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række ændringer er sat i gang.  
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dækning, en kritik af de vedvarende streamingsproblemer og en 

kommentar til de mange næser, DR i 2012 fik i Pressenævnet. 

 

II. Undersøgelse af etik og troværdighed 

Som omtalt i sidste rapport har forskere fra RUC og CBS (under ledelse af 

lektor Mark Ørsten og professor Anker Brink Lund) gennemført en større 

undersøgelse af etik og troværdighed i syv danske medier. Det er sket med 

DR, TV2 og fem dagblade som aktive og medfinansierende deltagere. 

Undersøgelsen bygger bl.a. på udsagn fra 547 kilder og medvirkende - med 

afsæt i konkrete indslag og artikler i en uge i november 2011.  

 

Data om undersøgelsen: 

Når befolkningen spørges om danske mediers troværdighed kommer DR’s vigtigste 

nyhedsudsendelser gang på gang ud med absolutte topplaceringer. Den her omtalte 

undersøgelse belyser helt andre dele af problemstillingen. Den samlede undersøgelse 

omfatter således en kvalitativ analyse af enkelte indslag/artikler, en analyse af hvordan 

tophistorier versioneres på forskellige medieplatforme, en række rundspørger til kilder og 

journalister, en klageanalyse og en sproganalyse.   

I omtalen nedenfor behandles alene delresultater fra en spørgeskemabaseret undersøgelse 

blandt kilder, der har medvirket i nyhedsartikler og nyhedsindslag i uge 46, 2011 i hhv. 

Berlingske, Jyllands-Posten, Politiken, Folketidende, Nordvestnyt, DR (TV-Avisen) og TV 2 

(Nyhederne). Spørgeskemaet blev udsendt til 906 kilder i perioden 13.-21. februar 2012. 

Den 13. marts 2012 havde 596 kilder svaret. De 547 kilder bekræftede, at de var blevet 

interviewet af en journalist fra det medie, som artiklen eller indslaget blev publiceret i. Det 

er svarene fra disse 547 kilder, som graferne nedenfor er baseret på.  

 

 

Den samlede offentliggørelse er udsat til foråret 2013, men en nærmere 

analyse af DR’s resultater på fejlområdet bør ikke vente længere. 

I tabellen nedenfor er kildernes vurdering af de faktuelle fejl fordelt på 

medietyper. Som det fremgår, har de landsdækkende tv-stationer (DR og 

TV2) ifølge kilderne markant flere fejl end aviserne. Undersøgelsen 

offentliggør kun tal for medietyper, men forskerne oplyser, at DR og TV 2 

ligger nogenlunde på linje. 

Cirka hver femte kilde til indslag i TV-Avisen mener således at have 

konstateret faktuelle fejl i det endelige indslag. 
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                     Tabel 1 – Objektive fejl 

 

 

Ja, der er konkrete, faktuelle fejl i 
artiklen/indslaget

11,3%
10,4%

23,1%

7,7%

Landsdækkende 
dagblad

Regionalt 
dagblad

Landsdækkende 
tv

Dagbladenes 
netaviser

Kilder om etik og troværdighed i dansk journalistik
Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet

 

 

Kildernes svar er i undersøgelsen anonymiserede, men jeg har lavet min 

egen gennemgang af de 33 indslag, som de 60 DR-kilder har vurderet. Den 

bekræfter, at kildernes vurderinger af de faktuelle fejl er relevante.  

Der er to hovedgrupper: 

For det første fejl i navne og titler. Eksempler: 

- Forkert titel på interviewet ekspert (ikke professor) 

- Helt forkert navn på interviewet politiinspektør 

- Forkert fornavn på interviewet politiker 

- Forkert angivelse af politikers ordførerskab 

For det andet forkerte faktuelle oplysninger i indslagene. Eksempler: 

- Forkert oplysning om en konkret emballages farlighed  

- Forkert titel på indslag om renten 

- Igangværende undersøgelse præsenteres som fuldt afsluttet 
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Det er et gennemgående træk, at fejlprocenten (ifølge kildernes konkrete 

vurdering fra den pågældende uge i 2011) er cirka dobbelt så stor i tv-

indslag som i avisartikler. At såvel risikoen for fejl som indslagenes 

gennemslagskraft er så stor, gør det derfor ekstra vigtigt, at netop tv-

nyhederne arbejder hårdt med at eliminere faktuelle fejl.  

 

Den centrale diskussion knytter sig imidlertid til vurderingen af de 

subjektive fejl. Det handler især om uenighed om vinkling, graden af 

(over)dramatisering, udeladelse af væsentlige oplysninger, misvisende 

anvendelse af citater osv. Disse temaer er i undersøgelsen belyst ved 14 

forskellige spørgsmål til kilderne. Det ligger i sagens natur, at disse 

vurderinger ofte vil være omstridte. Også blandt kilderne indbyrdes kan der 

være stor uenighed om, hvad der er den relevante vinkel, hvad der er de 

relevante oplysninger osv. Et centralt resultat er gengivet i tabel 2 

nedenfor: Som det fremgår, er kilderne også på dette område mere kritiske 

over for tv-nyhederne end over for især de landsdækkende dagblade. 

