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II. Debatten om medieansvar og regulering 

 

a. Hårde beskyldninger 

 

Det danske system for medieansvar har i 2014 været genstand for en ny 

hård debat. Ikke mindst har Folketingets vedvarende pres for at få medier 

til at udvise større ansvarlighed, ført til voldsomme modsvar fra ledelsen i 

Danske Medier. Bestyrelsesformand Per Lyngby sagde således 6. maj i sin 

årlige beretning: 

”For Folketingets rets- og kulturordførere er der helt klart sket et skred, 

som betyder, at de dag for dag træder længere ind over den kridtstreg, 

som skal omgive frie medier, hvis de uhindret skal kunne arbejde i folkets 

tjeneste”. 

Han talte videre om en politikergeneration, ”… som ikke anser noget for 

helligt og kun i begrænset omfang forstår, hvad frihed er …”. 

Danske Mediers administrerende direktør, Ebbe Dal, skrev 10. juni i 

Politikens kronik under overskriften ”Pressefriheden vakler i Danmark”: 

”De sidste års angreb på medierne er en politisk-populistisk, selvsmagende 

blindgyde for politikere, der ikke forstår den europæiske historie”. 

 

Den hårde konfrontation er bemærkelsesværdig af flere grunde. Den 

kommer efter to år, hvor en debat mellem politikere og medier førte til 

flere velbegrundede justeringer – forhandlet på plads efter en dialog og 

med bred tilslutning: Medieansvarsloven blev ændret med længere 

klagefrister til Pressenævnet, medierne lovede at placere nævnskendelser 

på mere fremtrædende vis, nævnet justerede selv sin praksis og Danske 

Medier og Dansk Journalistforbund færdiggjorde en tiltrængt ajourføring af 

deres Vejledende retningslinjer for god presseskik. 

Forløbet er kommenteret i beretningerne for 1. og 2. halvår 2012. 

 

Samlet er der ikke tale om ændringer med nogen form for radikalitet. De 

seneste (tiltrængte og fornuftige) ajourføringer af retningslinjerne udgør 

således ikke nogen større ændring af praksis. Der er fortsat (af mange 



3 

 

gode grunde) tale om et sæt formelle minimumskrav til hæderlig 

journalistik. En historie, der formelt lever op til ”god presseskik”, kan 

således godt være overfladisk journalistik af ringe kvalitet.  

De nye skarpe reaktioner fra Danske Medier kommer på baggrund af et nyt 

fælles initiativ fra Retsudvalget og Kulturudvalget, der bl.a. i en ny 

arbejdsgruppe – sammen med pressens repræsentanter – vil se på: 

- erstatningsansvaret over for personer der krænkes af medierne 

- etiske dilemmaer ved mediers brug af betalte kilder 

- praksis og normalstrafniveau over for medier i forbindelse med 

urigtige historier 

 

b. Selvregulering og debat som en del af løsningen 

 

Tre aspekter skal her anbefales til den fortsatte debat. 

For det første: 

Der er - selv i dagens Danmark – brug for at diskutere de mange trusler 

mod ytringsfriheden og der er god grund til at have fokus på de mange 

forhindringer, der møder kritisk journalistik.  Ikke mindst er det afgørende, 

at fastholde en variation af publicistisk og økonomisk stærke medier der i 

den løbende redaktionelle proces evner at forsvare journalistisk kvalitet og 

uafhængighed.  I den sammenhæng er lovene om medieansvar indtil videre 

ikke noget hovedproblem.  

For det andet: 

Selv om krav til Pressenævnet er indgået i debatten, er der ingen konkrete 

eksempler på – endsige udsigt til - at Pressenævnets kendelser udgør 

nogen form for skadelig begrænsning af ytringsfriheden. Uagtet pligten til 

at offentliggøre kritik fra nævnet har ingen ansvarshavende chefredaktør 

reelt fået antastet sin redigeringsret.  

Med hele sin baggrund og opbygning er Pressenævnet i hovedsagen et 

stykke medieselvregulering, hvor redaktører og journalister selv er centrale 

i tolkningen af standarder, de selv har udarbejdet. Jo bedre denne form for 

selvregulering virker, jo mindre grundlag er der for lovændringer. Effektiv 

og kvalificeret selvregulering bør – i alle dens former også på de enkelte 
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medier - være en del af løsningen. Især når den fungerer sammen med en 

bred og kritisk samfundsdebat om medier.  

For det tredje: 

Diskussionen er fuld af eksempler på, at man kun har øje for modpartens 

fejl. Medier kritiserer de store mangler i offentlighedsloven uden blik for, at 

de samme argumenter for større åbenhed kan rettes mod medierne selv. 

Politikerne kritiserer mediers sensationslyst og overfladiskhed uden større 

erkendelse af, at de omtalte historier ofte er inspireret af – politikere. 

Medierne kunne være mere (selv)kritiske med hensyn til, hvornår noget 

beskrives som en stor politisk skandale. Ligeledes kunne politikerne være 

mere saglige m.h.t. omtalen af, hvor ofte medierne begår graverende fejl.  

Men hvor disse grænser går må og skal være til løbende afprøvelse. Også 

med sine inkonsekvenser og mangler er debatten nødvendig og naturlig. 

  

c. Når selvreguleringen ikke slår til 

 

Efter hver næse i Pressenævnet og efter hver tabt retssag er der som 

ansvarligt medie grundlag for at spørge sig selv: Hvad kunne vi selv have 

gjort for at undgå dette? Er kendelsen eller dommen retvisende? Hvorfor 

blev sagen ikke fanget af vore egne kontrolsystemer? 

Det gælder ikke mindst de (heldigvis) ret sjældne domme i langvarige 

retsopgør om det journalistiske indhold.  I det forløbne halvår har to sager 

om DR-udsendelser ført til domme i Østre Landsret. 

Den 12. maj blev en række DR-journalister fra Kontant dømt for injurier i 

en udsendelse fra 2009 om kritisable forhold omkring 

Andelsboligforeningen Ringertoften.  Med dommerstemmerne 2:1 lød 

rettens konklusion, at der ikke var dækning for - i beskrivelsen af de 

involverede boligadministratorer – at bruge udtryk som ”snydt, narret, 

fuppet, benyttet prispumper og løgn …..”. Samtidig savnede 

dommerflertallet, at programmet havde omtalt en række forhold, der 

kunne have talt til forsvar for boligadministratorernes adfærd.  

Set i et journalistisk perspektiv er det slående, at man kunne have lavet en 

meget kritisk og skarp udsendelse om de vildførte andelsboligejere uden 
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nogen af de udtryk og uden nogen af de udeladelser, som førte til 

domfældelsen.  

Problemer med udsendelsens research blev delvist erkendt i 2009, men den 

foretagne rettelse viste sig at være utilstrækkelig og lytternes og seernes 

redaktør tog ikke sagen op på eget initiativ. 

Østre Landsret afsagde yderligere den 10. juni dom i en erstatningssag 

anlagt af ansatte fra plejehjemmet Fælledgården, der i 2006 blev kritiseret 

i et indslag i Magasinet Søndag på DR1. Indslaget byggede på skjulte 

optagelser, foretaget af det nu lukkede filmselskab Bastard. 

Erstatningskravene var rettet mod folkene bag Bastard, da det var dem, 

der havde lavet og solgt optagelserne til DR. 

Landsretten tildelte de fire sagsøgere erstatninger på op til 20.000 kr. hver.  

I dommens præmisser hedder det blandt andet: 

”Der må stilles strenge krav til mediernes efterprøvelse af oplysninger, som 

præsenteres under anvendelse af skjult kamera. Medierne skal kunne 

godtgøre, at deres anvendelse af optagelser ikke er misvisende eller direkte 

manipuleret.” 

Efter en længere bevisførelse konkluderes det: 

”Landsretten finder, at de viste optagelser forekommer konstruerede og 

iscenesat ……”.  

”Optagelserne giver efter bevisførelsen for landsretten ikke et dækkende og 

retvisende billede af det forudgående og efterfølgende forløb.” 

Både Pressenævnet og lytternes og seernes redaktør tog for otte år siden 

stilling til sagen om Fælledgården og konkluderede med en enslydende 

kritik på en række punkter – herunder manglende hensyn til en beboers 

privatliv, mangelfuld research og manglende forelæggelse for de 

involverede.  Uanset hvordan man juridisk ser på dommen i landsretten, er 

det imidlertid ubestrideligt, at hverken nævn eller seerredaktør kom så 

dybt ned i sagens enkeltpåstande, som det er sket under den lange 

bevisførelse for retten. Skulle man dengang have afdækket alle 

problemerne, havde det krævet en langt grundigere proces. En adgang til 

de skjulte optagelser havde selvsagt gjort dette arbejde lettere. 
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Et helt andet aspekt er, DR ikke gjorde forsøg på at gå i dialog med de 

forurettede.  

 

Det er ganske urealistisk at tro, at man som stort medie med en 

omfattende produktion af kritisk journalistik helt kan undgå næser eller 

tabte retssager. Men man bør gøre alt, hvad der – uden at hæmme god 

journalistik - kan gøres for at reducere antallet. Netop derfor er det så 

vigtigt at uddrage alle erfaringerne fra de seneste års tabte sager.  

