet under kommunalvalget. Det gjorde vi ikke denne gang. Der er en jævn 

strøm af nye lyttere, der kommer til hele tiden. 

Konkret havde P4 København planlagt 16 udesendinger på locations, som kunne sætte en bestemt 

problemstilling i spil, som selvfølgelig var relevant for den aktuelle kommune, men som også gerne skulle 

sætte nogle tanker i gang for vælgere i andre kommuner. I forbindelse med udesendingerne havde vi 

bevidst arbejdet med at lade flader stå åbne, sådan at der var plads til at gribe stemningen på dagen og 

finde noget indhold på dagen også. Til næste kommunalvalg vil vi gerne finde endnu flere locations med liv. 

Tilbagemeldinger fra Dialogforum: 

- Den gode stemning fra studiet blev hevet med ud til location. Så det gjorde ikke noget, at der blev 
sendt udefra. Der blev sat fokus på nogle vigtige områder, som jeg så kunne undersøge i min egen 
kommune, inden jeg skulle stemme. 

- Det var godt, at det var den samme vært, der var med på alle udesendingerne. 
- Det fungerede godt med tombolaen til debatten.  
- De spørgsmål, der blev stillet, viste, at I vidste, hvad det handlede om lokalt i den enkelte 

kommune. I havde været ude og kigge ind i det lokale billede. Der gav noget dybde. 
- Næste gang kan I godt spørge dialogforum, hvad der sker i de enkelte kommuner. I kan bruge os 

som en forlænget arm. Det gælder også til folketingsvalget. 
- Regionsrådsvalget hører man ikke særlig meget om. 
- Det er rigtig godt, at I kigger på politikernes fravær inden valget. 



- Gintberg på Kanten og Langt fra borgen-formaterne fungerede godt i 
kommunalvalgssammenhæng. 

- De faste formater appellerer godt til folk, der streamer tv vs. hvis man tilfældigt kommer forbi et 
kommunalvalgsprogram på flow-tv. 

 

Ad 3) 

Prisregn over P4 Kbh: FUJ-pris for 1813-indsatsen, Krygerpris til Mads Steffensen, Hverdagsspadestikket for 

en historie om handicappede i Københavns Kommune, som fik syltet deres sager og sidst men ikke mindst 

en Cavling-nominering for 1813-historien.  

Dog er det vigtigt at bemærke, at en ting er priserne (som vi er meget stolte af), men i det daglige arbejde 

går vi benhårdt efter at højne bundniveauet i den regionale journalistik. 

Ny vært: Lærke Straube flytter fra DR Sjælland til DR København og bliver ny fladevært hos os. 

Sommerprogrammer i 2018: Der kommer en ny omgang Fri Leg med Ulrik Jensen, og så har vi igen i år fået 

æren af at lave sommmereftermiddagsprogrammet. Det bliver Stine Bram, Oliver Breum og Jacob Rützou, 

der skal være værter på det. 

Flere rekorder: 

Vi bliver ved med at slå vores egne rekorder. Heraf kan nævnes: 

Vi har igen haft over 3 mio. ugentlige lyttere. 

Mere end 1,4 mio. lyttere af P4 Morgen. 

132.000 læsere til én artikel på dr.dk – højt gennemsnitstal på dr.dk-produktion. 

Flere rekorder slået på sociale medier: Følgere, klik til dr.dk og engagement. 

 

Ad 4) 

Satsning på 1813/Meningitis 

 Det er rigtig godt, men der skal følges op også med andre sygdomme end meningitis.  

Forældrene har været meget noble i sine udtalelser. Og det er det, der får det til at stå så 

stærkt. 

Meningitis sagen er meget vigtig, men dækningen af 1813 er lidt ensidig og der er intet fokus 

på de ting, der faktisk fungerer. 

 

 

Hvordan bliver der arbejdet med udviklingen på P1 og P3? 

P3 har en udfordring fordi de unge ikke gider flowradio og P1 har fået en stærk konkurrent i 24/7. 



 P1 har fået en ny programredaktør og der bliver sat nye programmer i værk. Nye værter. Nye 

formater. Mere eksperimenterende format. Lytterne kvitterer ved at vende tilbage. 

 P3 sætter også nye programmer i søen. P3 dokumentar er et format der skal levere mere 

ungdommelig dokumentar til de unge – også som podcast. 

 

Musikprofilen: 

Der foregår et udredningsarbejde ml. musikprofilerne på P3, P4 og P5. De kigger på, om vi har de rigtige 

målgruppe-inddelinger. 

I samme moment blev der slået et slag for at få Tønderfestivallen tilbage på P4, men Casper kunne fortælle, 

at det også i år vil blive sendt på P5. 

 

Weekendfladen:  

Weekendfladen er blevet rigtig god. Blandingen af programmer i løbet af weekenden er rigtig god. 

 

Andre P4-programmer: 

Hit med historien er rigtig fedt. 

 

Forslag til kommende møder: 

Medieforskningen igen – eller anden forskning i DR. 

Værternes hverdag. 

Skal der holdes et ekstra møde efter DR-dagen i anledningen af, at der er valg til Dialogforum i år, og der er 

en del, der stopper? 

 