 

       Tabel 2 – Subjektive fejl 

Ja, journalisten har udeladt vigtig information 
eller citater

9,5%

14,4%

18,7%

2,6%

Landsdækkende 
dagblad

Regionalt 
dagblad

Landsdækkende 
tv

Dagbladenes 
netaviser

Kilder om etik og troværdighed i dansk journalistik
Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet
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Det kan hænge sammen med, at der i aviserne oftest er bedre plads til at 

forklare og få flere forbehold med. Det typiske indslag i f.eks. TV-Avisen er 

kortere og med en større grad af forenkling. Samtidig er det logistisk set 

sværere at lave et godt tv-indslag. 

I en gennemgang af de nævnte 33 indslag fra TV-Avisen, har jeg selv søgt 

at vurdere disse uenigheder nærmere. Der er tre hovedkonklusioner: 

For det første: Omkring halvdelen af kildernes kritik er efter en almindelig 

journalistisk vurdering ikke alvorlig. Det er en kritik, som efterlyser flere 

oplysninger og flere nuancer i indslaget, men på en måde der i vid 

udstrækning bygger på urealistiske forestillinger om, hvad man kan få med 

i et relativt kort nyhedsindslag i tv. En del af dette problem kunne antagelig 

løses ved, at journalisterne på forhånd forklarede vilkårene for det konkrete 

indslag bedre til kilderne. 

For det andet: Den anden hovedgruppe af kilder (der er en del 

sammenfald) kommer med en relevant kritik af, at indslaget gav en noget 

misvisende fremstilling. Det er ikke noget, som handler om manipulation 

eller væsentlig skævvridning, men snarere hvad man kan beskrive som en 

saglig diskussion om indslagets kvalitet. Eksempler: Et indslag med 

udgangspunkt i et dagsaktuelt udsving på de finansielle markeder søger at 

belyse konsekvenserne – og ender med eksperter der føler sig 

overfortolkede eller presset ud i vurderinger, de ikke finder helt relevante. 

En ansvarlig politiker føler sig afbrudt og misforstået i et live-interview, 

hvor studieværten ikke mener, at der svares på de stillede spørgsmål. I et 

indslag om firmaer, der leverer løsninger på miljø- og klimaproblemer, 

mener flere medvirkende firmaer ikke, at deres egen rolle præsenteres 

fyldestgørende. 

For det tredje. I et indslag1 er der tale om en væsentlig kritik af 

fremstillingens troværdighed. Emballeringen af et konkret produkt 

beskyldes på et forkert grundlag for at være farlig (det blev rettet af TV-

Avisen dagen efter) samtidig med, at en undersøgelse om samme emne 

gengives klart uforsvarligt.  
                                                      
1 Rettelse: Oprindeligt kritiserede beretningen i dette afsnit også et TVA- indslag om 
dieselpriser. Denne kritik byggede på en fejlslutning fra min side og er derfor slettet og 
beklaget. JMOL, 19/2-2013  
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Man kan aldrig lave nyhedsdækning uden efterfølgende kritik. Men for hver 

enkelt af de tre nævnte kategorier er der god grund til at arbejde 

systematisk med at reducere problemerne.  

Undersøgelsen giver kun et øjebliksbillede baseret på relativt få indslag. 

Trods dette forbehold kan resultaterne (jf. tabel 1 og 2) ikke være 

tilfredsstillende for en ambitiøs public service-station med høje 

kvalitetsmål. Målene må derfor være enkle: Færre faktuelle fejl. Færre 

kilder, der ikke er briefet godt nok. Færre tilfælde hvor der er grund til at 

kritisere den journalistiske kvalitet. Og først og fremmest en kontant 

indsats for helt at forhindre de tilfælde, hvor der er grund til væsentlig 

kritik. 

 

I begyndelsen af maj 2012 fik DR’s direktion en første orientering om 

resultaterne fra projektet.  

Fra efteråret 2012 er der gennemført en række ændringer i organiseringen 

i DR Nyheder ligesom TV-Avisen blev relanceret. Blandt de erklærede 

formål var at sikre en større faglig ballast på redaktionen og en væsentlig 

bedre kvalitetskontrol. Især i TV-Avisen 21.30 laves der samtidig færre 

indslag og især de bærende historier har fået mere plads. 

Siden efteråret 2012 har der samtidig været et øget fokus på etik i DR 

Nyheder med interne kurser og debatter på redaktionsmøderne. Indsatsen 

er blevet yderligere skærpet på baggrund af et par store fejl i 

nyhedsdækningen i vinterens løb. 