 

Det seneste halvårs kritik fra Pressenævnet omtales (som tidligere) i denne 

beretnings sidste afsnit. 

 

III. Om bilagene: Resumé og kommentarer 

 

Bilag 1 rummer statistik over henvendelser. En stigning i antal klager 

tilskrives i hovedsagen en række store live-begivenheder, der altid giver 

flere reaktioner. Der er ikke flere klager om hverken etik eller teknik. 

 

Bilag 2 opstiller en top-20 liste over de mest udbredte klagetemaer i første 

halvår af 2014. Lyd er et af de mest gennemgående temaer. Den samlede 

gennemgang af opfølgningen er fuld af eksempler på, at klager er blevet 

brugt til at lave justeringer og forbedringer. 

 

Bilag 3 rummer et kort resumé af alle halvårets afgørelser i DR-sager for 

Pressenævnet samt alle indstillinger i ankesager behandlet af lytter- og 

seerredaktøren. 

DR fik kritik i nævnet i tre sager. De to handlede om fjerde afsnit af serien 

I skattely, der primært blev kritiseret for i et tilfælde at have anvendt en 

skjult optagelse, som ikke havde tilstrækkelig dokumentationsværdi til at 

begrunde offentliggørelsen og for i et andet tilfælde at have udeladt en 

relevant oplysning. Hvor beklagelige de end er, rokker de to kritikpunkter 

ikke ved værdien af den samlede serie. 
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I den tredje sag fik DR kritik for udsendelsen Hvad du ikke vidste om 

Danmark – Politiklager. Kritikken af udsendelsens ensidighed var helt på 

linje med den konklusion, lytter- og seerredaktøren var nået til fire 

måneder tidligere – og som generaldirektøren fuldt ud tilsluttede sig. 

Set på den baggrund var det ærgerligt, at DR ikke søgte en forståelse med 

den nye klager, således at DR selv kunne bringe beklagelsen (som der 

indholdsmæssigt var enighed om) i stedet for at få den pålagt af 

Pressenævnet. 

Lytter- og seerredaktøren har i halvåret færdiggjort 10 ankesager, hvoraf 

klager har fået helt eller delvist medhold i de seks. 

Lidt usædvanligt har hele ni af sagerne været fra klagere, der har haft 

retlig interesse og således kunne være gået til Pressenævnet.  

En række af disse sager ville antagelig have givet næser, hvis de var blevet 

behandlet i Pressenævnet. I stedet blev løsningen, at de relevante rettelser 

og beklagelser blev lavet af DR selv og bragt i de relevante udsendelser. 

Generaldirektøren fulgte alle indstillinger med en undtagelse (se side 40). 

Det omstridte punkt var en del af en større klagesag og omhandlede en 

læges adgang til i fuld udstrækning at se en skjult optagelse fra en 

konsultation. Generaldirektøren påpegede helt korrekt, at indstillingen på 

det punkt ville udgøre et brud på DR’s hidtidige praksis og at diskussionen 

herom hører bedre hjemme i en samlet overvejelse om DR’s fremtidige 

praksis på området. 

 

 

-------------- 
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Bilag 1  

Trends og tal for henvendelser  

 

Dialogen og antallet af henvendelser skønnes fortsat at være i samlet 

vækst, men den fordeler sig på så mange kontaktformer og platforme, at 

det i voksende grad er svært at lave et dækkende overblik.  

 

a. Tendenser og samlet skøn 

Det samlede antal henvendelser til DR’s Programservice (som primært 

består af telefonsamtaler og skriftlige henvendelser via Kontakt DR på 

dr.dk) var i første halvår af 2014 godt 28.500, hvilket er en stigning på 

godt 8 procent i forhold til 2013. Det skyldes især store live-begivenheder 

og et øget antal spørgsmål til DR’s programmer. 

Det seneste samlede forsøg på at opgøre det samlede antal henvendelser 

er fra 2012 og førte til et samlet skøn på ca. 300.000 på årsplan – 

eksklusiv indlæg på Facebook-sider mv.  

 

b. Klagefunktionen på Kontakt DR 

I mangel af et totalt overblik over klager til DR gennemgår disse rapporter 

systematisk, hvad der modtages via klagefunktionen på Kontakt DR. Disse 

tal bruges som et pejlemærke for den samlede udvikling. 

I tabel 1 nedenfor er halvårets klager opdelt i tre hovedgrupper: Emner 

omfattet af DR’s Programetik, tekniske problemer og endelig anden og 

generel kritik. Sidste kategori rummer også mange af de enkeltsager, der 

fremgår af gennemgangen af klagernes top-20 i bilag 2. 
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Tabel 1. Klager fordelt på hovedkategorier, 1. halvår 2014 

 

Fordelingen af henvendelser 1.hv.2014 

Unfair og tendentiøs dækning 129 

Partisk valgdækning 14 

Krav om berigtigelse 0 

Klager fra medvirkende 21 

Voldsomme effekter 38 

Ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse 37 

Upassende sprog 36 

Utroværdig konkurrence 11 

Skjult reklame, sponsorering 13 

Klager over DR’s klagesystem 86 

Andre 219 

Antal henvendelser vedrørende 

programetik i alt 604 

Kritik af tekniske problemer, 

manglende opdateringer, mv. 1004 

Generelle og øvrige kritiske udsagn 1776 

Kritik af omfanget af egenreklame 26 

Kritik af omfanget af genudsendelser 60 

Kritiske henvendelser i alt 3470 

Generelle udsagn vedrørende DR - positive 2 

Øvrige kommentarer 38 

Spørgsmål 23 

Antal henvendelser i alt 3533 

Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via ”klageknappen” på dr.dk. 

De klager, der modtages via ”klageknappen”, besvares enten af DR Programservice eller sendes til 

besvarelse i den relevante afdeling. 

 

Hovedtendenser for de sidste tre halvår fremgår af tabel 2 og 3 nedenfor.  

Der er ikke store udsving i hverken de programetiske eller de tekniske 

klager.  Når det samlede antal klager alligevel ligger 20 procent højere end 

i 2013, skyldes det reaktioner efter en række store live-begivenheder og en 

række omlægninger. Tungest tæller klager i forbindelse med VM i fodbold 

og Vinter-OL, der er omtalt i bilag 2 a. Afviklingen af Eurovision Song 

Contest gav et halvt hundrede klager, men de var fordelt over mange dage 

og uden større fælles temaer. 
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Når ”voldsomme effekter” er steget, skyldes det kritik, der kommer på 

vegne af voksne. Kritikken begrundet i hensyn til børn er faldet. 

 

Tabel 2. Klager over brud på DR’s Programetik 2013-2014 

 

 1. hv. 2013 2. hv. 2013 1. hv. 2014 

Unfair og tendentiøs dækning 193 108 129 

Partisk valgdækning 0 8 14 

Voldsomme effekter 21 36 38 

Ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse 80 25 37 

Kritik af DR's klagebehandling 83 59 86 

Anden programetik 310 340 300 

Henvendelser om programetik i alt 687 576 604 

Kritiske henvendelser i alt 2898 2917 3470 

Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via ”klageknappen” på dr.dk.               

 

 

Tabel 3. Tekniske klager 2013-2014. 

 

 1. hv. 2013 2. hv. 2013 1. hv. 2014 

TV    

Mgl. eller mangelfulde undertekster 78 92 213 

Udfald i billede eller lyd 33 27 23 

Radio:    

Udfald i lyd eller tavshed 15 52 31 

dr.dk    

NetTV On demand 297 251 177 

NetTV Livestreaming 201 136 124 

Andet 348 409 436 

Henvendelser om tekniske fejl i alt: 972 967 1004 

Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via ”klageknappen” på dr.dk. 

 

Som det fremgår af tabel 3, er antallet af tekniske klager stabilt. Klager 

over problemer med nettv er faldet (se også bilag 2 b), mens klager over 

undertekster er steget markant. Stigningen skyldes primært et par 

enkeltsager, hvor to udenlandske dokumentarer på DR2 og en udgave af 

Horisont på DR1 blev sendt uden tekstning.  
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Bilag 2 

Gennemgang af 20 klagetemaer 

 

Klagetemaerne er fortsat udvalgt på basis af klager modtaget via Kontakt 

DR (jf. bilag 1) samt på basis af alle de henvendelser, lytternes og seernes 

redaktør i øvrigt har fået kendskab til i halvårets løb. Herunder trækker 

listen på løbende rundspørger i huset og på månedsrapporter fra DR 

Licens- og Programservice. Teksterne er udarbejdet i samarbejde med de 

relevante direktørområder og afsnittene om ”opfølgning” rummer således 

DR’s konklusioner. Lytter- og seerredaktørens rolle har her været at samle 

materialet og modgå søforklaringer. Emner uden for programvirksomheden 

– herunder f.eks. licensklager og klager fra koncertgængere – er ikke 

omfattet. 
 

a. Tolv nye temaer 

 

Blandt de hyppigst forekommende nye klagetemaer gennemgås de tolv, 

som medførte flest kritiske henvendelser i halvåret. Det er altså ikke 

nødvendigvis de vigtigste eller mest principielle – men det er dem, der har 

fået flest lyttere og seere til at reagere kritisk over for DR. Rækkefølgen er 

ikke udtryk for en rangorden. Den omfattende kritik af Gaza-dækningen er 

ikke medtaget, da denne oversigt kun rækker til og med juni. 

