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II. Etikkriser 2013 

 

Når DR laver væsentlige fejl går det sjældent stille for sig. Er antallet af 

erkendte fejl stort over en kort periode – eller er enkelte fejl 

opsigtsvækkende – kommer ordet ”krise” hurtigt i anvendelse i den 

offentlige debat. Har et forløb været særlig uheldigt, meddeler DR typisk, 

at man nu vil stramme op. Det indebærer som regel indskærpelse af de 

etiske retningslinjer, øget fokus på at informere de eksterne producenter 

om DR’s regler, afholdelse af interne møder med diskussion af særlige 

problemer, nye initiativer m.h.t. undervisning osv.  

 

2013 er blevet kaldt et etisk kriseår for DR. Men det bør understreges, at 

debatten har handlet om sager af meget forskellig karakter. Der har været 

mindre fejl, som er blevet gjort til en stor historie i andre mediers omtale, 

og der har været kritik, som kan og bør tilbagevises.  

Men selv med disse forbehold har der været for mange fejltrin. Hvorfor? Og 

hvorfor i 2013?   

Forklaringen er ikke, at man har sænket sine standarder. Derimod er der 

fire andre faktorer, som har været stærkt medvirkende: 

- En markant vækst i antallet af nyudviklede programmer. Hele den 

store kanalomlægning og forøgelsen af programbudgetterne satte 

mange bolde i spil på én gang.   

- En markant vækst i antallet af nye redaktører på centrale poster og 

flere eksterne partnere for at kunne realisere de mange 

programsatsninger. Sammen med en lang række centrale jobskift, 

har det skabt et underskud af erfaring. Man har ikke længere kunnet 

regne med, at de etiske værdier så at sige lå i væggene. 

- Et fortsat øget pres for at forene mange hensyn på en gang – ikke 

mindst ved at lave nye og nærværende formater om væsentlige 

emner. Opgaven er både at lave bedre, skarpere og mere seriøs 

public service og samtidig nå bredere ud på DR1 og nå yngre 

seergrupper på DR3.  
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- Summen af disse udfordringer har været undervurderet fra starten 

og i løbet af året. Det har således bidraget væsentligt til det samlede 

indtryk, at den samme type af problemer er opstået flere gange i 

løbet af året.  

 

Man kan med fordel skelne mellem tre forskellige aspekter, når man ser på 

de mest omdiskuterede sager i 2013: 

 

Faktuelle fejl: Der har været nogle faktuelle fejl, men faktisk ikke 

usædvanligt mange. Samtidig er de i hovedsagen blevet erkendt og rettet. 

Forkerte etikskøn: Det usædvanlige ved 2013 har derimod været de mange 

forkerte etikskøn. Der er en direkte sammenhæng mellem disse fejl og 

indsatsen for at lave de mange nye spændende formater og satsninger.  

Utilstrækkelig kommunikation: Kritik af DR er populært stof i medierne (DR 

inkluderet) og mange står klar til at kommentere og udlægge. Derfor er der 

behov for, at DR reagerer hurtigt og fyldestgørende på kritik. De gange, 

hvor det ikke lykkes, kommer problemerne ofte til at fylde mere i 

offentligheden.  

 

Ser man på de mest omstridte sager, er det karakteristisk, at der i forhold 

til DR’s Programetik og god presseskik ikke er tale om nye diskussioner. 

Det er så at sige klassiske redaktionelle temaer, der er til debat: Unfair 

redigering, misvisende tal, manglende hensyn til medvirkende, uklare 

interviewaftaler, forkert brug af iscenesættelser, mangelfulde 

programoplysninger osv. 

 

Det hører som sagt med til historien, at der også har været offentlig kritik 

af mange udsendelser, der kan/bør forsvares. Det er langt fra alle de 

kritiserede udsendelser, der bør henregnes som fejl af den ene eller anden 

slags. En række af dem er bevidste og gennemtænkte forsøg på at lave 

debatskabende og provokerende udsendelser. Man kan og bør diskutere 

udsendelser som f.eks. Blachman, 9Z mod Kina, I Skattely og Gift ved 

første blik, ligesom man bør diskutere DR’s forskellige interview- og 



4 

 

debatformer. Men i mange af disse tilfælde er konklusionen, at også et 

omstridt og omdiskuteret program kan være både relevant og forsvarligt. I 

alle fald er det helt afgørende, at DR fastholder modet til at udfordre. 

 

I en klumme i september sammenfattede jeg udviklingen i 2013 under 

overskriften ”DR-offensiv forsømte etikken”.  Det er stadig en rimelig 

karakteristik. Efterfølgende klummer har tilføjet nye eksempler – herunder: 

”Landbrugets faste tv-folk lavede svine-tema” og ”Langt tilløb til skandaløs 

DR-prognose”. Samtidig har der været kritik af DR’s praksis for 

interviewaftaler – det har ført til en relevant præcisering af de etiske 

retningslinjer.  En anden erfaring har været, at nye fortælleformer og ny 

brug af satire ikke stiller mindre men tværtimod ekstra store krav til saglig 

præcision.  

 

I DR’s vedtægt står der bl.a.: 

§ 28. Lytternes og seernes redaktør skal overvåge DR’s behandling af 

henvendelser fra lyttere, seere og brugere, herunder klager over DR’s 

virksomhed, med henblik på at sikre en høj programetisk og journalistisk 

standard i den samlede programvirksomhed. 

Stk. 2. Lytternes og seernes redaktør kan som led i sin virksomhed 

fremsætte kritik, afgive henstillinger eller i øvrigt fremsætte sin opfattelse 

af konkrete sager eller redaktionel praksis. 

 

DR’s etiske problemer i 2013 har givet rigeligt med anledninger til kritik og 

henstillinger. Der har i det forløb været gode muligheder for at sige både 

for meget og for lidt. Mit udgangspunkt har været, at lytter- og 

seerredaktøren i en sådan situation skal fastholde det vigtige og 

principielle, men ikke nødvendigvis skal blande sig i samtlige de større 

offentlige debatter om ”DR-sager”. Funktionen skal på et grundlag af 

indsigt og facts fastholde de etiske perspektiver men ikke ende som en 

løbende omgang tv-anmeldelser. 

 

http://www.dr.dk/OmDR/Lytternes_og_seernes_redaktoer/Klummer/2013/1120094225.htm
http://www.dr.dk/OmDR/Lytternes_og_seernes_redaktoer/Klummer/2013/1121145917.htm
http://www.dr.dk/OmDR/Lytternes_og_seernes_redaktoer/Klummer/2013/1121145917.htm
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DR’s ledelse har i flere omgange i løbet af 2013 fremlagt planer for en 

stærkere indsats på etikområdet. Planerne er på linje med initiativer, der 

tidligere har været anbefalet i disse rapporter. Samlet er der tale om en 

klar prioritering af det etiske arbejde. Fire ting kan tilføjes: 

 

- Når tidligere etikkampagner ikke har været bedre til at forebygge 

problemerne, skyldes det også reelle forskelle i de etiske 

vurderinger. Som jeg skrev i september (se www.dr.dk/etik): ”.... en 

del af de kritiske reaktioner er kommet meget bag på de folk, der 

står bag udsendelserne. Det er i sig selv bekymrende og viser i mine 

øjne, at debatten er tiltrængt.” Det er med andre ord ikke kun et 

spørgsmål om erfaring, oplysning og undervisning. Det er også et 

spørgsmål om at skabe en fælles tolkning af DR’s etiske værdier. Og 

netop det er ekstra vigtigt i en periode, hvor man (på mange måder 

med succes) formår at forny sig og at inddrage nye dygtige og 

kreative kræfter i udviklingen af programfladerne.  

- Det er centralt, at sagerne ikke ender med overdreven frygt for at 

lave fejl eller for at eksperimentere. Den holdbare løsning er en 

redaktionel kultur, hvor både hensynene til at nå og at engagere nye 

seer- og lyttergrupper og kravene til oplysning, god journalistik, 

kvalitet og etik står stærkt. Det gælder både i de 

programproducerende afdelinger og i de centrale funktioner i DR 

Medier, hvor så mange af de afgørende beslutninger træffes. 

- Undervisning i etik for nyansatte har tidligere været opprioriteret 

(også med deltagelse af lytternes og seernes redaktør), men er i 

flere rolige perioder endt med reelt at blive neddroslet. Den nye 

afdeling – DR Etik – kunne med fordel fremover lave en kort årlig 

oversigt for at vise, hvordan det står til med prioriteringen af 

undervisning mv. på etikområdet. 