Man må antage, at hele denne forebyggende indsats reducerer en god del 

af de problemer, som undersøgelsen peger på. Da de gengivne 2011-tal 

umiddelbart er problematiske og da aktuelle sager tilsiger stor 

opmærksomhed om problemerne, vil det imidlertid være betryggende, hvis 

der igen (f.eks. i slutningen af 2013) laves en tilsvarende undersøgelse. 

 

Samtidig understreger undersøgelsen selvsagt også vigtigheden af at 

forsætte og udbygge indsatsen for hurtigt at erkende og rette alle fejl af 

betydning. Et særligt problem er, at de samme historier effektivt bringes 
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både på tv, ttv, radio, net, mobil osv. Når der vitterlig begås (og samtidig 

spredes) en del fejl, er det vigtigt, at der rettes ligeså systematisk. Det kan 

fortsat gøres langt bedre.  

DR Nyheder offentliggjorde i 2012 i alt 75 rettelser og præciseringer på 

siden ”Fejl og Fakta” på dr.dk/nyheder. Sammenlignet med andre tv-

stationer – også med de bedste internationalt – ligger DR nu i det absolutte 

førerfelt, når det handler om at korrigere sig selv på relevant vis. Det skal 

tilmed ses på baggrund af, at f. eks. amerikanske undersøgelser 

rapporterer om væsentligt højere fejlprocenter. Men DR’s gode placering 

skal ses i forhold til et meget ringe internationalt niveau for rettelser på tv- 

og radiostationer. Før DR Nyheder kan hævde at have sat en ny standard, 

kræver det fortsat klarere og mere systematiske rettelser i de enkelte 

udsendelser, mens tid er. Også bedre information til brugerne om ”Fejl og 

Fakta”-sitet ville føje til helheden. 

 

III. Facebook og den svære dialog 

I tidligere rapporter er DR’s brug af Facebook blevet kommenteret. Først 

blev det i 2009 efterlyst, at DR brugte sociale medier som en af vejene til 

bedre dialog og kontakt med brugerne. Samtidig blev det i 2009 og 2010 

foreslået, at DR lavede præcise retningslinjer for brugen af især Facebook. 

Det skulle bl.a. sikre, at brugen af Facebook ikke udelukkede ikke-

medlemmer fra DR-produceret indhold. Samtidig skulle det forhindre, at 

henvisninger til sociale medier antog karaktér af reklame. 

Fra slutningen af 2010 har DR da også i stor stil lavet sider på Facebook – 

der er p.t. omkring 170 forskellige DR-sider med i alt omkring 1,5 millioner 

”likes”. Det trak ud med de foreslåede retningslinjer, men de er med 

virkning fra september 2012 blevet skrevet ind i DR’s programetik og følges 

tilsyneladende i store træk. 

Selvom væksten for Facebook synes aftaget, er der p.t. omkring 3 millioner 

danskere i dette netværk. Derfor giver det virkelig god mening, at også 

mange DR-programmer bruger denne platform. 

Udviklingen har imidlertid skabt en gråzone. En Facebook-side er også en 

invitation til dialog, men der er ingen klar politik for, hvornår DR svarer på 
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brugernes indlæg på Facebook. Der kan på en uge komme flere tusinde. 

Det er ikke praktisk muligt at svare på alt, men omvendt er det uholdbart, 

hvis mange skælder ud over DR på en Facebook-side, uden at DR svarer. 

Og det er uholdbart, at meget alvorlig kritik ikke håndteres. Godt bliver det 

heller ikke i de tilfælde, hvor DR-svaret er en henvisning til en formular, 

hvor man kan indgive en klage. Det er der jo formelt ikke noget galt i, men 

god dialogstil er det næppe at nøjes med det. DR må for hver af sine 

Facebook-sider gøre det klart, hvilken dialog man som bruger kan forvente.  

 

Selv uden Facebook kommer der årligt flere hundrede tusinde henvendelser 

til DR om programmerne. Det er med det nuværende system meget svært 

at overskue, hvor godt de behandles – og om de rette svar gives hurtigt 

nok. Et nyt henvendelsessystem har været efterlyst i årevis og er i disse 

måneder endelig i støbeskeen. Det er perspektivrigt, hvis det kan lykkes 

både at effektivisere arbejdet og samtidig sikre en væsentligt bedre 

brugeroplevelse hos de mange mennesker, der henvender sig. Det handler 

ikke alene om at sikre, at seriøse klager behandles korrekt. Der er så 

mange engagerede mennesker, der henvender sig med meninger, 

spørgsmål og forslag, at måden, man bruger det på og besvarer det på, har 

en væsentlig betydning for DR’s image og anseelse.  

 

IV. Leveson-rapporten 

Det havde betydning for hele den internationale debat om medier og etik, 

da den britiske appeldommer - Lord Justice Leveson - sidst i november 

offentliggjorde den hidtil grundigste rapport, der er lavet om 

medieregulering. 