 

Lyden i Arvingerne  

 

Baggrund 

Da DR sendte sin højt profilerede dramaserie Arvingerne i begyndelsen af 
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året, fandt en del seere, at skuespillerne talte utydeligt, og at 

underlægningsmusikken i serien virkede forstyrrende. Klagerne aftog efter 

de første par afsnit. I de efterfølgende afsnit var der væsentligt mindre 

underlægningsmusik. 

  

DR’s svar 

Dramachefen svarede, at man i DR var kede af at høre fra frustrerede 

seere, som ikke kunne høre dialogen, og at undertekster ikke burde være 

nødvendige for at forstå dialogen i en dansk dramaserie. Hun tilføjede, at 

man i DR Drama altid prioriterer, at lyden og dialogen er troværdig og 

realistisk, og at det derfor handler om at finde den rette balance i 

lydbilledet. Det er samtidig en del af problematikken, at de forskellige 

udbydere af tv-signalet udsender billed- og lydfiler på forskellig vis, og at 

mange danskere har fladskærme med højtalere, der ikke er i stand til at 

levere en tilstrækkelig god lyden 

  

Opfølgning 

DR lægger løbende et stort arbejde i at sikre den bedst mulige lydkvalitet. 

Samtidig er der søsat et 2-årigt lydprojekt. Det væsentlige fokus er til 

stadighed at skabe bedre forståelighed i programmerne og sikre en øget 

kvalitet i alle led i produktionen - lige fra optagelse over redigering og 

efterbehandling til endelig udsendelse. 

 

Lydbilledet på P3 Nyhederne 

 

Baggrund 

Over 50 lyttere klagede, fordi de fandt, at P3 Nyhedernes nye lyddesign 

med underlægningsmusik og indlagte jingler var forstyrrende. 

 

DR’s svar 

Baggrunden var et nyt lyddesign på hele P3-fladen. P3 Nyhederne brugte 

input fra brugerne til løbende at justere de forskellige lydniveauer. 
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Opfølgning 

De løbende justeringer fik fra 2. kvartal kritikken til at forstumme. 

Erfaringen viser, at en sådan forandring kræver justering og tilvænning – 

også for lytterne. DR har et ønske om at bevare dynamikken på alle sine 

flader, hvilket indebærer, at man indimellem foretager nogle ændringer. 

Redaktionen ser i den sammenhæng lytternes input som en stor hjælp, når 

det kommer til den endelige tilpasning. 

 

Underlægningsmusik i Danmarksmester på P4 

 

Baggrund 

Op imod et halvt hundrede P4-lyttere har klaget til DR over den musik, som 

ved årsskiftet blev indført i quiz-programmet Danmarksmester. Ifølge 

klagerne gjorde den det vanskeligt at følge med i spørgsmål og svar. 

 

DR’s svar 

DR har svaret, at underlægningsmusikken i Danmarksmester bliver brugt 

på samme måde, som det opleves på tv i f.eks. Hvem vil være millionær?, 

når der bliver stillet spørgsmål. Det vil sige, at underlægningsmusikken skal 

”farve” udsendelsen, men naturligvis ikke overdøve deltagerne. 

 

Opfølgning 

Der er løbende opfølgning på, om underlægningsmusik fylder for meget i 

lydbilledet, da quizzen selvfølgelig skal være forståelig og til at følge med i. 

Underlægningsmusikken til Danmarksmester bliver produceret, så den 

hverken frekvensmæssigt eller med musikalske temaer burde forstyrre tale 

fra hverken studievært eller quizdeltagere.  

 

Ny profil på P4  

 

Baggrund 

I løbet af foråret har adskillige trofaste P4-lyttere klaget over, at specifikke 

programmer eller P4 generelt er blevet mere præget af ”overgearede” 
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værter og programmer. Blandt andet har en række lyttere klaget over 

Hjortshøjs Badabing Show, der erstattede programmet Madsen fredag 

eftermiddag. 

 

DR’s svar 

DR svarede, at ændringen var et led i den løbende udvikling af P4 som en 

moderne radiokanal for voksne lyttere. Der er kommet to nye programmer 

i fladen, hvilket har betydet lukning af ét program (Smutvejen) og flytning 

af et andet (Madsen). Hjortshøjs Badabing Show er et forsøg på at 

imødekomme det, som en del lyttere har efterspurgt på P4, nemlig satirisk 

og aktuel underholdning – noget som også findes på P4’s store 

søsterkanaler P1 og P3. Mange af reaktionerne på Hjortshøjs Badabing 

Show har handlet om overskridelse af grænser og spørgsmål om, hvor 

subjektiv en DR-vært har lov til at være. DR har forklaret, at der i sagens 

natur må være videre grænser, når det handler om satire. Ligeledes har en 

del af svarene peget på, at humor er en ganske subjektiv størrelse. 

 

Opfølgning 

De mange reaktioner har selvfølgelig gjort indtryk, men var også forventet. 

P4 er en kanal, der i mange år har haft en sendeflade, som stort set har 

været uændret, og da radiolytning i høj grad er båret af vaner, må det 

afføde reaktioner, når to gamle og velkendte udsendelser erstattes af 

noget, der umiddelbart virker fremmed. 

 

Omprioritering af regionale nyheder på dr.dk 

 

Baggrund 

I februar omstrukturerede DR sine regionale nyhedssites, således at de 

regionale nyheder blev en del af den samlede landsdækkende 

nyhedstjeneste. Samtidig blev antallet af daglige nyheder skåret ned til 2-3 

nyheder fra hvert område ud fra en tanke om færre men bedre nyheder.  

Omlægningen medførte en lang række klager fra især bornholmske brugere 

af DR’s lokalnyheder, der var kede af, at DR nedlagde det hidtidige format 
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og begrænsede antallet af netartikler. Alene P4 Bornholm modtog kritik fra 

over 150 brugere. 

  

DR’s svar 

DR svarede, at man har omlagt en del af nyhedsproduktionen på dr.dk for 

at styrke det samlede landsdækkende nyhedsbillede , som nu også 

omfatter regionale nyheder. Da de regionale nyheder er en del af det 

samlede nyhedsprodukt, og dermed når ud til flere, er det nødvendigt, at 

de regionale nyheder produceres, således at brugere, der ikke er kendt 

med regionale eller lokale forhold, også kan læse med. En analyse viste 

blandt andet, at hovedparten af læserne af de regionale nyheder ikke 

boede i den omtalte region. 

En del af omlægningen har været et forsøg på at hæve kvaliteten af de 

regionale nyheder, der før også bestod af citathistorier, bureau-stof med 

mere. Problemet har imidlertid været, at en heldagsdækning på nyheder i 

ni distrikter kræver en bemanding og ressourcer, DR ikke har mulighed for 

at afsætte. Derfor har DR besluttet at tilpasse produktionen med fokus på 

at levere journalistisk kvalitet baseret på egenproduktion af nyheder.  

  

Opfølgning 

DR følger udviklingen tæt og er tilfreds med løftet af den journalistiske 

kvalitet. Der er samlet kommet flere læsere til de regionale nyheder, og 

dermed når DR i højere grad målet om, at hele Danmark skal være synlig i 

nyhedsdækningen.  

   

DR’s brug af Facebook 

 

Baggrund 

DR ændrede i september måned 2013 de etiske retningslinjer for den 

redaktionelle brug af sociale medier, herunder Facebook. I løbet af foråret 

har omkring 30 brugere klaget til DR over, at man som ”ikke-Facebook-

bruger” er afskåret fra en række af DR’s tilbud, når radio- og tv-

http://dr.dk/
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programmer henviser til Facebook for debatter, konkurrencer og anden 

interaktion mellem DR og brugerne. 

 

DR’s svar 

DR’s ændrede retningslinjer vedrørende Facebook og andre sociale medier 

skyldes en målsætning om, at DR skal være stærkt til stede på de 

platforme, hvor befolkningen er. Her er Facebook en god mulighed for DR 

til at styrke dialogen med brugerne og stille public service-indhold til 

rådighed for nye målgrupper, som DR ellers har svært ved at nå. DR 

pointerede også i svarene, at alle kan se det indhold, DR deler på Facebook 

og Twitter, uden selv at have en konto på de pågældende netværk. 

 

Opfølgning 

Når det gælder Facebook og andre sociale medier, er DR’s interne politik, 

at disse skal ses som et supplement til DR’s øvrige kanaler, og redaktionen 

er fuldt opmærksom på, at langt størstedelen af DR’s programvirksomhed 

fortsat foregår på platforme, hvor alle danskere har fri adgang – også uden 

en Facebook-profil. 

 

DR’s nye streaming-tjeneste  

 

Baggrund 

DR’s nye streaming-tjeneste DR TV afløste i juni måned DR NU. Den nye 

tjeneste omfatter et nyt design af websiden for streaming af tv og nye apps 

til smartphones og tablets. Knap 40 brugere har klaget til DR over, at 

funktionaliteten er blevet forringet. Det drejer sig om tv-oversigten, hvor 

kanalernes logoer ikke er ”fastfrosne”, når man scroller ned på siden. Det 

er heller ikke længere muligt at søge efter sidste uges tv inddelt efter 

bestemte genrer. 