- Hverken faktuelle fejl eller etiske fejlskøn vil i praksis kunne undgås.  

Det ville kræve en så minutiøs kontrol, at det ville slå meget andet 

ihjel. Men det er helt afgørende at lære af sine fejl, så man kun 

begår dem en gang. 

http://www.dr.dk/etik
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III. Råbånd og hensyn 

 

En af efterårets store etiske diskussioner handlede om råbånd med afsæt i 

Jyske Banks krav om at få udleveret de optagelser, som DR havde lavet af 

bankens rådgivning til serien I Skattely. DR afviste i første række kravet 

alene under henvisning til, at man af helt principielle grunde aldrig ville 

udlevere sådanne optagelser.  

 

Det er af flere grunde en uheldig måde at argumentere på. Dels kan der 

vitterligt være undtagelser, og dels leder en sådan argumentation logisk 

nok til en debat om, hvorvidt DR principielt helt kan afvise at lade sig kigge 

i kortene. 

 

Man er i sådanne situationer – af mange grunde – nødsaget til at 

argumentere så konkret som muligt for sin beslutning. Efter at have 

gennemgået de konkrete hensyn med redaktionen er jeg overbevist om, at 

der rent faktisk er meget tungtvejende grunde til ikke at udlevere de 

omtalte optagelser. Optagelserne rummer angiveligt andre oplysninger og 

udsagn, som ikke kan offentliggøres eller udleveres, uden at det rejser en 

stribe nye og større problemer. Der optræder f.eks. flere mennesker på 

optagelserne, der ikke er navngivet i det, DR har udsendt. De har krav på 

beskyttelse, når optagelserne og deres identitet ikke er nødvendige for 

udsendelsens dokumentation. Det samme gælder andre virksomheder og 

personer, der omtales under optagelserne. Skulle de dele også 

offentliggøres ville det kræve nye undersøgelser, kommentarer fra de 

omtalte osv. Det ville så at sige kræve en helt ny udsendelse.  Endvidere er 

der dele af optagelserne, som rejser problemer om beskyttelse af 

privatlivets fred. Alle disse mere konkrete begrundelser omtalte direktør 

Anne-Marie Dohm, DR Danmark, i et indlæg i Berlingske Tidende den 12. 

november.  
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Det vil i fremtidige sager være anbefalelsesværdigt helt fra starten at 

komme med sådanne konkrete argumenter i stedet for blot at gentage, at 

man af princip aldrig offentliggør mere, end man allerede har gjort. Der kan 

være sager, hvor det er rimeligt og forsvarligt at udlevere eller 

offentliggøre optagelser (eller udsnit), der ikke indgik i den oprindelige 

udsendelse. Det kan f.eks. være for at dokumentere sin redigering eller for 

at give særligt interesserede et dybere indblik. Det sker jævnligt på seriøse 

medier verden over.  

 

Ved per refleks at udelukke offentliggørelse af yderligere materiale kan alle, 

der vil hævde sig dårligt behandlet, blot anklage DR for unfair redigering – i 

tryghed om at de samlede optagelser ikke offentliggøres.  

 

Under diskussionen om råbåndene opfordrede jeg DR’s ledelse til, at lytter- 

og seerredaktøren – med fuld respekt for hensynet til fortrolighed og 

beskyttelse af de medvirkende og de omtalte – gennemgik alle råbåndene 

for at undersøge, om kritikken af redigeringen var berettiget. Foreløbig er 

denne opfordring ikke blevet fulgt.  Hvor stort behovet for en gennemgang 

af optagelserne vil være, må den kommende klagebehandling vise.  

 

Diskussionen har vist et generelt behov for at få afklaret, hvordan DR sikrer 

en troværdighed selvkontrol, når det handler om store projekter med 

massivt brug af skjult kamera. Af mange grunde er det i sådanne tilfælde 

sundt, at også andre i DR end den redaktion, der har arbejdet med sagen, i 

dyb fortrolighed har mulighed for at se den samlede dokumentation.  

 

At udlevere råbånd er et meget vidtgående skridt – det er ikke noget, 

medier skal tvinges til. Men omvendt skal seriøse medier altid selv søge at 

være så åbne som muligt om deres arbejdsmetoder og deres 

dokumentation. Som altid i medieetikken er der nogle hensyn, man skal 

veje mod hinanden. 
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IV. Opfølgninger og arbejdsform 

 

Tre korte kommentarer i forlængelse af tidligere beretninger: 

 

Programinformation for programmer der streames på dr.dk 

Forrige rapport kritiserede, at DR ikke giver ordentlige 

programinformationer om de udsendelser, der kan streames på dr.dk/tv. 

Bortset fra at man er ophørt med at tale om ”premierer”, når det gælder 

streaming af flere år gamle udsendelser, er situationen uændret. Det er 

således almindeligt, at der ikke gives oplysninger om f.eks. produktionsår 

eller tidligere udsendelse. Det er ellers oplysninger, der normalt kan findes 

for de samme programmer, hvis man går til DR’s programoversigter for de 

seks tv-kanaler. Ved på dr.dk/tv kun at oplyse, hvornår udsendelserne 

(senest) er vist på tv-kanalerne, bliver man som ”streaming-seer” usikker 

på, om det er en ny eller en gammel udsendelse.  

 

Henvendelsessystemet 

Det kan være trættende med mange opdateringer på langstrakte 

processer. For at søge at forebygge nye forsinkelser vil jeg alligevel gerne 

fremhæve dette: 

Gentagne gange de sidste seks år har jeg peget på det store behov for et 

effektivt henvendelsessystem i DR. For fire år siden lovede direktionen at 

prioritere et sådant system og sætte det på investeringsplanen. Efter en 

række udsættelser er arbejdet med designet af systemet nu omsider godt i 

gang. Jeg håber meget, at projektet nu kan realiseres i 2014. 

Forventningen er, at det vil give en bedre service og et langt bedre overblik 

over kritik, spørgsmål og forslag. 

 

Prioritering af ankesager 

Som den opmærksomme læser vil bemærke, er der i dette halvår tale om 

det laveste antal ankesager i en årrække. Det er i hovedsagen udtryk for 

en bevidst prioritering. 

http://www.dr.dk/tv
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Et voksende antal sager er afsluttet uden den formelle ankebehandling, 

fordi de har kunnet løses i starten af sagsbehandlingen. Det er typisk sket 

ved, at redaktionen har erkendt problemet og f.eks. lavet en rettelse eller 

givet klageren mulighed for at komme til orde. I andre tilfælde har klageren 

- efter lytter- og seerredaktørens undersøgelse af sagen - fået en 

redegørelse for, hvorfor anken efter alt at dømme vil blive afvist og har på 

den baggrund taget konklusionen til efterretning. Klagere, der forlanger en 

formel ankebehandling, får imidlertid dette med mindre klagen er åbenlys 

grundløs eller umulig at behandle. 

Fordelen ved øget brug af denne fremgangsmåde er, at den 

arbejdsmæssigt er mere overkommelig. Hele processen med at lave 

indstillinger til generaldirektøren er ganske tidskrævende og indebærer en 

række høringsrunder. 

Ulempen er, at ankesystemet bliver mindre synligt, og at praksis i 

indstillingerne ikke kommer til at fremstå så klart. 

   

 

V. Resumé og kommentarer til bilag 

 

Bilag 1 rummer statistik over henvendelser. Lidt færre går via DR’s 

Programservice, men det opvejes af øget aktivitet af andre kanaler.  

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

halvår af 2013. Listen rummer flere temaer, der ikke har været 

fremtrædende i den offentlige debat om DR. 

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 i halvåret kritik fra Pressenævnet to gange. 

I den ene sag fik Kontant på DR1 kritik for optagelser foretaget i et 

receptionsområde, hvor man efterspurgte en kommentar fra en direktør. 

Sagen var ikke grov: Der var ikke tale om aggressive optagelser, og ingen 

enkeltpersoner blev udstillet unfair. Efterfølgende blev DR pålagt at bringe 
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kendelsen igen, da den ikke var bragt i begyndelsen af udsendelsen, som 

nævnet havde krævet. 