Den beskriver omhyggeligt de massive etiske problemer i den britiske 

medieverden, men afspejler også de svære dilemmaer, der er forbundet 

med indgreb. Anbefalingerne var endnu en række forsøg på – med 

konkrete lovgivningsmæssige incitamenter – at presse de britiske aviser til 

selv at etablere et stærkt og uafhængigt kontrolorgan. Der er tale om et 

stærkere og mere selvstændigt organ end et pressenævn efter dansk 

model. 
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I den fortsatte britiske og internationale debat beskyldes en sådan 

medieselvregulering for potentielt at kunne true ytringsfriheden. Samtidig 

mener andre, at reguleringen nemt ender med (igen) at blive for svag og 

for langsom. 

Kritikken af for svage indgreb har også ramt lytter- og seerredaktøren. I en 

kronik i Politiken den 17. november skrev Søren Pind, Kasper Fogh Hansen, 

Gretelise Holm og Anne Sophia Hermansen med udgangspunkt i en 

omstridt DR-udsendelse: 

”I DR vrider man sig alt, man overhovedet kan, for at undgå at indrømme 

noget som helst. Også selv om DR's seerredaktør, Jacob Mollerup, har 

påpeget, hvordan det er dybt kritisk, at DR ikke er i stand til at erkende 

egne fejl: »Forløbet bekræfter, at det i praksis ofte er svært for en ledelse 

at beklage noget, man lige har udsendt med piber og trommer. Problemet 

er bare, at det er nødvendigt, hvis man selv vil administrere sin 

ytringsfrihed«, skrev han om sagen. Men en indre vagthund nytter ikke 

meget. Pressen beklager og undskylder kun de fejl, den begår, når den 

tvinges til det efter års hårde retssager og pinefulde processer.” 

Argumentationen halter. For det første erkender DR vitterligt løbende 

mange af sine fejl – helt uden retssager. For det andet ville den 

presseombudsmand, som Pind & Co. foreslår i kronikken, heller ikke have 

kunnet løse den her omtalte sag, der tidligt blev indbragt for domstolene. 

 

En anden fløj i debatten mener som sagt, at pressenævn mv. kan true det 

frie ord. I forhold til denne debat er det i dansk sammenhæng slående, at 

konkrete afgørelser fra Pressenævnet aldrig har været udsat for seriøs 

kritik for at begrænse ytringsfriheden. Det har heller aldrig været tilfældet 

med indstillinger fra lytternes og seernes redaktør.  

Man kan naturligvis være uenig i konkrete afgørelser og f.eks. mene, at et 

konkret kritisk indslag ikke skulle have været rettet eller beklaget. Men i 

ingen sager har mediet været afskåret fra fortsat kritisk dækning. Og ingen 

sager har afskåret mediet fra helt at bringe bestemte historier. Der er intet, 

der har afskåret mediet fra fortsat at forfølge en historie og dokumentere 
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den bedre. De eneste afgørelser, hvor bekymringen for ytringsfriheden har 

været relevant i et eller andet omfang, har været domstolsafgørelser – 

herunder fogedforbud. 

Endvidere er det tankevækkende, at det nu i 20 år ikke har givet særlige 

problemer, at det samme pressenævn i Danmark fungerer for både aviser, 

tv, radio, mediers netudgaver mv. 

 

Efter sidste års mange diskussioner om den danske medieselvregulering og 

Pressenævnets manglende gennemslagskraft er de danske medier nu ved 

at forberede et forslag til en tiltrængt modernisering af de vejledende 

retningslinjer for god presseskik. Pressenævnet har ligeledes i sine 

kendelser anlagt en strammere kurs m.h.t. til, hvordan medierne skal 

offentliggøre nævnets kritik. Begge dele bør ses som fremskridt. 

 

V. Resumé og kommentarer til bilag 

Bilag 1 rummer statistik over henvendelser. Der skønnes nu at komme op 

mod 300.000 om året. Blandt klagerne er den mest markante tendens en 

stigning i de tekniske klager. Især den stigende utilfredshed med kvaliteten 

af streamingen på dr.dk er bekymrende.  

En nærmere gennemgang af bias-klagerne viser, at de spreder sig over et 

meget bredt felt og med få klare tendenser. 

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

halvår af 2012. Listen er præget af årets store sportsbegivenheder og DR’s 

egne omlægninger. På de fleste områder handler kritikken om satsninger, 

som DR samlet betragter som vellykkede. 

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 seks næser fra Pressenævnet – et historisk højt tal. En sag 

om optagelser fra et plejehjem skyldtes et hændeligt uheld omkring 

fototilladelser. Men de fem øvrige påtaler fra nævnet havde substans. 