 

DR’s svar 

DR’s nye design af DR TV er baseret på, at DR har ønsket en genkendelig 

og ensartet brugeroplevelse på tværs af alle de platforme og forskellige 
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typer af apparater, som DR TV kan ses på. DR er også begyndt at 

understøtte nye, som der har været stor efterspørgsel efter (Windows8, 

WindowsPhone og HbbTV). 

  

Opfølgning 

Når man skal arbejde med at skabe den samme brugeroplevelse på tværs 

af så forskellige størrelser skærme og styresystemer, har det af 

tidsmæssige og tekniske grunde været nødvendigt at ændre på den måde, 

som tv-oversigtens kanallogoer førhen var ”fastfrosne” på ved scrollning 

ned på siden. Der arbejdes på at gøre dette muligt igen i en af de 

efterfølgende opdateringer. Søgning efter programmer inddelt i de kendte 

genrer var ikke med i den første version af DR TV den 2. juni, men kom 

tilbage igen fra 10. juli i otte nye genrer, som DR mener giver brugerne 

bedre muligheder for at finde det ønskede programindhold. Herunder er 

genren BØRN er et dedikeret børneområde, hvor det nu også er muligt at 

bruge en børnelås, så børn ikke uforvarende kommer til at se noget fra det 

øvrige dr.dk. Det nye app DR TV er de første to måneder blevet downloadet 

ca. 330.000 gange.   

 

Ændring af sendetidspunkt for Stormagasinet på DR1 

 

Baggrund 

Knap 40 klagede over, at første afsnit af Stormagasinet ikke blev bragt som 

lovet den 18. februar på DR1. I stedet viste man en afsnit af Miss Marple.  

 

DR’s svar 

Serien var oprindeligt programsat til at blive sendt dagligt med start den 

18. februar.  I forbindelse med Vinter-OL besluttede DR imidlertid at sende 

semifinalen i curling på DR1. Derfor blev hele serien flyttet en uge til start 

den 24. februar, så den stadig kunne sendes dagligt. Ved en fejl blev den 

oprindelige annoncering på dr.dk ikke slettet, og flere seere gik derfor 

desværre forgæves. 
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Opfølgning 

DR Medier gennemgår løbende procedurerne ved ændringer i 

programlægningen og man vil være særligt opmærksom på at undgå 

forvirring, når sendeplanen ændres med kort varsel. Imidlertid kan det ikke 

undgås, at der ved større live-transmissioner som OL sker forskydninger i 

sendeplanen. 

 

Dækningen af sagen om Lars Løkke Rasmussens tøj 

 

Baggrund 

Over 25 seere klagede direkte til DR over hele dækningen af Lars Løkke 

Rasmussens tøjsag og den efterfølgende ballade herom i Venstre. 

 

DR’s svar 

DR understregede, at man så det som en vigtig journalistisk opgave at 

dække det tæt, når en toppolitiker og statsministerkandidat kommer i 

svære problemer med en smuldrende opbakning i baglandet. Samtidig 

fastholdt man, at spørgsmålet om, hvilke økonomiske aftaler der hhv. 

måtte og ikke måtte være indgået, var relevant at stille på vegne af såvel 

vælgerne som Venstres medlemmer. 

 

Opfølgning  

DR Nyheder anser det i et tilfælde som dette som sin opgave at stille de 

relevante spørgsmål og forsøge at afdække krisens omfang og substans. 

Det er sket i denne sag ligesom det er sket, når for eksempel Helle 

Thorning-Schmidt har haft problemer med det socialdemokratiske bagland. 

 

Dækningen af krisen i Ukraine 

 

Baggrund 

Omkring 30 brugere klagede til DR over vinklingen i dækningen af den 

anspændte situation i Ukraine og herunder på Krim. De pågældende 

klagere oplevede ensidighed i DR’s dækning til fordel for den ene af 
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parterne i konflikten. Spørgsmålet om hvilken part, der var blevet 

favoriseret, delte dog klagerne i to næsten lige store grupper. 

 

DR’s svar 

DR Nyheder forklarede, at man i dækningen af konflikten forsøger at give 

et så nuanceret og korrekt billede af situationen som muligt, og der har 

ikke i valget af historier og vinkler er tale om nogen stillingtagen. 

Dækningen har afspejlet et forsøg på hele tiden at komme så tæt på de 

mennesker, der bærer konsekvenserne af konflikten, mens man samtidig i 

analyser fra korrespondenter og eksperter har dækket konfliktens større 

perspektiver og mulige årsager. 

 

Opfølgning  

DR er opmærksom på, at der i en konflikt som denne er skurke og helte på 

begge sider, samt at risikoen for glorificering af en gruppering og 

dæmonisering af en anden er overhængende. Det er DR Nyheders ambition 

at give plads til en bred vifte af holdninger og meningstilkendegivelser i en 

sådan konflikt. Forskellige holdninger afspejles også hos DR’s brugere, og 

deres reaktioner er med til at sikre, at redaktionen hver dag diskuterer, 

hvorvidt man holder balancen. 

 

Dækningen af VM i fodbold 

 

Baggrund 

Der kom over 100 kritiske henvendelser vedrørende dækningen af VM i 

fodbold. Udover kritik af lydkvaliteten under kampene gik klagerne primært 

på valget af kommentatorer. 32 klagede alene over DR’s beslutning om at 

benytte Nicklas Bendtner i ekspertpanelet fra og med kvartfinalerne og 

yderligere lade ham medkommentere selve finalen. 

 

DR’s svar 

DR svarede, at man havde valgt Bendtner netop på grund af hans store 

ekspertise i kraft af erfaringer som landsholdsstjerne og som klubspiller på 



22 

 

internationalt topplan. Yderligere havde man valgt Nicklas Bendtner som 

medkommentator under VM-finalen, da han havde spillet sammen med 

flere af de to finaleholds aktører. DR fandt, at det bibragte en unik vinkel 

på begivenheden.  

Hvad angår lydniveauerne, justerede man undervejs i turneringen. 

 

Opfølgning 

DR stillede med en bred vifte af nogle af landets fremmeste 

fodboldeksperter. Ved siden af nogle af disse garvede kommentatorer og 

eksperter havde man lyst til at eksperimentere med nye kræfter og 

anderledes profiler. Denne beslutning var ikke mindst motiveret af ønsket 

om at ramme bredt hos befolkningen, da VM netop er en af den slags 

begivenheder, der lægger op til at samle danskerne. DR Nyheder har 

overordnet set fået rigtig god respons på VM-dækningen og kan bestemt 

ikke afvise lignende eksperimenter i fremtiden. 

 

Dækningen af Vinter-OL 

 

Baggrund 

DR’s dækning af Vinter-OL i Sotji affødte 76 direkte henvendelser af 

forskellig karakter. Mange klagede over en noget løssluppen og bramfri 

tone hos kommentatorerne blandt andet under åbningsceremonien og i 

snowboard-konkurrencerne.  

 

DR’s svar 

DR svarede, at man helt bevidst under dette OL i enkelte tilfælde valgte at 

benytte sig af kommentatorer med en mere personlig stil, end man 

tidligere havde gjort. Det skyldtes et ønske om at gøre dækningen mere 

levende og tidssvarende.  

 

Opfølgning 

Der var meget forskellig respons på kommentatorerne og mange brugere 

vendte tilbage med ros over den meget engagerede stil. Fremadrettet vil 
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DR Nyheder sandsynligvis også eksperimentere med brugen af 

kommentatorer, men det er vigtigt at holde en balance, hvor en satsning 

f.eks. rettet mod et bestemt publikum ikke udelukker andre. Feedbacken 

fra dette års OL indgår i planlægningen af kommende store 

sportsbegivenheder. 

 

 

b. Otte gengangere 

 

En række af de mest udbredte klagetemaer har været omtalt tidligere. Otte 

af dem er omtalt nedenfor i kort form.  I forhold til sidste halvår er 

”Voldsomme effekter og manglende hensyn til børn i programlægningen” 

udgået. Det skyldes især, at opdelingen af DR Ultra og Ramasjang nu er 

velindarbejdet og at hovedårsagerne til klager over manglende hensyn til 

børn således er fjernet. Tilbage er et mindre antal sager, der skyldes 

enkeltstående fejlskøn.   

Når de tilbagevendende problemer med undertekster ikke er med på listen, 

skyldes det, at det de seneste år har været svært at skelne mellem, hvad 

der var DR-fejl og hvad der var betjeningsfejl hos seerne. 

 

Genudsendelser  

DR modtog 60 klager via Kontakt DR over omfanget af genudsendelser på 

DR’s sendeflade, hvilket er på niveau med tidligere. Stort set samtlige 

klager vedrører genudsendelser på tv. 

(Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1. hv. 2005)  

 

Problemer med at høre, hvad der bliver sagt 

Omkring 200 personer klagede til DR over utydelig tale og forstyrrende 

underlægningsmusik, hvilket er mere end en fordobling i forhold til forrige 

halvår. Stigningen skyldes især to nye forhold, nemlig lyden og 

underlægningsmusikken i Arvingerne samt underlægningsmusik i P3 

Nyhederne, der begge er behandlet separat ovenfor. De øvrige klager (lidt 
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over halvdelen af samtlige) omhandler især forstyrrende 

underlægningsmusik i en række andre DR-programmer. 