Udover de to ”næser” fik en klager ret til genmæle, selvom DR havde gjort 

ganske meget for at indhente en kommentar. Klageren afstod fra at få 

genmælet bragt. 

Set i forhold til DR’s etiske problemer i 2013 fik DR således kun få næser i 

Pressenævnet (fire på årsplan) – og ingen af dem var alvorlige. Det 

illustrerer, at antallet af næser i sig selv ikke er nogen god målestok for 

etiske problemer. 

Blandt de seks ankesager, der er behandlet af lytternes og seernes 

redaktør, endte de to sager med medhold. Var sagerne endt i 

Pressenævnet havde de antagelig ført til kritik af DR. 

 

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

Trends og tal for henvendelser  

 

Hovedtendensen er fortsat, at dialog og antallet af henvendelser samlet er i 

vækst. Den fortsatte stigning i nye kontaktformer og i indlæg på sociale 

medier mere end opvejer tilbagegangen på andre områder.  

 

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 2013 lidt over 53.000 – et fald på godt 10 pct. i forhold til året 

før. Med de mange muligheder for at skrive om og til DR – bl.a. på de 

mange DR-sider på Facebook – kan der være store debatter, som ikke 

længere afspejles markant i henvendelserne via ”Kontakt DR”.  

Et eksempel: Da digteren Yahya Hassan den 7. oktober trådte frem i 

Deadline på DR2, gav det mange forskellige – herunder også voldsomt 

kritiske – reaktioner på programmets side på Facebook. Mens der kun kom 

få formelle henvendelser, var der over 6000 indlæg i debatten på bare en 

tråd på Facebook.    

 

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, men er som sagt 

ikke fyldestgørende, da de ikke afspejler andre formelle henvendelser til DR 

og heller ikke klager, som kommer i debatter på sociale medier mv. 
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DR’s nye henvendelsessystem vil forbedre kvaliteten af klagestatistikken. 

 

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, falder klagerne 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. 

 

 

Tabel 1. Klager fordelt på hovedkategorier, 2. halvår 2013 

 

Fordelingen af henvendelser 2.hv.2013 

Unfair og tendentiøs dækning 108 

Partisk valgdækning 8 

Krav om berigtigelse 4 

Klager fra medvirkende 10 

Voldsomme effekter 36 

Ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse 25 

Upassende sprog 31 

Utroværdig konkurrence 13 

Skjult reklame, sponsorering 9 

Klager over DR’s klagesystem 59 

Andre 273 

Antal henvendelser vedrørende 

programetik i alt 576 

Kritik af tekniske problemer, 

manglende opdateringer, mv. 967 

Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske 1313 

Kritik af omfanget af egenreklame 9 

Kritik af omfanget af genudsendelser 52 

Kritiske henvendelser i alt 2917 

Generelle udsagn vedrørende DR - positive 0 

Øvrige kommentarer 26 

Spørgsmål 25 

Antal henvendelser i alt 2968 

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. 

 



15 

 

På halvårsplan er især kategorien ”ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse” 

faldet. Det skyldes primært, at der i første halvår var mange Blachman-

relaterede klager i denne kategori. Samtidig er klager over ”unfair og 

tendentiøs dækning” faldet, ligesom der kun et registreret få klager i den 

særlige kategori for ”tendentiøs valgdækning” efter dækningen af 

kommunalvalget. 

 

Hovedtendenser for de sidste tre år fremgår af tabel 2 nedenfor. På årsplan 

er der tale om et fald i de programetiske klager på ca. 20 procent i forhold 

til 2012, men datamaterialet er ikke godt nok til at drage stærke 

konklusioner. Faldet i ”voldsomme effekter” skyldes i høj grad opsplitningen 

af børne-tv på hhv. Ramasjang og DR Ultra.  

 

Tabel 2. Klager over brud på DR’s Programetik 2011-2013 

 

 2011 2012 2013 

Unfair og tendentiøs dækning 314 351 301 

Partisk valgdækning 242 0 8 

Voldsomme effekter 123 124 57 

Ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse 126 155 105 

Kritik af DR's klagebehandling 135 159 142 

Anden programetik 729 755 650 

Henvendelser om programetik i alt 1669 1544 1263 

Kritiske henvendelser i alt 6406 6105 5815 

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

 

 

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, er antallet af tekniske klager svagt 

faldende fra 2012 til 2013. Dog er der tilsyneladende igen stigende 

problemer med radio-afviklingen, ligesom der også igennem 2013 var 

massive problemer med net-tv. Overgangen til det nye streamingsystem 

skete først i sidste del af december. 
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Tabel 3. Tekniske klager 2011-2013. 

 

 2011 2012 2013 

TV    

Mgl. eller mangelfulde undertekster 132 129 170 

Udfald i billede eller lyd 117 93 60 

Radio:    

Udfald i lyd eller tavshed 61 28 67 

dr.dk    

NetTV On demand 421 492 548 

NetTV Livestreaming 106 300 337 

Andet 657 1160 757 

Henvendelser om tekniske fejl i alt: 1494 2202 1939 

Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via ”klageknappen” på dr.dk. 
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Bilag 2 

Gennemgang af 20 klagetemaer 

 

Klagetemaerne er som i tidligere halvår udvalgt på basis af klager 

modtaget via Kontakt DR (jf. tabel 1) samt på basis af alle de 

henvendelser, lytternes og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller 

fået kendskab til - i årets løb. Der er også skelet til, om sager har været 

meget omtalte i web-debatter og på avisernes debatsider. 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. Afsnittene om ”opfølgning” rummer således 

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

materialet, sikre åbenhed og modgå søforklaringer.  
Emner uden for programvirksomheden – herunder f.eks. licensklager og 

klager fra koncertgængere – er ikke omfattet. 

 

a. Fjorten nye temaer 

Blandt de hyppigst forekommende nye klagetemaer gennemgås de fjorten, 

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. 

 

Dongbold 

 

Baggrund 

DR Sporten lukkede i september for dr.dk-tjenesten Dongbold, der leverede 

live-stillinger fra aktuelle fodboldkampe. Dongbold, der gik i luften i 2003, 

var meget populær blandt dr.dk’s brugere, og flere hundrede gav udtryk for 

deres utilfredshed over lukningen på DR Sportens hjemmeside. De 
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fremhævede især, at Dongbold var bedre end andre tilsvarende tjenester, 

og at den nye live-tjeneste ikke levede op til forgængerens kvalitet. 

 

DR’s svar 

Som reaktion på de mange klager over lukningen lagde DR Sporten i 

oktober en længere forklaring ud på dr.dk. Her redegjorde man for 

baggrunden for beslutningen om at nedlægge Dongbold og erstatte den 

med en ny, opdateret tjeneste. Et centralt problem havde været, at 

Dongbold ikke levede op til public service-kontraktens krav om 

tilgængelighed for svagtseende og at redesignet af dr.dk i 2012 - der 

blandt andet skulle sikre bedre tilgængelighed på smartphones og tablets - 

nødvendiggjorde nedlæggelsen af det ti år gamle Dongbold. 

 

Opfølgning 

I DR Sporten har de mange klager gjort indtryk, men lukningen af 

Dongbold var uundgåelig, da det gamle design ikke var foreneligt med de 

krav, DR har sat for tjenester på nettet. Brugernes input vil blive brugt i 

den nye live-tjeneste, som DR håber, at brugerne vil tage til sig efter en 

tilvænningsperiode.  

 

Deadline-interview med bemærkning om biskop Karsten Nissen 

 

Baggrund 

Over tyve seere klagede over, at Deadline-vært Adam Holm under en 

udsendelse den 8. juli fejlagtigt påstod, at Viborg-biskop Karsten Nissen 

nægter at give hånd til kvindelige præster. Ordene faldt, da Adam Holm 

stillede et spørgsmål til Venstres Inger Støjberg under en debat om 

integration og Islam.  

 

DR’s svar 

DR bragte dagen efter udsendelsen en berigtigelse på såvel DR’s Fejl & 

Fakta-side som i Deadline-udsendelsen kl. 23, ligesom biskop Karsten 

Nissen modtog en undskyldning. 
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Opfølgning 

Fejlen skyldtes en beklagelig misforståelse, som kan være svært helt at 

undgå i en live-situation, hvor debatten kan være ophedet. Deadline stiller 

som format store krav til en vært, da man ønsker at turde stille de mere 

kontroversielle spørgsmål og sikre en levende debat i studiet. Det kan 

betyde, at man ikke altid på forhånd har kunnet planlægge, præcist hvor 

debatten styrer hen. Men det er taget til efterretning, at det fordrer særlig 

præcision, når man i en debat nævner tredjepart, som ikke selv er til stede 

til at svare på kritik. 