Alvorligst var sagen fra DR2, hvor man omtalte en bedemand som skyldig i 

alvorlige lovovertrædelser, selvom han i landsretten var blevet frikendt for 

alle de væsentligste anklager. Sagen var særligt ærgerlig, fordi problemet 

tidligt blev påpeget, uden at DR fik lavet en tilstrækkelig klar rettelse. 
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Kontant fik to næser – den ene for udeladelse af en væsentlig oplysning i et 

kritisk indslag i et program om hoftesagen og den anden for manglende 

forelæggelse og for en alt for sen rettelse af en mindre fejl i dækningen af 

en sag om en stærkt kritiseret flyttemand. 

21 Søndag fik ligeledes to næser – den ene for udeladelse af væsentlige 

oplysninger i en sag om forældremyndighed og den anden for uklarhed om 

den fulde dokumentation for et i øvrigt relevant kritisk indslag. 

Et fælles træk er, at en hurtig erkendelse af problemerne kunne have 

sparet DR for både en lang sagsbehandling og for næserne.  

Det er vigtigt at bemærke, at alle disse fire indslag kunne være lavet både 

seværdigt og kritisk på en måde, der samtidig levede op til kravene til god 

presseskik. 

Blandt de 14 ankesager, der er behandlet af lytternes og seernes redaktør, 

fik de fleste helt eller delvist medhold. Fire kunne også være gået til 

Pressenævnet – det valgte kun en af dem. 
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Bilag 1  

Trends og tal for henvendelser  

 

Danskernes lyst til at give DR besked fejler ikke noget! Samtidig med et 

uændret højt antal henvendelser til bl.a. Kontakt DR og DR Nyheders 

mange postkasser, er der løbende nye programmer, som opbygger en tæt 

kontakt med lyttere og seere. Hertil kommer, at antallet af årlige indlæg på 

DR’s sider på Facebook for længst har passeret 100.000 på årsplan.  

 

a. Rundspørge om henvendelser  

En rundspørge fra lytter- og seerredaktøren til 50 redaktionelle chefer gav i 

december 2012 input til et nyt opdateret skøn for antallet af henvendelser 

om programmerne. Det er svært direkte at sammenligne med tilsvarende 

tal fra 2009, fordi DR siden har lavet flere ændringer i organisationens 

opbygning, men på de fleste områder er der tale om et stigende antal 

henvendelser. Det tyder på, at det samlede tal på årsplan nærmer sig 

300.000. 

Dette tal omfatter både spørgsmål, forslag, kommentarer og klager – 

primært modtaget på mail og (i mindre omfang) telefon. Hertil kommer 

yderligere et betydeligt antal indlæg på debatter på dr.dk og på DR’s 

Facebook-sider. Mange programmer modtager oveni også input pr. sms.  

P3 modtager f.eks. på en typisk uge et par hundrede mails, omkring 1000 

indlæg på Facebook-sider og omkring 10.000 sms’er. 

Formiddag på 4’eren, Aftenshowet og de mange naturprogrammer er andre 

topscorere. 

Det samlede antal (program)henvendelser til DR Licens- og programservice 

var i andet halvår 2012 på lidt under 30.000 – og 60.126 for hele 2012. 

Men herudover er der mange centrale mailbokse med stor trafik. Alene til 
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nettv@dr.dk kom der ca. 8500 henvendelser i 2012 – heraf en stor del med 

kritik. DR Teknikservice (der bl.a. nås på teknikinfo@dr.dk) har modtaget 

godt 10.000 henvendelser i det forgangne år. 

Det, der dialogmæssigt fungerer bedst, er de målrettede henvendelser med 

den ”klare kontrakt”. Seere, der eksempelvis skriver til Kontant eller 

Detektor med forslag, kan se hver uge, hvordan den slags input bliver 

brugt. Har man skrevet til klagefunktionen på Kontakt DR, er det klart, at 

man har krav på et klagesvar fra DR. Og for brugere, der udfylder en 

”anmeld fejl”-funktion på dr.dk, er der også en klar ”kontrakt” – hvis det 

altså lykkes at få rettet fejlen.  

Sværere er det med de henvendelser, der sendes til de store, brede 

postkasser. Det meste besvares enten centralt (bl.a. i DR Programservice) 

eller ved videresendelse til de enkelte redaktioner. Men nogle kommentarer 

får et autosvar om, at de ikke kan forvente individuelt svar. 

Kommunikation og dialog fungerer bedst, hvis DR formår effektivt at få 

dirigeret henvendelserne til rette modtager uden omveje. 

Et eksempel på en kreativ udvikling af nye systemer, er et internt forsøg 

med et såkaldt ”Skriv godt”-system, hvor man i et enkelt setup kan sende 

forslag til journalister om helt præcise sproglige rettelser i deres artikler. Er 

journalisten/redaktøren enig, klikker de blot på ”accept” i den mail, de får 

med forslaget. Også i den bredere kommunikation med DR’s brugere, er 

der brug for at udvikle modeller, hvor en stor del af inputtet kan komme 

direkte til det sted i DR, hvor det kan gøre nytte – og i en håndtérbar form.  