 (Lydproblemer er omtalt i 2. hv. 2005 og siden 1. hv. 2007) 

 

Underlægningsmusikken i TV Avisen 

Udover ovenstående lydproblemer har omkring 35 seere det seneste halvår 

klaget til DR Nyheder over underlægningsmusikken i de korte nyhedsblokke 

i TVA 18.30 og i de korte TVA-udsendelser kl. 17.50 og 19.55. Antallet af 

henvendelser herom har været dalende de seneste år, og TV Avisen har 

iværksat en række tiltag for at afhjælpe problemet.  

(Emnet er omtalt siden 2. hv. 2010) 

 

Ukorrekt sprog  

Henvendelser via Kontakt DR om sproglige fejl er steget en smule fra 76 til 

93. Som tidligere er det især skriftlige fejl på tekst-tv og på dr.dk, 

brugerne klager over, ligesom flere ikke er tilfredse med DR-værternes 

udtale af det danske sprog.  

(Emnet er omtalt i 1. hv. 2005, 1. hv. 2007 og siden 1. hv. 2008)  

 

Streaming af billeder og lyd på dr.dk 

Klager over problemer med streaming af tv og radio på dr.dk er faldet. DR 

modtog godt 370 klager via ”Kontakt DR” – det er knap 30 procent færre 

end niveauet i 2013 og tendensen har været støt i løbet af foråret. 

(Emnet er omtalt i alle halvårsrapporter siden 1. hv. 2006) 

 

Afviklingsproblemer for radio og tv  

Der kom via Kontakt DR 54 klager over afviklingsproblemer i form af billed- 

og lydudfald. Dermed fortsætter den faldende tendens. 

(Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1. hv. 2007)  

 

Manglende programinformation og ændring af sendeplanen 

Via Kontakt DR kom knap 90 klager over ændringer eller mangelfuld 

information i sendeplanen. Hertil kommer de klager, der var i forbindelse 
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med flytningen af Stormagasinet, som er behandlet ovenfor. Tallet er 

steget fra omkring 50 klager i sidste halvår, hvilket blandt andet kan 

tilskrives en række klager omkring Vinter-OL.  

(Emnet er tidligere omtalt i 1. hv. 2005, 1.hv. 2006, 1. hv. 2007, og fra 1. 

hv. 2008 til 1. hv. 2010 og igen fra 1. hv. 2011) 

 

On demand - liggetider og rettigheder  

100 brugere klagede i første halvår til Kontakt DR over, at visse 

programmer ikke er tilgængelige ”on demand” på dr.dk og at DR's 

programmer kun er tilgængelige i en begrænset periode, hvorefter de 

fjernes fra dr.dk. Det tilsvarende tal for forrige halvår var godt 70. 

(Emnet er tidligere omtalt siden 1. hv. 2013) 
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Bilag 3 

Andet led i klagebehandlingen 

 

DR’s klagesystem har to led - i det første led besvares klager som 

udgangspunkt af den ansvarlige redaktion eller afdeling. Er det en konkret 

sag, der handler om god presseskik og/eller brud på DR’s Etik, er der to 

muligheder for at anke en afvist klage: 

- De klagere, der selv har en retlig interesse (typisk fordi de selv er 

omtalt), kan indbringe sagen for Pressenævnet, såfremt deres kritik 

for brud på god presseskik er blevet afvist af DR. 

- Herudover har alle - altså også klagere uden retlig interesse - 

mulighed for at indbringe sagen for lytternes og seernes redaktør i 

DR. Efter behandling af sagen har redaktøren mulighed for at 

indstille til generaldirektøren, at DR’s beslutning omgøres.   

 

a. Pressenævnssager 

Pressenævnet afsagde i første halvår af 2014 kendelse i otte sager 

vedrørende DR. DR fik kritik i tre af sagerne, hvoraf de to omhandlede 

fjerde afsnit af I Skattely (se afsnit III i redaktørberetningen). 

 

DR’s næser i Pressenævnet 2007-2014 

2007 2 

2008 4 

2009 1 

2010 5 

2011 6  

2012 7 

2013                         4 

2014 1.. halvår                         3  

 

En opdateret oversigt over kendelserne kan ses på dr.dk/etik. 
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Klage over Kontant den 20. august 2013 – første sag.  

Afgjort den 25. februar 2014. Ikke kritik af DR. 

En person klagede over Kontant-udsendelsen Lusk og luftkasteller, der blev 

bragt den 20. august 2013. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at 

kritisere DR på nogen af de påklagede punkter. Personen klagede 

overordnet over tre forhold: 

1) At DR omtalte hans navn på trods af, at der ifølge klageren var nedlagt 

navneforbud. 

Pressenævnet afviste at behandle klagen vedrørende navneforbud, da dette 

hører under domstolene. 

2) At DR i udsendelsen fremkom med urigtige oplysninger om klagers og 

dennes selskabers gæld. 

Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere DR på baggrund af 

oplysningerne, selvom nævnet fandt det beklageligt, at DR omtalte en 

gammel politianmeldelse, selvom denne var trukket tilbage. 

3) At flere centrale påstande i udsendelsen ikke blev forelagt klager. 

Pressenævnet fandt, at DR havde gjort tilstrækkeligt for at indhente 

klagers kommentarer til programmet, og fandt derfor heller ikke grundlag 

for at kritisere DR på dette punkt. 

 

Klage over Kontant den 20. august 2013 – anden sag.  

Afgjort den 25. februar 2014. Ikke kritik af DR. 

En anden person klagede over, at Kontant-udsendelsen Lusk og 

Luftkasteller fremkom med urigtige og injurierende påstande mod klager. 

Der blev blandt andet klaget over, at DR oplyste, at klageren var sigtet af 

politiet for mandatsvig og underslæb, hvilket ifølge klager er usandt. 

Pressenævnet fandt dog, at der var belæg for DR's påstande om klager og 

kritiserede derfor ikke DR på dette punkt. 

Der blev også klaget over, at det ikke tydeligt fremgik af udsendelsen, at 

en advokat, der udtalte sig om klager, var kurator for klagers kreditorer. 

Pressenævnet fandt det beklageligt, at dette ikke fremgik af Kontant-

udsendelsen, men mente samtidig ikke, at forholdet i sig selv er alvorligt 

nok til at udtale kritik. 
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Der blev desuden klaget over en række forhold, som Pressenævnet har 

behandlet i en anden sag. 

 

Klage over Kontant den 20. august 2013 – tredje sag.  

Afgjort den 25. februar 2014. Ikke kritik af DR. 

En tredje person klagede over to forhold i Kontant-udsendelsen Lusk og 

Luftkasteller, der blev sendt den 20. august 2013 på DR1. 

For det første blev der klaget over, at Kontant uden klagerens vidende 

bragte uddrag af en telefonsamtale, som klageren havde haft med en 

Kontant-journalist. Pressenævnet afviste denne del af klagen, idet klageren 

burde være klar over, at samtalen blev optaget og kunne bringes, når DR-

medarbejderen havde præsenteret sig som DR-journalist. 

For det andet blev der klaget over, at det af Kontant-udsendelsen fremgik, 

at klageren havde indsat en person som direktør i en virksomhed uden 

denne persons vidende. Klageren mener ikke, at han havde mulighed for at 

udtale sig om denne anklage på grund af tavshedspligt. Pressenævnet 

fandt det beklageligt, at DR ikke oplyste, at klageren ikke havde mulighed 

for at udtale sig om anklagen, men bemærkede samtidig, at det ikke var 

tilstrækkeligt til at udtale kritik. 

 

Klage over Kontant den 20. august 2013 – fjerde sag.  

Afgjort den 25. februar 2014. Ikke kritik af DR. 

En fjerde person klagede over to forhold i Kontant-udsendelsen Lusk og 

Luftkasteller, der blev sendt den 20. august 2013 på DR1. 

For det første blev der klaget over, at DR bragte urigtige oplysninger om 

klageren i forbindelse med en redegørelse for ejerforholdene i en 

virksomhed. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere DR på dette 

punkt, da klager ikke kunne dokumentere fejl i DR's fremstilling. 

For det andet blev der klaget over, at DR bragte forkerte oplysninger om et 

lejemål. Pressenævnet fandt heller ikke anledning til at kritisere DR på 

dette punkt, da DR kunne dokumentere oplysningerne om lejemålet, og 

fordi klageren havde fået mulighed for at kommentere oplysningerne i 

udsendelsen. 
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Klage over Kontant den 15. oktober 2013.  

Afgjort den 27. maj 2014. Ikke kritik af DR. 

TDC klagede til Pressenævnet over Kontant-udsendelsen Rod i regningerne, 

der blev bragt den 15. oktober 2014 på DR1. Udsendelsen handlede om 

TDC’s fakturerings- og inkassopraksis, og hovedvægten var lagt på 

forholdet til privatkunder, ligesom der blev vist konkrete eksempler på, 

hvor det var gået galt. 

TDC klagede over to forhold. For det første at Kontant brugte Rasmus 

Tharsgaard som kilde, selvom han er selvstændig konsulent, der 

beskæftiger sig med fakturakontrol for erhvervskunder og derfor ikke 

kunne være uvildig ekspert. For det andet klagede TDC over, at man ikke 

var blevet forelagt Rasmus Tharsgaards konkrete kritik inden udsendelsen. 