 

Exitprognosen fra kommunalvalget 

 

Baggrund 

DR modtager altid mange henvendelser i forbindelse med valg. Kommunal- 

og regionsvalget i 2013 var ikke nogen undtagelse med op mod 100 

henvendelser. Valget blev dækket massivt på alle platforme og havde 

mange større initiativer som ”Demokratiets aften”, og den store 

kandidatdatabase på dr.dk. På selve valgaftenen bragte DR en såkaldt 

exitprognose lavet af analyseinstituttet Epinion. Den forudså fejlagtigt, at 

Socialdemokraterne på landsplan ville gå voldsomt tilbage, og at Venstre 

ville blive det største parti. Over 30 skrev direkte til DR og klagede over 

den forkerte prognose.  

 

DR's svar 

DR beklagede allerede på valgnatten og har besluttet ikke at ville bruge 

disse exit-prognoser for landsresultater ved fremtidige kommunalvalg, da 

usikkerheden ved disse målinger, i modsætning til målingerne ved et 

Folketingsvalg, er for store.  

 

Opfølgning 

DR Nyheder har efterfølgende tilknyttet professor Søren Risbjerg Thomsen 

fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet til sammen med DR og 
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Epinion at evaluere på forløbet. Derudover har DR valgt at indgå i et 

forskningssamarbejde med kommunalforsker Kasper Møller Hansen fra KU 

om konsekvenserne af prognoser i forbindelse med valgdækning. DR har 

ligeledes været i dialog med den øvrige mediebranche for at diskutere 

fremtidig brug af meningsmålinger i forbindelse med valg. 

 

DR's dækning af DGI’s Landsstævne 

 

Baggrund 

DR's transmission fra DGI’s landsstævne i Esbjerg i starten af juli fik over 

en snes seere til at klage - primært på grund af åbningsceremonien den 4. 

juli, som de fandt blev ødelagt af begrænset sendetid og af interviews og 

arkivklip, der stjal fokus fra gymnastikopvisningen.  

 

DR's svar 

DR svarede, at landsstævnet var en særlig stor udfordring at dække i et år, 

hvor der var inkluderet megen anden idræt end gymnastik. Åbningen af 

landsstævnet blev voldsomt forsinket, da indmarchen tog længere tid end 

varslet. Det betød, at seerne fik mindre af selve opvisningen end planlagt. 

 

Opfølgning 

DR har vendt problematikken med arrangørerne for at undgå gentagelse af 

et lignende forløb.  

  

DR Nyheders dækning af Lars Løkke Rasmussen og GGGI 

 

Baggrund 

En snes seere henvendte sig til DR i forbindelse med dækningen Lars Løkke 

Rasmussens rejser for klimaorganisationen Global Green Growth Institute. 

De pågældende brugere mente, at DR i dækningen af sagen havde gjort 

uret mod Lars Løkke Rasmussen og kørt en hetz imod ham, ligesom de 

mente, at dækningen af overdrev ”skandalens” omfang. 
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DR's svar 

DR fulgte og dækkede sagen om Lars Løkke Rasmussens rejser for GGGI 

tæt, fordi det var en vigtig politisk historie. I den situation var det helt 

indlysende at stille kritiske spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen om de 

rejser, han siden selv har beklaget. Politikeres troværdighed hænger nøje 

sammen med sammenhængen mellem det de siger, og det de gør. I denne 

sag var der en modstrid mellem Venstres krav om nøje kontrol med alle 

offentligt udgifter og den konkrete praksis i GGGI, der delvist er finansieret 

af danske bistandsmidler. 

 

Opfølgning 

Det bliver taget alvorligt, når et større antal mennesker, retter enslydende 

kritik af en del af dækningen, men DR Nyheder kan ikke genkende det 

billede af en hetz, som brugerne beskriver. Kritikken i denne konkrete sag 

har derfor ikke givet anledning til større ændringer. DR Nyheder vil fortsat 

følge sager som denne tæt. 

 

Afbrydelse af ”Taggart” på DR1 ved Nelson Mandelas død 

 

Baggrund 

Godt 20 seere klagede over, at et afsnit af krimiserien ”Taggart” d. 5. 

december blev afbrudt af en ekstra udgave af TV-Avisen i anledning af 

Nelson Mandelas død. Krimien blev afbrudt i ca. 40 minutter. Seerne 

klagede især over, at DR2 på tidspunktet for afbrydelsen i forvejen sendte 

om dødsfaldet, og at den ekstraordinære nyhedsudsendelse på DR1 

samtidig blev vist på DR2. Seerne fandt det unødvendigt at afbryde 

Taggart, når man blot kunne skifte til DR2, hvis man ønskede at se 

dækningen af Mandelas død. 

 

DR’s svar 

DR svarede de utilfredse seere, at Mandelas død var en så stor og vigtig 

verdensnyhed, at man gerne ville give alle danskere en tæt dækning af den 
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historiske begivenhed, herunder også på hovedkanalen DR1. Derfor sendte 

DR1 Breaking News sammen med DR2 i 40 minutter, hvorefter resten af 

Taggart-udsendelsen blev vist. 

 

Opfølgning 

Seerreaktionerne vil indgå i fremtidige overvejelser, men DR Nyheder 

fastholder, at en begivenhed som den omtalte kræver tæt og hurtig 

dækning på begge hovedkanaler. 

 

Live-transmission fra mindehøjtideligheden for Nelson Mandela 

 

Baggrund 

DR's live-transmission fra 9 til 15 den 10. december fra Soccer City 

Stadium i Johannesburg, gav anledning til mere end 20 klager over, at der 

blev kommenteret for meget i forbindelse med live-transmissionen. 

 

DR’s svar 

Da DR aftenen forinden ikke kendte indholdet af talerne, havde man ikke 

mulighed for at tekste talerne. Derfor var der hele tiden tale om en 

balancegang. Samtidig var der ofte lydproblemer fra transmissionen fra 

Johannesburg i Sydafrika, og når man ikke kunne høre, hvad der blev sagt, 

valgte redaktionen i stedet at bryde ind og kommentere. 

 

Opfølgning 

Der er meget modstridende seerønsker til kommentatorerne til den slags 

begivenheder. Derfor er det næsten umuligt at undgå klager. 

 

  

DR2-udsendelsen ”Hele svineriet” 

  

Baggrund 

I forbindelse med DR2’s temalørdag den 16. november bragte kanalen 

udsendelsen ”Hele svineriet”, der omhandlede svineproduktionen i 
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Danmark. I udsendelsen rejste direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren 

Gade, og kok Thomas Rode rundt i landet og besøgte svinefarme, 

pølsevogne m.v. Udsendelsen var bestilt af DR med kommunikationsfirmaet 

Complot som producent. Den var i hovedsagen lavet af medarbejdere fra 

LandTV, der de seneste år har været faste tv-folk for Landbrug & 

Fødevarer. Udsendelsen blev genstand for debat i medierne, idet flere 

kritikere mente, at udsendelsen gik alt for ukritisk til svineproducenterne, 

og at de involverede tv-folks samarbejde med Landbrug & Fødevarer satte 

spørgsmålstegn ved udsendelsens neutralitet. Lytter- og seerredaktøren 

kritiserede i en klumme bl.a., at programmet ikke oplyste seerne om 

forbindelsen mellem tv-folkene og Landbrug & Fødevarer.  

  

DR’s svar 

DR Medier – der havde bestilt programmet - forklarede, at formålet med 

udsendelsen var at vise flere sider af debatten om svineproduktionen end 

den klassiske kritiske tilgang. Derfor var udsendelsen tilrettelagt som en 

diskussion mellem en landbrugsrepræsentant (Søren Gade) og en kritiker 

(Thomas Rode). DR Medier medgav imidlertid, at udsendelsens præmis 

ikke var blevet præsenteret godt nok for seerne, at balancen mellem 

udsendelsens to hovedpersoner kunne have været bedre, og at DR til det 

pågældende program burde have valgt en anden producent. 

  

Opfølgning 

DR valgte som følge af kritikken af udsendelsen at aflyse en planlagt 

genudsendelse af programmet, ligesom udsendelsen ikke er tilgængelig på 

dr.dk’s hjemmeside. 