 

b. DR Nyheder  

Henvendelser til DR Nyheder spiller en særlig central rolle. På årsplan 

modtager de forskellige redaktioner og postkasser over 60.000 

henvendelser fra seere og lyttere. Hertil skal lægges et tilsvarende antal 

kommentarer, som skrives i debatterne på dr.dk/nyheder. 

Særligt kommunikerende er redaktioner som Kontant, Detektor, sporten, 

vejret og nyhederne på dr.dk. Kontant får f.eks. ca. 10.000 henvendelser 

på et år – Detektor omkring det halve.  

mailto:nettv@dr.dk
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Som beskrevet i sidste rapport har der siden sidste del af 2011 været gjort 

en større indsats for at forbedre håndtering af henvendelser og 

klagebehandling i DR Nyheder. Bl.a. koordinerer en sekretariatsfunktion nu 

væsentlige og/eller tværgående klager med løbende opfølgning på svartider 

mv. fra de involverede chefer. 

 

c. 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. 

 

Tabel 1. Klager fordelt på hovedkategorier, 2. halvår 2012. 

 

Fordelingen af henvendelser 2.hv.2012 

Unfair og tendentiøs dækning 156 

Klager fra medvirkende 15 

Voldsomme effekter 45 

Ærekrænkelser 87 

Upassende sprog 89 

Utroværdig konkurrence 6 

Skjult reklame, sponsorering 49 

Klager over DR’s klagesystem 72 

Andre 208 

Antal henvendelser vedrørende 

programetik i alt 727 

Kritik af tekniske problemer, 

manglende opdateringer, mv. 1088 

Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske 1084 

Kritik af omfanget af egenreklame 8 

Kritik af omfanget af genudsendelser 41 

Kritiske henvendelser i alt 2948 

Generelle udsagn vedrørende DR - positive 2 

Øvrige kommentarer 40 

Spørgsmål 15 

Antal henvendelser i alt 3005 

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. 
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Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, falder klagerne i tre hovedgrupper: 

Emner omfattet af DR’s programetik og god presseskik, 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 

nedenfor. 

Tendenser for de sidste tre år fremgår af tabel 2 nedenfor. Der er et mindre 

fald i det samlede antal klager – primært pga. lidt færre programetiske 

klager. Halvdelen skyldes fraværet af valgklager. Resten fordeler sig bredt. 

 

Tabel 2. Klager over brud på DR’s Programetik 2010-2012 

  

 2010 2011 2012 

Unfair og tendentiøs dækning 264 314 351 

Partisk valgdækning 1 242 0 

Voldsomme effekter 117 133 124 

Ærekrænkelser 62 126 155 

Kritik af DRs klagebehandling 124 135 159 

Anden programetik 493 714 757 

Henvendelser om programetik i alt 1061 1664 1546 

Kritiske henvendelser i alt 4235 6401 6105 

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

 

 

Den største enkeltgruppe blandt programetiske klager er ”Unfair og 

tendentiøs dækning”.  En kortlægning af alle disse klager (156) fra 2. 

halvår viser, at de fordeler sig på over 110 enkeltsager. De fleste af disse 

er således kun repræsenteret med en enkelt klage. Det er alt fra kritik af at 

et konkret indslag var alt for positivt over for vindmøller, at et var unfair 

over for Brøndby IF, for negativt over for landbruget, for hård ved en 

minkavler eller for tendentiøst (venligt)i omtale af indvandring.  

Der er meget få emner, der har givet mange reaktioner. De, der handler 

om tendentiøs politisk dækning, har i halvåret givet otte klager over for 

venlig dækning af regeringen og syv om for venlig dækning af 

oppositionen. Det eneste klare udsving er, at 13 har klaget over, at 

dækningen af Vejlegården var for negativ over for 3F og fagbevægelsen. 

Kun en har klaget over det modsatte. Gaza-konflikten har givet fem klager 



18 

 

over en pro-israelsk dækning og ni over det modsatte (DR Nyheder har i 

den forbindelse lavet en omhyggelig beskrivelse af, hvordan man har søgt 

at løse det klassiske problem om at lave en fair og afbalanceret 

journalistisk dækning af denne konflikt).  

 

Den mest markante tendens er, at de tekniske klager (se tabel 3 nedenfor) 

er steget i 2012. Den største enkeltgruppe udgøres af de vedholdende – og 

fortsat stigende – klager over streamingen på dr.dk (se også omtalen heraf 

under ”gengangerne” i bilag 2 samt i beretningen). 

Stigningen i andre tekniske klager skyldes bl.a. utilfredshed med, at en 

række andre nye funktioner på dr.dk ikke fra starten har fungeret som 

lovet. En anden stor gruppe er kritik af den såkaldte geoblokering. 