Pressenævnet konkluderede, at DR burde have været ekstra 

opmærksomme på Rasmus Tharsgaards økonomiske interesser vedrørende 

TDC's regninger, og at Kontant burde have fremlagt hans 

konkrete udtalelser for TDC i stedet for den generelle kritik, som blev 

forelagt. Ingen af forholdene er dog ifølge Pressenævnet af en så alvorlig 

karakter, at der er grundlag for at kritisere DR. Pressenævnet udtalte 

således ikke kritik af DR. 

 

Klage over I skattely (4:4), sendt den 11. november 2013 på DR1.  

Afgjort den 24. juni 2014. Kritik af DR. 

Advokatfirmaet Bech-Bruun klagede til Pressenævnet over DR’s brug af 

skjult kamera i udsendelsen I skattely (4:4). Dokumentarserien gav indsigt 

i, hvordan danske skatterådgivere hjælper danskere med at placere penge 

uden for myndighedernes rækkevidde. I fire udsendelser gik en DR-

journalist undercover som forretningsmand og søgte skatterådgivning. Det 

fjerde afsnit i serien handlede om, hvordan en skatterådgiver fra 

advokatfirmaet Bech-Bruun vejledte om skattebetaling af en kommende 

indtægt fra en udviklet app.  

Pressenævnet kritiserede DR for at offentliggøre klip fra de skjulte 

optagelser fra mødet med Bech-Bruun. Ifølge Pressenævnet dokumenterer 

de skjulte optagelser fra advokatfirmaet ikke, at den rådgivende advokat 
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opfordrede DR’s undercoverjournalist til at omgå reglerne om skat i 

Danmark. Det er derfor i strid med god presseskik at offentliggøre 

optagelserne uden advokatens samtykke.   

 

Klage over I skattely (4:4), sendt den 11. november 2013 på DR1.  

Afgjort den 24. juni 2014. Kritik af DR. 

Tidligere revisor i Ernst & Young, Søren Steenholdt, klagede til 

Pressenævnet over DR's brug af skjult kamera i udsendelsen I skattely 

(4:4), der blev bragt den 11. november 2013 på DR1.  

Dokumentarserien gav indsigt i, hvordan danske skatterådgivere hjælper 

danskere med at placere penge uden for myndighedernes rækkevidde. I 

fire udsendelser gik en DR-journalist undercover som forretningsmand og 

søgte skatterådgivning. Det fjerde afsnit i serien handlede om, hvordan en 

skatterådgiver fra det internationale revisionsfirma Ernst & Young vejledte 

om skattebetaling af en kommende indtægt fra en udviklet app. 

Pressenævnet kritiserede ikke brugen af skjult kamera i forbindelse med 

optagelserne af mødet hos Ernst & Young og offentliggørelse af klip fra 

disse optagelser. Ifølge Pressenævnet viste optagelserne, at en revisor 

bevidst undlod at ville se en betinget købsaftale, så han kunne rådgive som 

om, der ikke allerede var en aftale. Uden aftalen kunne journalisten slippe 

billigere i skat. DR undlod imidlertid at fortælle, at rådgiveren tre dage 

inden mødet havde sendt en mail til journalisten, hvor der stod, at han ville 

være skattepligtig i Danmark af avancen fra et salg af app'en, hvis han 

allerede havde lavet en aftale med køberen. Den oplysning ville have givet 

et mere nuanceret billede af rådgivningen. Derfor kritiserede 

Pressenævnet, at DR ikke havde denne oplysning med i udsendelsen. 

 

Klage over Hvad du ikke vidste om Danmark – politiklager, sendt den 27. 

november 2013 på DR1. Afgjort den 24. juni 2014. Kritik af DR. 

DR bragte den 27. november en kritisk udsendelse om det system, der 

behandler klager over politiet i Danmark. Udsendelsen satte fokus på Den 

Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), og flere borgere rettede i 

udsendelsen skarp kritik mod politiet og politiklagesystemet. Efterfølgende 

klagede Politiforbundet på vegne af to medlemmer over en af de seks 

sager, som blev gennemgået i programmet. Kritikken gik på, at kun den 

ene part i den omtalte sag blev hørt, og at de involverede politikfolk 
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således ikke fik mulighed for at fortælle deres version af sagen. 

Udsendelsen fremstod derfor ifølge Politiforbundet ensidig og krænkende 

over for de involverede politifolk. 

Pressenævnet konkluderer i sin afgørelse, at DR burde have været kritisk 

over for den medvirkende parts oplysninger. Pressenævnet udtaler videre, 

at selvom det oplyses i programmet, at der ikke rejses tiltale mod 

politimændene, og at DUP ikke foretog videre i klagesagen, kan 

beskrivelsen af hændelsen, der gives i programmet, være krænkende og 

skadelig for de pågældende politimænd. På denne baggrund – og da 

politimændenes version af hændelsesforløbet ikke fremgik af programmet – 

finder Pressenævnet, at programmet indeholder en ensidig fremstilling af 

historien og udtaler kritik heraf. 

DR er derfor blevet pålagt at bringe følgende resume af kendelsen: 

”DR får kritik af Pressenævnet. 

Sagen drejer sig om udsendelsen Hvad du ikke vidste om Danmark – 

Politiklager fra november.  

Udsendelsen var kritisk i forhold til behandlingen af borgernes klager over 

politiet til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. 

Blandt dem, der har klaget over politiet, er en mand, som i udsendelsen 

fortalte, hvordan han blev stoppet af to politifolk, hvoraf den ene greb fat i 

hans arm og vred den rundt, så den brækkede fem steder. Manden klagede 

derefter til Den Uafhængige Politimyndighed, der så på sagen, men 

besluttede, at der ikke var grundlag for at rejse tiltale mod 

politiassistenterne. 

De to politiassistenters version af, hvad der skete, fremgik ikke af 

udsendelsen. DR har tidligere erkendt, at udsendelsen er ensidig og ikke 

lever op til DR’s egne regler for fairness og god presseskik. 

Og nu følger Pressenævnet op og siger, mandens forklaring kan være 

krænkende og skadelig for politifolkene, og at DR burde have undersøgt 

mandens oplysninger nærmere og også givet de to politiassistenter 

mulighed for at fortælle, hvad der skete. 

Det gjorde DR ikke, og derfor får DR kritik af Pressenævnet.” 

Lytternes og seernes redaktør gav tidligere på året medhold til en anden 

klage over samme udsendelse (se redaktørberetningen afsnit III). 
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b. Ankesager for lytternes og seernes redaktør 

10 ankesager blev afsluttet i 1. halvår. I de ni blev indstillingen fulgt fuldt 

ud af generaldirektøren. I den tiende (se sidste side) blev et punkt 

vedrørende adgang til skjulte optagelser ikke godtaget.  

Klagerne fik helt eller delvist medhold i seks af sagerne. I ni af sagerne 

havde klagerne retlig interesse og kunne således også være gået til 

Pressenævnet. Det gjorde ingen af dem i dette halvår. 

En sag (udsendelsen om politiklager) er dog også behandlet i Pressenævnet 

da en anden med retlig interesse valgte af gå til nævnet (se s. 30 og 33).  

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været 25 dage. Det er et 

mindre fald og cirka en tredjedel af Pressenævnets gennemsnit for 2013. 

 

Klage over I Skattely (1:4). Sendt den 21. oktober 2013.  

Afgjort den 18. februar 2014. Afvist. 

DR sendte fra oktober 2013 dokumentarserien I Skattely på DR1. I seriens 

første del medvirkede en skatteadvokat, der var blevet optaget med skjult 

kamera. Advokaten medvirkede også i programmet i et interview, hvor han 

svarede på den kritik, som eksperter i udsendelsen udsatte ham for. 

Advokaten klagede efterfølgende over en række forhold i udsendelsen, 

herunder: 

1) DR brug af skjulte optagelser af advokatens rådgivning 

2) Utilstrækkelig forelæggelse 

3) DR's valg og brug af skatteeksperter 

4) DR's redigering af de skjulte optagelser 

5) En faktuelt forkert artikel på dr.dk 

Derudover klagede advokaten over yderligere to forhold, nemlig 

6) at DR afviste at lade klageren se råbåndene fra de skjulte optagelser, og 

7) at DR's klagebehandling havde været utilstrækkelig og unødvendigt 

besværlig. 

Lytternes og seernes redaktør afviste klagen i sin helhed med følgende 

konklusion: 

"[Advokaten] har på en lang række punkter klaget over den behandling, 

han har været udsat for i forbindelse med den første af de fire udsendelser 
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i serien "I Skattely". DR har løbende afvist alle kritikpunkter. I denne 

behandling af [advokatens] anke er konklusionen, at kritikken forsat bør 

afvises. 

Det var forsvarligt og relevant at foretage de nævnte optagelser med skjult 

kamera, der er efterfølgende lavet en tilstrækkelig forelæggelse ligesom 

[advokaten] fik rimelige muligheder for at kommentere kritikken i den 

endelige udsendelse. 

Der er ingen tegn på, at de medvirkende skatteeksperter skulle have udtalt 

sig på et utilstrækkeligt grundlag og der er ingen tegn på, at DR skulle 

have redigeret unfair. 