  

 

Monte Carlo om Vild med dans  

 

Baggrund 

Snesevis af lyttere klagede til DR over P3-programmet Monte Carlo, hvor 

værterne i efteråret flere gange omtalte deres positive holdning til 
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fodboldlegenden Allan Simonsen, som på daværende tidspunkt deltog i 

TV2’s underholdningsprogram Vild med dans. Samtidig var der debat og 

kritik på de sociale medier. Klagerne var utilfredse med, at Monte Carlo 

talte for at stemme på Allan Simonsen til trods for, at Simonsen i klagernes 

øjne var uegnet som vinder af TV2-programmet på grund af manglende 

danseevner. Flere betragtede Monte Carlos kampagne som et forsøg på at 

sabotere TV2-programmet, og andre gjorde opmærksom på, at kampagnen 

ødelagde deres oplevelse ved at se Vild med dans. 

 

DR’s svar 

DR har afvist, at der var tale om nogen kampagne. Monte Carlo opfordrede 

ikke til noget, men dækkede – med satirisk brod - den store debat, der 

opstod om den tidligere landsholdsspillers deltagelse i et 

underholdningsprogram.   

 

Opfølgning 

DR har ikke modtaget nogen klager fra TV2, og sagen har ikke givet 

anledning til ændringer. 

 

Lukning af Unga Bunga 

 

Baggrund 

DR offentliggjorde sidst i oktober, at det elektroniske musikprogram Unga 

Bunga, som blev sendt fredag på P3, skulle stoppe. Dette medførte flere 

hundrede beklagende tilkendegivelser fra programmets lyttere på Unga 

Bungas Facebook-side, som har mere end 25.000 følgere. Lytterne lagde 

især vægt på, at Unga Bungas musiske profil er unik i det danske 

radiolandskab. Allerede i november 2011 førte rygter om lukning af Unga 

Bunga til mange reaktioner. 

 

DR’s svar 

I forbindelse med offentliggørelsen af Unga Bungas lukning forklarede DR i 

en pressemeddelelse, at beslutningen havde været svær at træffe, da 
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programmets var velfungerende og havde opbygget en loyal lytterskare, 

men at der skal være plads til fornyelse på en kanal som P3.  

 

Opfølgning 

Unga Bungas sendetid blev fra december overtaget af Lågsus, der nu 

sendes både fredag og lørdag aften. Andre nyudviklede programmer vil i 

2014 fokusere på de snævrere musikgenrer, som Unga Bunga dækkede.  

 

Pagten og de mindste 

 

Baggrund 

Pagten, der blev sendt første gang i 2009, var DR’s julekalender i 2013 for 

de store børn kl. 19.30 på DR1. Mange forældre klagede i løbet af de første 

afsnit over, at julekalenderen var for uhyggelig og voldsom for de 

aldersgrupper, som forældrene forventede, at julekalenderen var tiltænkt. 

Blandt andet kritiserede flere, at sproget i Pagten var for hårdt, og at der 

var mobbescener i programmet, som ikke egnede sig til en julekalender. 

 

DR’s svar 

DR svarede, at Pagten var tiltænkt de store børn fra 8 år, og at 

julekalenderen netop derfor først blev sendt kl. 19.30.  Samtidig erkendte 

man, at DR kunne have været bedre til at give klar besked, således at 

småbørnsforældrene ikke kunne misforstå programmets målgruppe. 

 

Opfølgning 

Oplysning om anbefalede aldersgrupper vil fremover i højere grad indgå i 

den samlede markedsføring og præsentation. 

 

Manglende rettigheder til at live-streame film 

 

Baggrund 

Omkring 30 seere klagede over, at DR i juledagene slukkede for live-

streamingen af DR1 i forbindelse med visningen af flere film - herunder 
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”Dirch” og ”En kongelig affære”. Når brugerne forsøgte at se DR1 på nettet, 

fik de beskeden: ”Af rettighedsmæssige årsager kan vi ikke afspille visse 

udsendelser og live tv udenfor Danmark. Sidder du ved en computer med 

en udenlandsk IP-adresse, kan det være grunden til at du ikke kan se 

programmet.”  DR havde i juledagene også lagt en besked på 

hjemmesiden, hvor man oplyste om, at visse udsendelser ikke kunne ses 

online pga. manglende rettigheder. 

 

DR’s svar 

DR slukker for live-signalet i enkelte tilfælde, hvor DR ikke har eller kan få 

rettighederne til visning på internettet. Det drejer sig bl.a. om ca. 10-15 

danske film om året, som er omfattet af en aftale mellem DR/TV 2, Det 

Danske Filminstitut (DFI) og filmbranchen for perioden 2006-2010. DR skal 

betale en høj pris for at kunne live-streame danske film fra denne periode 

og har derfor fravalgt denne mulighed. 

 

Opfølgning 

Der er i 2012 indgået en ny aftale, hvor rettigheder til at live-streame 

danske film på tv indgår. Aftalen omfatter alle de titler, som DR har indgået 

aftale om i perioden 2011-2014. DR arbejder samtidig for at sikre sig flere 

net-rettigheder inden for rimelige økonomiske rammer.  

DR Medier oplyser desuden, at man fremover vil informere seerne bedre 

om årsagen til slukningen af live-streaming.  

 

Genudsendelse af Giro 413 pga. teknisk fejl 

 

Baggrund 

Den 22. september blev første del af Giro 413 ved en fejl genudsendt efter 

Radioavisen kl. 13. Det klagede knap 40 lyttere klagede over.  

 

DR’s svar 

DR undskyldte dagen efter over for lytterne, at udsendelsens første del ved 

en fejl var blevet sendt to gange. Redaktionen forklarede, at udsendelsen 
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undtagelsesvis var blevet produceret på forhånd, og at man pga. en teknisk 

fejl kom til at afspille første del to gange. 

 

Opfølgning 

Redaktionen lovede i sit svar til klagerne, at programmets vært ville 

bestræbe sig på næste søndag at imødekomme så mange som muligt af de 

lytterønsker, der udgik som følge af fejlen d. 22. september. 

 

Afbrydelse af transmission på DR2 pga. Villy Søvndals afgang 

 

Baggrund 

Omkring 40 seere ringede til DR’s programservice for at klage over, at DR2 

valgte at afbryde live-transmissionen af et samråd, hvor socialminister 

Annette Vilhelmsen (SF) skulle forklare sig i sagen om millionstøtten til 

Lisbeth Zornig Andersens projekt ”Stemmer på kanten”. Årsagen var 

nyheden om, at Villy Søvndal ville trække sig som udenrigsminister. Det fik 

DR2 til at afbryde transmissionen fra samrådet for at dække ”breaking 

news”. 

 

DR’s svar 

DR2’s ledelse har svaret, at nyheden om udenrigsministerens pludselige 

afgang var af så væsentlig karakter, at man ikke kunne forsvare at vente 

med at bringe historien, til det lange samråd med socialministeren var slut. 

DR medgav dog, at man burde have oplyst DR2’s seere om, at Folketingets 

online-tv-kanal sendte samrådet direkte i sin fulde længde.  

 

Opfølgning 

Afbrydelser som den omtalte vil finde sted fra tid til anden, når man som 

DR2 ønsker at bringe seerne de mest aktuelle historier, men det er vigtigt 

at give god information om, hvor den oprindelige historie bedst kan følges. 
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b.  Ni gengangere 

 

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

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

udgået. Dels X Factor (der kun sendes i 1. halvår) og dels sagen med 

opbygningen (med gentagelser)af TV-Avisens 18.30-udgave. 

 

Voldsomme effekter og manglende hensyn til børn i 

programplanlægningen  

Antallet af klager over voldsomme effekter er faldet markant i 2013 og er 

nu kun ca. en tredjedel i forhold til året før. Problemet, der især vedrører 

hensyn til børn, er således på vej ud af top 20-listen. Der har dog været en 

række klager over DR’s julekalender Pagten, som ikke indgår i tallene. De 

er behandlet særskilt ovenfor.  