 

Tabel 3. Tekniske klager 2010-2012. 

 

 2010 2011 2012 

TV    

Mgl. Eller mangelfulde undertekster 78 132 129 

Udfald i billede eller lyd 139 117 93 

Radio:    

Udfald i lyd eller tavshed 33 61 28 

dr.dk    

NetTV On demand 359 421 492 

NetTV Livestreaming 159 106 300 

Windows-platform (lukkede standarder) 22 8 20 

Andet 571 649 1142 

Henvendelser om tekniske fejl i alt: 1361 1494 2204 

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 ”konsekvens og opfølgning” 

rummer således DR’s konklusioner. Lytter- og seerredaktørens rolle har 

her været at samle materialet, sikre åbenhed og modgå søforklaringer.  
Emner der ligger 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. 

 

For meget OL på DR’s sendeflade mv. 

 

Baggrund 

Over 100 seere klagede over, at OL fyldte for meget på DR’s sendeflade og 

over at andre programmer blev aflyst eller forkortet pga. OL-

transmissionerne. Flere påpegede, at sommeren i forvejen havde været 

domineret af sport - herunder EM i fodbold. 

 

DR’s svar 
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DR understregede i svarene, at man fandt det vigtigt at dække de store 

sportsbegivenheder. Under et OL er der samtidig en særlig forpligtelse til at 

dække sportsgrene på tværs af størrelse og popularitet. Derfor valgte DR at 

sende OL på tre kanaler: DR1, DR2 og DR HD. Både DR1 og DR2 havde i 

perioden også dage med normal programflade, mens DR HD sendte OL 24 

timer i døgnet. For de ikke-sportsinteresserede var DR K ”OL-fri”. 

 

Opfølgning 

Samlet var DR’s meget omfattende OL-dækning i 2012 en klar seersucces, 

men også de kritiske reaktioner om for få ”sportsfrie” zoner, vil indgå i 

overvejelserne om dækningen af de næste sommerlege i 2016. 

 

Programlægning inden for OL-transmissionerne 

 

Baggrund 

Over 100 seere klagede over DR’s valg af sportsgrene under OL-

transmissionerne eller over ændringer i det annoncerede sendeprogram . 

Ridesport var f.eks. omstridt: Flere klagede over, at flere ridediscipliner 

blev nedprioriteret, mens andre mente, at der blev sendt for meget 

ridesport. Mange var endvidere utilfredse med, at der blev klippet fra én 

sportsgren til en anden midt under en transmission.  

 

DR’s svar 

DR svarede klagerne individuelt og forklarede, hvorfor man havde valgt at 

prioritere, som man havde, ligesom man opridsede, hvad man havde sendt 

inden for den sportsgren, som klageren var særligt interesseret i. 

 

Opfølgning 

Der er ingen enkle konklusioner på kritikken, men den meget omfattede – 

og i hovedsagen succesrige - transmission fra OL i London gav værdifulde 

erfaringer i at sende OL sideløbende på flere tv-kanaler og i at kombinere 

det med en omfattende dækning i radioen og på dr.dk mv. 
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Satireindslag under OL 

 

Baggrund 

Omkring 50 seere klagede over den satiriske dækning af holdkonkurrencen 

i synkronsvømning og finalen i den tungeste klasse i vægtløftning for 

kvinder. Klagerne fandt det upassende, at man lavede satire på bekostning 

af seriøse idrætsudøvere. Flere indslagene umorsomme eller forstyrrende. 

 

DR’s svar 

Sportsredaktionen svarede bl.a., at DR viste synkronsvømning på to 

måder: DR viste den utraditionelle, satiriske dækning på DR1, mens en 

traditionel kunne ses på DR Sportens hjemmeside dr.dk/sporten, hvilket 

seerne blev gjort tydeligt opmærksom på i bunden af skærmen på DR1. DR 

Sporten bemærkede i øvrigt, at der er en lang tradition for at blande humor 

og sport i Danmark, og at dette var DR’s bud fortsættelsen af den tradition 

i 2012. 

 

Opfølgning 

Syv seere klagede videre til lytternes og seernes redaktør herom. 

Indstillingen – som generaldirektøren tilsluttede sig – fastslog, at der ikke 

er noget til hinder for, at DR bringer et par satiriske indslag fra en stor 

sportsbegivenhed. Rammerne for en sådan satire skal være vide og de 

bragte indslag var som helhed forsvarlige i forhold til DR’s etiske 

retningslinjer. 

Et enkelt indslag kunne imidlertid opfattes som unødigt ondskabsfuldt 

overfor en kinesisk vægtløfter. Det har DR derfor beklaget. 