Der er ikke påvist fejl i den opfølgende dækning på dr.dk og de enkelte 

klagepunkter er blevet besvaret af redaktionen indenfor rimelige 

svarfrister. Det samlede sagsforløb har været utilfredsstillende langt, men 

[advokaten] bærer selv et væsentligt ansvar herfor." 

 

Klage over Hvad du ikke vidste om Danmark - Politiklager.  

Sendt den 27. november på DR1. Afgjort den 5. marts 2014. Medhold. 

DR bragte den 27. november en kritisk udsendelse om det system, der 

behandler klager over politiet i Danmark. Udsendelsen satte fokus på Den 

Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). DUP klagede efterfølgende over 

en række forhold i programmet, herunder at det i sin helhed gav DUP en 

unfair behandling. To seere klagede også uafhængigt af hinanden over, at 

udsendelsen var unfair og tendentiøs, da den mistænkeliggjorde politi og 

anklagemyndighed på et meget ensidigt grundlag. 

I alt behandlede lytternes og seernes redaktør fem klagepunkter: 

1) At det ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgik, at fem af seks sager, 

der blev behandlet i udsendelsen, var blevet behandlet under et tidligere 

klagesystem. 

2) At udsendelsen undlod at oplyse, at DUP's øverste ledelse er uafhængig 

af politiet, selvom DUP havde gjort redaktionen opmærksom herpå. 

3) At udsendelsen bragte misvisende tal over, hvor mange klagere der får 

medhold af DUP. 

4) At DUP ikke i tilstrækkelig grad kom til orde i udsendelsen. 
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5) At programmets fremstilling af cases, hvor borgere havde klaget over 

politiet, var unfair og mistænkeliggjorde de involverede betjente på et 

ufuldstændigt grundlag. 

DUP ankede den 18. februar redaktionens afslag til lytternes og seernes 

redaktør. I hans indstilling får klagerne helt eller delvist medhold i 

punkterne 1,2 og 5. I konklusionen hedder det: 

"Dokumentaren "Hvad du ikke vidste om Danmark - politiklager" sætter 

fokus på et meget relevant emne. En årrække med kritik af 

politiklagesystemet førte til en reform, der fra 2012 skulle sikre større tillid 

til, at klager over politiet blev behandlet fair. Den foreløbige opbygning af 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) rejser imidlertid en række 

kritiske spørgsmål om, hvorvidt de erklærede intentioner i reformen rent 

faktisk er blevet omsat til virkelighed. 

På trods af dette saglige udgangspunkt er der en række problemer i den 

måde, dokumentaren er lavet på. 

Fem gamle sager - fra før oprettelsen af DUP - gengives med korrekte 

årstal, men det kunne med fordel være fremhævet tydeligere, at alle cases 

på nær en er fra før oprettelsen af DUP. 

Det er beklageligt, at udsendelsen ikke omtaler DUP's øverste ledelse - det 

bredt sammensatte Politiklageråd. Udeladelsen er sket på trods af, at netop 

rådet blev fremhævet i det svar, DUP sendte til redaktionen. 

Gengivelsen af de omtalte fem cases foregår i udsendelsen på basis af 

udsagn fra efterladte til de mennesker, der blev dræbt af politiet. Det er 

helt berettiget at høre de efterladte, men det er ikke fair, at hele 

fremstillingen af alle cases er ensidig og udelader væsentlige oplysninger. 

Jeg må på denne baggrund anbefale, at DR over for klagerne erkender, at 

udsendelsen ikke levede op til DR's egne regler for fairness, og at den 

derfor ikke genudsendes i sin nuværende form." 

 

Klage over mangelfuld rettelse i Monte Carlo på P3 den 14. april 2014. 

Afgjort den 29. april 2014. Delvist medhold. 

Reporter for Metroxpress, Lars Fogt, klagede over en mangelfuld rettelse, 

som Monte Carlo bragte den 14. april 2014 i radioprogrammet og på 
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Facebook. Fogt var utilfreds med, at Monte Carlo antydede, at han havde 

”pudset advokater” på programmet. Desuden klagede han over, at 

værterne kom med indirekte beskyldninger om, at Lars Fogt selv stod bag 

anmeldelsen til Rigsarkivet. Han mente samtidig, at hans navn blev ”tværet 

ud” i radioen og på Facebook.  

Efter at redaktionen flere gange havde afvist klagen, ankede klager til 

lytternes og seernes redaktør, som konkluderede:  

"Den seneste omtale i Monte Carlo af Lars Fogts historie om programmets 

logo var i hovedsagen forsvarlig og byggede på faktuelle oplysninger. 

Programmet oplyste dog fejlagtigt, at Fogt havde ”pudset advokater” på 

værterne. Denne forkerte oplysning bør kort rettes på ”Fejl og Fakta” på 

dr.dk, ligesom der bør linkes hertil fra programmets Facebook-side." 

 

Klage over Kontant: Farlig kolismitte i kylling, den 18. februar 2014 på 

DR1.  Afgjort den 1. maj 2014. Afvist. 

Fødevarestyrelsen klagede over et interview med en af styrelsens 

medarbejdere, der blev bragt i Kontant den 18. februar. Udsendelsen 

handlede om de såkaldte ESBL-bakterier. Fødevarestyrelsen klagede over, 

at interviewet med medarbejderen var klippet på en måde, der udstillede 

medarbejderen. Styrelsen klagede også over, at Kontant uden varsel og 

uden forudgående aftale konfronterede interviewpersonen med en ældre 

mail og et "barometer", hvor medarbejderen blev bedt om at karaktergive 

kvaliteten af styrelsens indsats mod ESBL-bakterier. 

Lytternes og seernes redaktør afviste klagen med denne begrundelse: 

"Fødevarestyrelsen er vant til at håndtere kritiske henvendelser fra pressen 

og har været grundigt briefet om, at Kontant ville lave et kritisk interview. 

Redigeringen er en fair gengivelse af det samlede interview, og der stilles 

ikke spørgsmål, som ligger udenfor den aftalte ramme for interviewet." 

 

Klage fra Kristeligt Dagblad over Detektor.  

Afgjort den 19. maj 2014. Afvist. 

Kristeligt Dagblads nyhedschef klagede over Detektor-redaktionen i 

forbindelse med et faktatjek, som Detektor på DR2 bragte den 1. maj. Her 
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undersøgte Detektor en påstand i et indlæg fra debattør Iben Thranholm, 

som var blevet offentliggjort på sitet religion.dk, som ejes af Kristeligt 

Dagblad. Den 29. april - to dage inden Detektor-indslaget blev bragt på 

DR2 - fremsendte en journalist fra Detektor en mail til en redaktør på 

religion.dk med et vedhæftet udkast til en citathistorie samt et tilhørende 

faktaark. Det opfattede Kristeligt Dagblad som et forsøg fra Detektors side 

på at agere "alternativt Pressenævn" og på at "udvirke optagelse af 

dementier i andre medier - i dette tilfælde Kristeligt Dagblad - af 

oplysninger, som programmet Detektor mener er forkerte." Desuden 

klagede nyhedschefen over, at Detektor ikke havde forelagt kritikken af 

debatindlægget på religion.dk for Kristeligt Dagblad, da religion.dk hører 

herunder. 

Detektor-redaktionen anså i stedet den fremsendte artikel som et tilbud til 

Kristeligt Dagblad, som man kunne vælge at bringe, hvis man fandt det 

relevant. Detektor beklagede imidlertid, at man ikke havde forelagt 

kritikken af debatindlægget på religion.dk for Kristeligt Dagblad. 

Lytternes og seernes redaktør konkluderede på den baggrund i sin 

indstilling: 

"Kristeligt Dagblads redaktionsledelse har rettet en hård kritik mod et tilbud 

fra Detektor-redaktionen om at bringe en citathistorie om et indslag, der 

skulle sendes på DR2. Sagen bygger på en misforståelse. Der er intet 

kritisabelt i, at DR tilbyder et andet medie en citathistorie, og der er intet 

forkert i, at Detektors faktatjek også kan vedrøre historier, der har været 

bragt af andre medier. 

Detektor-redaktionen har i forbindelse med sagen selv beklaget, at man 

ikke havde forelagt en kritisk historie om et indlæg på religion.dk for 

Kristeligt Dagblad, der oplyser at have det redaktionelle ansvar for sitet. 

Jeg indstiller på den baggrund, at klagen afvises." 

 

Klage over Kontant: Farlig kolismitte i kylling den 18. februar 2014 på DR1. 

Afgjort den 19. maj 2014. Delvist medhold. 

Kontant på DR1 bragte den 18. februar en udsendelse om forekomsten af 

såkaldte ESBL-bakterier i kyllingekød. Forud for udsendelsen havde 
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Kontant-redaktionen og overlæge Robert Skov fra SSI været i løbende 

kontakt i forbindelse med researchen. Robert Skov medvirkede ikke i 

udsendelsen. 

Efter udsendelsen klagede Robert Skov, da han fandt udsendelsen overdrev 

sammenhængen mellem smitte i kylling og mennesker. Lytternes og 

seernes redaktør konkluderede i sin indstilling: 

"Kontants dækning af den væsentlige problematik omkring ESBL-

producerende bakterier hos kyllinger og mennesker, har efterfølgende ført 

til en klage fra Statens Serum Institut (SSI). Der er uenighed omkring 

forløbet op til udsendelsen, som SSI ikke medvirkede i. Denne uenighed 

har ikke kunnet afklares i denne klagehandling. 