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

 

Genudsendelser  

DR modtog via ”Kontakt DR” et halvt hundrede klager over omfanget af 

genudsendelser på DR’s sendeflade – det er lidt færre end i 1. halvår. 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 

Knap 100 personer klagede via ”Kontakt DR” over problemer med at høre, 

hvad der bliver sagt i tv- og radioudsendelser (klager over 

underlægningsmusik i TV-Avisen er behandlet separat). Langt størstedelen 

af klagerne vedrører lyden på tv. Tallet er steget i forhold til første halvår, 

hvor det var ca. 60. Klagerne drejer sig især om underlægningsmusik i en 

lang række forskellige tv-udsendelser. Derudover drejer klagerne sig mest 

om enkelte værter, der taler utydeligt eller for hurtigt. DR har netop 

igangsat et større lydprojekt for tv. 

(Lydproblemer er omtalt i 2. hv. 2005 og siden 1. hv. 2007) 
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Underlægningsmusikken i TV-Avisen 

I seneste halvår har omkring 25 personer klaget via ”Kontakt DR” over 

underlægningsmusikken i de korte nyhedsblokke i TVA 18.30 og de korte 

TVA-udsendelser kl. 17.50 og 19.55. Antallet af henvendelser herom har 

været dalende de seneste år, og TV Avisen har gjort en række ting for at 

undersøge og afhjælpe problemet.  

(Emnet er omtalt siden 2. hv. 2010) 

 

Ukorrekt sprog  

Henvendelser via ”Kontakt DR” om sproglige fejl tale er faldet en smule til 

76 mod 90 i første halvår. Som tidligere er det især skriftlige fejl på tekst-

tv og på dr.dk, brugerne klager over.  

(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 med 

16 procent i forhold til det foregående halvår. I alt modtog DR 460 klager 

via ”Kontakt DR” i andet halvår af 2013 mod 548 i første halvår. Langt 

størstedelen af klagerne angår streaming af tv, men der er en stigning i 

antallet af klager over DR’s netradio. 

DR tog lige før nytår et nyt system for tv-streaming i anvendelse.  

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

 

Afviklingsproblemer for radio og tv  

Klager via ”Kontakt DR” over afviklingsproblemer i form af billede- og 

lydudfald er steget fra 48 i første halvår til nu 79. Tallet har været faldende 

de senere år, men især tekniske problemer med radioudsendelser har 

betydet, at det igen er steget. 

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

 

Manglende programinformation og ændring af sendeplanen 

DR modtog via ”Kontakt DR” over et halvt hundrede klager over ændringer 

eller uhensigtsmæssigheder i sendeplanen. Hertil kommer de klager, der 
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var i forbindelse med afbrydelsen af en serie efter Nelson Mandelas død, 

som er behandlet ovenfor.  

(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 liggetid/rettigheder  

70 brugere klagede via ”Kontakt DR” over, at visse programmer ikke er 

tilgængelige on demand på dr.dk. Klagerne gik dels ud på, at DR's 

programmer kun er tilgængelige i en begrænset periode, hvorefter de 

fjernes fra dr.dk og dels, at DR pga. manglende rettigheder ikke gør 

samtlige udsendelser, der har været bragt på DR's flader, tilgængelige on 

demand på nettet. Det tilsvarende tal for første halvår var godt 50. 

(Emnet er tidligere omtalt i 1. hv. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

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. Eksempler på 

disse svar fremgår af sagerne i Bilag 2. Er det en konkret sag, der handler 

om god presseskik og/eller brud på DR’s Programetik, 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.   

                                                                                                                                                                           

Når det gælder alle sager om brud på god presseskik og/eller DR’s 

Programetik, skal klagerne oplyses om deres adgang til at klage videre - 

enten til Pressenævnet eller til lytternes og seernes redaktør.  

 

a. Pressenævnssager. 

Pressenævnet afsagde i 2013 kendelse i tolv sager vedr. DR. I fire af disse 

sager udtalte nævnet kritik af DR. Hertil kom en kendelse om ret til 

genmæle. Her er udviklingen i antallet af ”næser” på årsplan siden 2007: 

 

2007 2 

2008 4 

2009 1 

2010 5 

2011 6  

2012 7 

2013                         4 
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En opdateret oversigt over kendelserne kan ses på dr.dk/etik. 

 

Klage over Kontant d. 2. april 2013.  

Afgjort d. 28. august 2013.  Ret til genmæle. 

Kontant på DR1 bragte den 2. april 2013 en udsendelse om en række 

bilvurderingssider, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var i strid 

med markedsføringsloven. En af de to personer, som ifølge Kontant stod 

bag hjemmesiderne, klagede efterfølgende til Pressenævnet over 

udsendelsen. DR omtalte klager som den ene af to personer bag siderne og 

omtalte i den forbindelse en straffesag fra 2004, hvor klager blev idømt to 

års fængsel for bedrageri. Klager har afvist at have noget med siderne at 

gøre. 

Nævnet konstaterer, at der er afgivet modstridende forklaringer om, 

hvorvidt klager står bag siderne, og at Pressenævnet derfor ikke kan tage 

stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Nævnet udtaler derfor ikke 

kritik af DR på dette punkt. 

Nævnet finder, at DR burde have forelagt oplysningerne for klager ved 

direkte skriftlig henvendelse pr. brev eller email på en måde, der ikke 

havde sammenhæng med bilvurderingssiderne. Nævnet udtaler dog, at det 

må have stået klager klart, at DR forsøgte at komme i kontakt med ham og 

finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af DR for den 

manglende forelæggelse. 

Nævnet finder, at omtale af klagers straffedom fra 2004 umiddelbart kunne 

have betydning i forhold til oplysningerne i udsendelsen/artiklerne. Nævnet 

kan dog ikke pga. de modstridende forklaringer fra klager og DR vurdere, 

om der er en sådan sammenhæng mellem straffedommen og oplysningerne 

i udsendelsen, at der var belæg for at nævne dommen i udsendelsen og 

artiklerne. På det grundlag udtaler Nævnet heller ikke her kritik af DR. 

DR har i forbindelse med klagers programklage i april 2013 afvist at bringe 

genmæle. Nævnet finder, at oplysningerne om, at klager står bag 

bilvurderingssiderne, er oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at 

påføre klager skade af betydning. Da DR ikke har dokumenteret, at DR's 
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oplysninger er utvivlsomt rigtige, har klager ret til at få bragt genmæle, 

såfremt han ønsker det. Klager har dog i sin oprindelige klage til 

Pressenævnet oplyst, at han ikke ønsker at bruge denne ret.  

 

Klage over "I hus til halsen" (3:6), sendt d. 16. april 2013 på DR1.  

Afgjort d. 27. august 2013. Ikke kritik af DR. 

Sitet www.boligtilbolig.dk klagede over, at en medvirkende 

ejendomsmægler i DR-programmet "I hus til halsen" anbefalede et par, der 

ønskede at sælge deres bolig, at benytte en traditionel ejendomsmægler i 

stedet for at bruge en "gør-det-selv-mægler". Dette skete samtidig med, at 

et "til salg"-skilt fra boligtilbolig.dk blev vist flere gange i udsendelsen. 

Den medvirkende ejendomsmægler begrundede sin anbefaling med, at 

man med en traditionel ejendomsmægler får mere lokal markedsføring og 

mere aktivitet i salgssituationen. Klager henviste til, at boligtilbolig.dk blev 

udstillet som en utraditionel mægler på en negativ måde, og at udtrykket 

"gør-det-selv-mægler" er misvisende i forhold til det arbejde, som klager 

udfører for sine kunder. 

Pressenævnet konstaterede, at den påklagede udtalelse fremstår som den 

medvirkende ejendomsmæglers personlige vurdering af parrets situation, 

og at der dermed ikke er tale om oplysninger af faktisk karakter. Nævnet 

finder derfor ikke anledning til at udtale kritik. 

 

Klage over 21 Søndag-indslag om Nexus d. 26. maj 2013.  

Afgjort d. 27. august 2013. Afvist. 

Københavns Kommune klagede til Pressenævnet over 21 Søndags brug af 

skjulte optagelse i et indslag om hash på døgninstitutionen Nexus. I 

indslaget blev indholdet af de skjulte optagelser beskrevet, og optagelserne 

blev vist til to medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation. 

De skjulte optagelser fra institutionen blev dog ikke vist direkte, og 

Pressenævnet afviste derfor klagen. Pressenævnet mente ikke, at der var 

tale om en offentliggørelse af de omtalte optagelser og fandt derfor ikke, at 

det havde kompetence til at behandle klagen. 
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Klage over Kontant, sendt d. 2. april 2013 på DR1.  

Afgjort d. 27. august 2013.  Kritik af DR. 

En Kontant-udsendelse på DR1 d. 2. april 2013 omhandlede den danske 

software-virksomhed Kiloo ApS, der har været udsat for kritik af deres 

betalingsløsninger til spilapplikationer for børn til smartphones og tablets. 

I udsendelsen bragte Kontant optagelser fra firmaets lokaler i Aarhus, hvor 

man bad om at tale med direktøren, selv om direktøren, inden 

optagelserne blev lavet, havde meddelt DR, at man ikke ønskede at 

medvirke. 

Pressenævnet udtaler kritik af DR for ikke at respektere direktørens nej. 

 

Kritik af DR for at bringe Pressenævnets kritik i slutningen af udsendelsen. 

Afgjort 22. oktober 2013. Kritik af DR. 

Den 27. august 2013 kritiserede Pressenævnet DR1-programmet Kontant. 

Pressenævnet pålagde DR at bringe kritikken i starten af førstkommende 

Kontant-udsendelse. Da DR i stedet valgte at bringe kritikken i slutningen 

af udsendelsen, udtaler Pressenævnet igen kritik af DR og pålægger DR at 

bringe Pressenævnets kritik i starten udsendelsen - denne gang med 

følgende ordlyd: 

”Inden vi tager hul på aftenens Kontant-udsendelse bringer vi en kritik fra 

Pressenævnet. 

Pressenævnet kritiserer Kontant for ikke at bringe en tidligere kritik fra 

Pressenævnet den 3. september, som vi skulle. 

Pressenævnet pålagde os at bringe kritikken i starten af udsendelsen, men 

det gjorde vi ikke. Fordi vi ikke bragte Pressenævnets kritik på nøjagtigt 

den måde, Pressenævnet havde givet besked på, bringer vi nu et resumé: 

DR får kritik for ikke at respektere, at et firma ikke ville medvirke i en 

udsendelse. 

Det drejer sig om udsendelsen ”Dyre fornøjelser”, som Kontant bragte den 

9. april i år. I udsendelsen omtales et spil, som firmaet Kiloo ApS står bag. 

Inden udsendelsen havde Kiloos administrerende direktør meddelt Kontant, 

at Kiloo ikke på nogen måde ønskede at medvirke i udsendelsen. Alligevel 

mødte Kontant uanmeldt op på Kiloos adresse i Aarhus og bad om at tale 
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med en chef. 

Pressenævnet mener ikke, at optagelserne fra virksomhedens lokaler 

bidrager væsentligt til udsendelsen. Derfor burde Kontant have respekteret 

Kiloos nej til at medvirke i udsendelsen. 

Det gjorde Kontant ikke og får derfor kritik af Pressenævnet. 

De kan læse mere om begge afgørelser fra Pressenævnet på nævnets 

hjemmeside, som har denne adresse: www.pressenaevnet.dk.” 

 

Klage over "Danske slotte", sendt d. 8. juli 2013 på DR2.  

Afgjort d. 22. oktober 2013.  Ikke kritik af DR. 

DR bragte den 8. juli 2013 "Danske slotte" på DR2. Udsendelsen handlede 

om tre danske slotte, der i dag drives som hotel- og 

restaurantvirksomheder af samme ejer. I udsendelsen blev det i speaken 

oplyst, at "(...) flere sager, hvor fagforeningerne har råbt højt, og rod i 

momsregnskabet viser også, at der ind imellem køres stramt og helt til 

kanten i de gamle huse." Udsendelsen var en nedklippet version af en 

tidligere udsendelse, hvor oplysningen ligeledes fremgik. 

Ejerne af slotshotellerne klagede til DR over udsendelsen, idet de fandt 

oplysningen om "rod i momsregnskabet" usand og krænkende, ligesom 

klagerne ikke fik mulighed for at komme til orde, da de ifølge eget udsagn 

ikke var blevet forelagt påstanden af DR inden udsendelse. 

Pressenævnet udtalte ikke kritik af DR, idet nævnet konkluderede: 

"Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt oplysningen 

er blevet forelagt klagerne, og hvorvidt parterne har aftalt ordlyden af den 

bragte speak. Oplysningen har tidligere været bragt flere gange. Der er 

ikke tilføjet nye elementer i forhold til oplysningen, ligesom klagerne ikke 

tidligere har klaget over den bragte oplysning." 

 

Klage over ”Hvad du ikke vidste om Danmark” d. 24. juli 2014 på DR1. 

Afgjort d. 17. december 2014. Ikke kritik af DR. 

DR1 sendte d. 24. juli et afsnit at dokumentarserien ”Hvad du ikke vidste 

om Danmark,” der omhandlede manglende hygiejne på danske sygehuse. I 

forbindelse med undersøgelsen af rengøringsstandarderne på sygehusene 
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bragte DR i programmet en række skjulte optagelser fra blandt andet 

sygehusene i Roskilde og Køge, hvor der bliver fortaget såkaldte ATP-

målinger, der angiveligt viser, at kvaliteten af rengøringen er for lav. 

Region Sjælland klagede efterfølgende til Pressenævnet over de skjulte 

optagelser, som ifølge regionen var i strid med de vejledende regler for god 

presseskik. 

Pressenævnet afviste imidlertid klagen, fordi der ikke medvirker fysiske 

personer i de skjulte optagelser, og at der derfor ikke er nogen personer, 

der kan være krænket i forbindelse med offentliggørelsen. 

 

 

b. Ankesager for lytternes og seernes redaktør 

I samtlige seks ankesager, der er afsluttet i 2. halvår, blev indstillingen 

fulgt af generaldirektøren. Klagerne fik helt eller delvist medhold i to af 

sagerne.  

Under behandling er bl.a. en større sag fra ”I Skattely” og en række klager 

over udsendelsen om Den Uafhængige Politiklagemyndighed fra serien 

”Hvad du ikke vidste om Danmark”. 

Når antallet af ankesager har været faldende de seneste år, skyldes det en 

bevidst indsats for at løse sager så tidligt som muligt – jf. beretningen side 

8-9. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været 28 dage – 

inkluderet høringsrunder mv. Det er et mindre fald. 

 

Klage over interview med Lars Hedegaard d. 17. marts 2013.  

Afgjort d. 12. august 2013.  Afvist. 

Søndag den 17. marts bragte Deadline på DR 2 et interview med forfatter 

og formand for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard. Interviewet blev i 

de efterfølgende uger genstand for omfattende debat i medierne. 

Lars Hedegaard klagede d. 10. juni til DR over den behandling, han havde 

fået i interviewet. Da redaktionen afviste kritikken, sendte Lars Hedegaard 

den 30. juni sagen videre til lytternes og seernes redaktør. 

Lars Hedegaard klagede over tre konkrete forhold i forbindelse med 

interviewet. For det første klagede han over, at programmets vært påstod, 
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at en af Lars Hedegaards kilder i en bog fra 2003, Serge Trifkovic, er 

krigsforbryder. For det andet klagede han over, at intervieweren påstod, at 

denne Trifkovic var bogens eneste kilde til tolkningen af en specifik 

erklæring. For det tredje klagede Lars Hedegaard over, at værten i 

udsendelsen påstod, at Lars Hedegaard "bliver mere og mere isoleret, selv 

blandt de argeste islamkritikere." 

Lytternes og seernes redaktør afviste Lars Hedegaard på samtlige 

klagepunkter, idet han konkluderede: 

"Vedrørende præsentationen af Trifkovic bør kritikken afvises. Trifkovic 

præsenteres som rådgiver for en krigsforbryder. Det er en relevant 

kendsgerning at fremhæve i et kritisk spørgsmål. 

Vedrørende diskussionen om tolkningen af Mekka-erklæringen og 

spørgsmålet om Hedegaards isolation, er der tale om udlægninger, som 

kræver at den kritiserede part har direkte mulighed for at svare, 

kommentere og afvise. Det var netop, hvad der skete. Netop som led i 

kritiske spørgsmål var de nævnte forhold helt relevante at fremdrage. 

Ofte betyder en kritisk, pågående og insisterende udspørgen, at den 

interviewede bliver bedre, skarpere og mere præcis i sine svar.  Det skete 

ikke i dette tilfælde. Således indeholder Lars Hedegaards indlæg i 

klagesagen netop en række af de forhold, han kunne have brugt i selve 

interviewet. Det betyder imidlertid ikke, at hverken spørgsmål eller 

interviewform var forkert. 