Tilbage står imidlertid, at det er relevant at informere om SSI's vurdering 

af de store problemer omkring ESBL - herunder især at Robert Skov som 

den ansvarlige overlæge på området mener, at udsendelsen gav et 

overdrevent billede af risikoen ved at spise kyllingekød.  Robert Skov 

henviser her til, at der kun i meget få tilfælde kan ses en direkte 

sammenhæng mellem den type ESBL-producerende bakterier, der findes i 

kyllingekød og dem, der findes hos mennesker. 

Jeg vil derfor anbefale, at denne vurdering fra Robert Skov gengives 

således i Kontants opsamlingsudsendelse inden sommerferien." 

 

Klage over Kontant: Kemi fra kælder til kvist den 18 marts 2014 på DR1. 

Afgjort den 17. juni. Delvist medhold. 

Kontant bragte 18. marts en udsendelse med kritisk fokus på 

sundhedsfaren ved såkaldte flammehæmmere i danske hjem. I 

udsendelsen blev lobbyorganisationen Fire Safety Platform (FSP) og 

dens arbejde i Europaparlamentet omtalt. Det fremgik, at en repræsentant 

fra organisationen havde holdt et møde med et dansk EP-medlem uden at 

oplyse om, at FSP er finansieret af producenter af flammehæmmere. 

Efter udsendelsen klagede direktøren for FSP, Mike Hagen, til DR. Han 

fremførte i sin klage, at Kontant i udsendelsen havde forvekslet FSP med 

en anden organisation, og at FSP aldrig har lagt skjul på, at man bliver 



38 

 

støttet af industrien. Desuden klagede Mike Hagen over at den svarfrist, 

som Kontant gav FSP inden udsendelsen, var urimelig kort. 

I forbindelse med lytternes og seernes redaktørs behandling af klagen 

bragte Kontant følgende rettelse: 

"I Kontant den 18. marts i år fortalte vi om den sundhedsmæssige risiko 

ved, at mange møbler, legetøj og andre produkter i vores hjem indeholder 

kemikalier, såkaldte flammehæmmere. I programmet fortalte vi om en EU-

parlamentariker, der var blevet kontaktet af en brandmand fra 

organisationen FSP, Fire Safety Platform. Brandmanden talte varmt for 

brug af flammehæmmere uden at oplyse, at organisationen er sponsoreret 

af kemikalieindustrien. Fire Safety Platform har gjort os opmærksom på, at 

parlamentarikeren har talt med en repræsentant for ACFSE, Alliance for 

Consumer Fire Safety in Europe, som nu er nedlagt. Denne organisations 

arbejde er efterfølgende videreført af FSP, som påpeger, at den ikke lægger 

skjul på, at den modtager støtte fra kemiindustrien - og understreger, at 

den anbefaler en vifte af metoder til at forbedre brandsikkerheden. Kontant 

beklager navneforvekslingen." 

På baggrund af denne rettelse indstillede lytternes og seernes redaktør, at 

FSP's øvrige klager blev afvist. 

 

Klage over Faglitteratur på P1. Afgjort den 17. juni 2014. Afvist. 

Journalist Frank Esmann har i 2014 været vært for en række udgaver af 

Faglitteratur på P1. Den 23. maj klagede journalist Bent Blüdnikow over 

brugen af Frank Esmann. Ifølge Blüdnikow var Esmann uegnet som DR-

vært på faglitterære udsendelser. Bent Blüdnikow henviste her til 

beskyldninger for plagiat i forbindelse med Esmanns biografi fra 2003 om 

den tidligere amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger. 

Lytternes og seernes redaktør konkluderede: 

"Klager har anført, at Frank Esmann ikke bør bruges af DR som vært i 

programmet Faglitteratur på grund af en ti år gammel debat om 

mangelfulde kildehenvisninger i en bog, Esmann havde skrevet om Henry 

Kissinger. Det ligger uden for lytter- og seerredaktørens arbejdsområde at 

komme med indstillinger om konkrete personaleforhold. Derimod kan 
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konkrete programklager behandles. 

Frank Esmann har i 2014 været vært i fem udgaver af Faglitteratur på P1 

og her lavet interviews med fem aktuelle forfattere. Der har ikke været 

konkrete klager mod nogen af de fem programmer og en gennemgang af 

dem tyder ikke på nogen brud på DR's etiske regler. 

På den baggrund indstiller jeg, at klagen over Frank Esmanns arbejde med 

programmet afvises." 

 

Klage over Penge: En dyr feriefest, sendt den 5. marts 2014 på DR1. 

Afgjort den 21. maj 2014. Delvist medhold. 

Magasinet Penge bragte den 5. marts 2014 en udsendelse om prisen på 

grupperejser for gymnasieelever i vinterferien. I udsendelsen regnes der på 

muligheden for at spare penge ved selv at arrangere sin rejse frem for at 

bestille gennem et rejsebureau. 

Efter udsendelsen klagede direktøren for Écart Skitours, Lasse Dupont, til 

DR. Han fremførte i sin klage, at Penge ikke giver en fair fremstilling af 

Écart Skitours og prisen på deres rejser. Klageren var utilfreds med, at der 

ikke særskilt regnes på, hvorvidt de gymnasieelever der tog til Val Thorens 

med Écart Skitours kunne have fået rejsen billigere ved selv at 

sammensætte den. Regneeksemplet tager udelukkende udgangspunkt i 

destinationen Val d'lsére, som Nortlander Ski-Tours udbyder.  

I forbindelse med lytternes og seernes redaktørs behandling af klagen 

bragte Magasinet Penge følgende rettelse i sæsonens sidste udsendelse 

inden sommerferien: 

"Først i marts så vi på de pakkerejser, mange unge tager på i skolernes 

vinterferie - både dem til Prag og til skistederne. Vi viste eksempler på, at 

man selv kan arrangere gode rejser billigere end bureauerne. Det kan man 

også ofte, men udsendelsen gav indtryk af, at det var billigere selv at 

arrangere en rejse end at vælge en pakkerejse med Écart. Imidlertid blev 

der i udsendelsen brugt et eksempel med en destination, som Écart ikke 

rejser til. Derfor skal vi beklage påstanden og beklage, at vi ikke dengang 

indhentede Écarts kommentar. Men opfordringen til at tjekke om man kan 

gøre det billigere selv, vil vi - i alle tilfælde - meget gerne fastholde." 
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Klage over DR2 Undersøger: Skønhedens skyggeside, den 10. marts 2014. 

Afgjort den 30. juni 2014. Delvist medhold. Underkendt på et punkt.  

DR2 bragte den 10. marts 2014 en udsendelse om plastikkirurgers 

manglende information om, at kvinder med brystimplantater ikke 

nødvendigvis kan få gennemført en ordentlig kræftscreening. Advokat 

Michael Hopp klagede inden og efter udsendelsen over syv punkter på 

vegne af Aleris-Hamlet Hospitaler og en involveret læge: 

1) Adgang til råbåndsoptagelser fra besøget hos Hamlet 

2) Mangelfuld begrundelse vedrørende udlevering af råbånd 

3) DR’s brug af skjult kamera 

4) DR’s brug af agent provocateur 

5) DR’s sagsbehandlingstid 

6) DR’s svarfrist 

7) Afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med forelæggelsen. 

Efter at redaktionen havde afvist kritikken, ankede klager til lytternes og 

seernes redaktør, som gav klager medhold i punkterne 1, 2, 5 og 6.  

I konklusionen hedder det: 

"DR’s optagelser fra en konsultation på Aleris-Hamlet vedrørende en 

brystforstørrende operation lever op til mindstekravene for brug af skjult 

kamera. Spørgsmålet om hvorvidt patienterne får en tilstrækkelig 

information om de reducerede muligheder for at opdage forstadier til 

brystkræft er samfundsmæssigt relevant. Samtidig har det angiveligt været 

svært for redaktionen at finde de berørte patienter og få dem til at fortælle 

deres historie til kamera. Derfor har det samlet været forsvarligt at bruge 

de skjulte optagelser for at dokumentere problemerne. DR har nægtet den 

involverede læge adgang til at se den samlede skjulte optagelse fra den 

nævnte konsultation. Der er ikke givet særlige konkrete argumenter for 

denne afvisning. Jeg indstiller derfor, at DR ændrer denne beslutning og 

giver lægen adgang til at gennemse den samlede optagelse.  

DR var undervejs i produktionen tre måneder om at besvare en række 

konkrete klager fra Aleris-Hamlet. DR bør beklage og undskylde denne 

lange svartid overfor hospitalet og lægen." 

Generaldirektøren valgte at følge indstillingen med en undtagelse. I hendes 

brev til klager hedder det: 

”Undtagelsen omhandler den involverede læges adgang til at gennemse 
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den samlede skjulte optagelse. Jeg kan ikke følge indstillingens anbefaling 

herom. Det vil være et brud på DR’s principielle linje på området og lægen 

har allerede fået indsigt i den relevante del af optagelserne.” 

 

    ---------------------- 

 