Netop en så markant samfundsdebattør som Hedegaard kan og bør 

udsættes for kritisk udspørgen. Det er en vigtig del af den frie debat. Alle 

de spørgsmål, der blev stillet i interviewet, var relevante som led i en 

sådan udspørgen. Havde Hedegaard svaret med alle de argumenter, han 

har omtalt under klagesagen, var det muligvis blevet en bedre og mere 

spændende diskussion. Det sker imidlertid jævnligt, at man som debattør 

kan ærgre sig over noget, man i en live-debat ikke fik fremført. Til det er i 

denne sammenhæng kun at sige: Debatten går videre." 

 

 

 



38 

 

Klage over TV-Avisens dækning af Omo-sagen i juni 2013.  

Afgjort d. 30. august 2013.  Delvist medhold. 

DR bragte i løbet af juni 2013 i TV-Avisen og på dr.dk en række artikler om 

den nigerianske kvinde Omo Amenagawon, der havde fået afslag på asyl i 

Danmark, selvom hun ifølge eget udsagn var blevet tvunget ind i 

prostitution i Danmark. 

En person klagede over DR's dækning, idet det ifølge klagers opfattelse 

fejlagtigt fremgik af indslag og artikler, at den nigerianske kvinde havde 

været udsat for menneskehandel på trods af, at de anklagede bagmænd 

var blevet frifundet ved byretten i Herning for netop menneskehandel. 

Der blev også klaget over, at DR udviste manglende kildekritik over for en 

medvirkende fhv. politimand, ligesom der blev klaget over brugen af ordet 

"bagmænd", selvom de anklagede bagmænd var blevet frifundet for 

menneskehandel. 

Lytternes og seernes redaktør konkluderende i sin indstilling: 

"Det var en fejl i DR Nyheders oprindelige dækning af Omo-sagen, at det 

ikke fra starten blev forklaret, at de anklagede bagmænd i retten var blevet 

frifundet for menneskehandel. Klager har på dette punkt ret i sin kritik. 

Efter lytter- og seerredaktørens første kommentar til sagen har DR Nyheder 

imidlertid præciseret disse forhold både i forbindelse med en tekst, der er 

oplæst i TV-Avisen og i form af en artikel på "Fejl og fakta"-sitet på 

dr.dk/nyheder. 

Hermed er der på forsvarlig vis rettet op på fejlen. 

Klagers øvrige kritik giver ikke anledning til yderligere præciseringer eller 

rettelser." 

Præciseringen i TV-Avisen blev oplæst den 5. juli. 

 

Klage over DR's dækning af tilbagetrækningen fra Afghanistan.  

Afgjort d. 30. august 2013.  Afvist. 

En seer klagede over DR's dækning af tilbagetrækningen af danske tropper 

fra Afghanistan, som vedkommende fandt misvisende. Klageren var 

utilfreds med, at DR gentagne gange i tv og på dr.dk oplyste, at Danmark 
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trækker sine kamptropper hjem, selvom der fortsat forbliver et mindre 

antal danske kamptropper i Afghanistan efter tilbagetrækningen. 

Efter at redaktionen flere gange havde afvist klagers kritik, ankede klager 

til lytternes og seernes redaktør, som konkluderede: 

"Klager har i meget hårde vendinger bebrejdet DR, at der er givet fejlagtige 

oplysninger om den danske tilbagetrækning fra Afghanistan. Klager finder 

det således meget pinligt, at DR har talt om tilbagetrækning af de danske 

kamptropper. 

Kritikken er ikke rimelig. Man kan altid diskutere om forløb er beskrevet 

præcist nok, men i dette tilfælde har DR's dækning gang på gang 

understreget, at der efter tilbagetrækningen af kamptropperne stadig er 

mindre danske enheder tilbage, som fortsat kan risikere at komme i kamp. 

Samlet er disse sammenhænge blevet beskrevet fuldt forsvarligt. 

Jeg indstiller på den baggrund, at klagen afvises." 

 

Klage over indslag om halalslagtning d. 29. juli 2013 på DR1.  

Afgjort d. 8. november 2013. Afvist. 

Aftenshowet på DR1 bragte den 29. juli et indslag om halalslagtning. 

Indslaget handlede blandt andet om, hvordan halalslagtning foregår, samt 

hvilke regler der gælder på området. 

I indslaget medvirkede blandt andre en veterinærinspektør fra 

Fødevarestyrelsen, en dyrlæge fra Dyrenes Beskyttelse og en domprovst.  

Efter at redaktionen havde afvist en klage, ankede klageren til lytternes og 

seernes redaktør og fremhævede det principielle i sagen. I følge klageren 

var indslaget en propaganderende og ensidig fremstilling af halalslagtning 

ligesom indslaget i følge klageren undlod at problematisere de islamiske 

organisationers rolle.  

Lytternes og seernes redaktør afviste klagen i sin helhed, idet han 

konkluderede: 

"Indslaget i Aftenshowet var redeligt og benyttede relevante fagfolk. Ikke 

alle aspekter blev belyst, men det kan man heller ikke forlange af 

enkeltindslag. Vinklingen var forsvarlig og der er intet grundlag for at 

kritisere programmet for brud på DR's etiske regler eller på god 
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presseskik." 

Klage over artikel på dr.dk om Hvidovre bragt d. 20. november 2013. 

Afgjort d. 31. december 2013. Medhold. 

Dr.dk bragte d. 20. november en historie med overskriften "Drama i 

Hvidovre: Rygter taler om partihopper," der handlede om 

konstitueringsforhandlingerne i Hvidovre Kommune. Artiklen gengav som 

rygte, at et af de valgte medlemmer fra Hvidovrelisten overvejede at 

springe over til Socialdemokraterne, således at S sammen med Enhedlisten 

og SF ville opnå flertallet i byrådet. 

Artiklen fik Kristina E. Young fra Hvidovre-listen til at klage: 

"At publicere ubekræftede rygter er efter min mening dybt useriøst og har 

helt indlysende spillet en væsentlig rolle i den efterfølgende konstituering. 

Rygtet i artiklen er alene baseret på unavngivne socialdemokratiske kilder, 

som jo helt indlysende vil have fordel af at sprede et sådan rygte. 

Ydermere hænger det ubekræftede rygte en anden politiker (fra 

Hvidovrelisten) ud som værende potentiel hopper." 

Efter at redaktionen afviste kritikken klagede Kristina E. Young videre. I sin 

indstilling kritiserede lytternes og seernes redaktør, at DR ikke havde 

forelagt historien for Hvidovrelisten inden offentliggørelse og indstillede 

derfor, at DR Nyheder beklagede og tilføjede Hvidovrelistens kommentar til 

historien i den oprindelige artikel og indrykkede en tilsvarende artikel på 

DR's Fejl & Fakta-side. 

 

Klage over filmen "Rules of Engagement" på DR3, sendt d. 2. december 

2013. Afgjort d. 31. december 2013. Afvist. 

DR3 sendte den 2. december 2013 den amerikanske film "Rules of 

Engagement", hvor en amerikansk soldat anklages for krigsforbrydelser i 

forbindelse med evakueringen af en ambassade i Yemen. En seer klagede 

efterfølgende over DR's visning af filmen, som han fandt, var 

propaganderende og fremstillede yemenitter som barbariske og fanatiske. 

 

Efter redaktionen havde afvist kritikken, ankede seeren til lytternes og 

seernes redaktør. Lytternes og seernes redaktør afviste, at filmen havde en 
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karakter, som retfærdiggør, at den ikke bør vises på DR: Filmen 

"repræsenterer en genre, som er en del af en medievirkelighed, som DR 

ikke principielt bør være afskåret fra at vise. Den fornedrende omtale, som 

DR skal modvirke, vil man ikke begrænse ved at forbyde visning af 

populære Hollywood-produktioner. Det handler derimod om, hvorvidt det 

samlede programudbud giver seere og lyttere indsigt og forståelse." 

Lytternes redaktør kritiserede dog, at DR ikke havde taget højde for den 

klare advarsel mod filmens barske scener fra Medierådet for Børn og Unge. 

På den baggrund burde man før visningen på DR3 have oplyst, at filmen 

var bedømt som uegnet for børn under 15 år. 

 

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

 