 

Sponsorskilte ved EM og OL  

 

Baggrund: 

Flere af sommerens store sportstransmissioner var sponserede og blev 

derfor indledt og/eller afsluttet med kreditering af de pågældende 

sponsorer. Det skete først under EM i fodbold, hvor krediteringen af Coca-
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Cola og McDonald’s var en af betingelserne for at kunne sende kampene. 

Senere fulgte Aftentour, der var sponseret af Gjensidige Forsikring og 

endelig en lang række OL-transmissioner, der var sponsoreret af Nordea. 

Den stærke eksponering af sponsorerne førte til klager sommeren igennem. 

En del klagere mente, at DR overtrådte reglerne, mens andre blot fandt det 

irriterende, at de på licensbetalte kanaler skulle se så mange sponsorskilte. 

 

DR’s svar 

DR svarede, at sponseringen holdt sig inden for det, som DR må ifølge 

gældende regler. Sponsoreringen skal kun betragtes som et supplement og 

kan alene anvendes, når hensynet til DRs programfrihed - navnlig hensynet 

til saglighed, upartiskhed samt uafhængighed af økonomiske særinteresser 

- er overvejet. Begrundelsen er, at DR dermed kan levere et bedre 

program. Ifølge DRs programetik og af Radio- og Fjernsynsloven kan 

sponsorering typisk bruges i forbindelse med sport og underholdning. 

 

Opfølgning: 

DR’s direktion har i sin vurdering af den store sportssommer konkluderet, 

at sponsoreringen samlet kom til at virke for voldsom. Sponseringen af 

transmissionerne fra EM i fodbold var umulige at undgå, da de var en del af 

”pakken”. Derimod kunne DR have fravalgt bl.a. OL-sponsoratet. Det er 

ikke planen fremover at lave netop den form for skilte-sponsorering i DR’s 

egenproduktioner. En begrænsning af DR’s muligheder er samtidig omtalt i 

den seneste medieaftale (og skal nu omsættes til lov). Samtidig har Radio 

og tv-nævnet kritiseret den konkrete udformning af sponsorkrediteringen 

under EM i fodbold. Hele området er således til revision og genovervejelse. 

 

Sproget i Pendlerkids 

 

Baggrund: 

Pendlerkids er en komedie-musical-serie for børn i 15 afsnit. Den handler 

om en gruppe børn, der hver anden weekend kører med børnetoget mellem 
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Sjælland og Jylland.  Serien havde tv-premiere på Ramasjang i oktober og 

november 2012. 

Serien medførte omkring et halvt hundrede klager til DR – og over 1000 

kritiske indlæg på Ramasjangs side på Facebook. Kritikken gik primært på 

det sprog, de medvirkende børn bruger i nogle afsnit – som f.eks. ”bitch”, 

”fucking” og ”lille lort”.  

 

DR’s svar: 

Kanalchef Kirstine Vinderskov fra Ramasjang har i sine klagesvar - og i et 

indlæg i Facebook-debatten - bl.a. skrevet: 

"Vi er klar over at præmissen om at afspejle moderne børneliv fx betyder at 

der bliver brugt ord som ikke altid er pæne, men det har vi vurderet var en 

del af opgaven. Endelig skal det også understreges, at serien er henvendt 

til de større børn ud fra en idé om at de er klar over, hvad der er rigtigt og 

forkert, og derfor på den måde godt kan skelne de nuancer serien rummer 

og selv tage stilling. Sproget kan bruges på mange måder og serien 

forholder sig faktisk også til, når sproget bruges nedsættende. I afsnit 5 

hvor Kasper kalder Marie for en bitch for at være sej, er det tæt på at koste 

ham deres venskab indtil han får undskyldt. Lige så vel som sproget kan 

bruges humoristisk, som når Nina siger "lille lort" til en dreng der er mindst 

to hoveder højere end hende selv. 

Serien har et moralsk sigte. I de enkelte afsnit er der lagt ganske tydeligt 

vægt på, at det har konsekvenser, hvordan man opfører sig overfor andre, 

hvad man siger og hvordan man opfører sig sprogligt og i det hele taget." 

 

Opfølgning: 

Serien er blevet en stor succes i sin målgruppe af 8-12 årige og blev efter 

julekalenderen den mest sete serie på Ramasjang i 2012. Den vurderes af 

DR til at være en fin fornyelse af sin genre – og er et godt eksempel på en 

serie, der fremover vil høre hjemme på DR’s nye kanal for større børn – 

Ultra.  

Den meget omfattende debat på programmets Facebook-side har vist et 

behov for, at ansvarlige DR-redaktører forklarer DR’s bevæggrunde, når 
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flere hundrede seere skriver kritiske indlæg på siden. 

 

Geoblokering af Forbrydelsen III 

 

Baggrund:  

På DR NU på dr.dk er det ikke hele udbuddet af udsendelser, der er 

tilgængeligt uden for Danmark. Den såkaldte geoblokering skyldes primært 

rettighedsproblemer. DR’s egenproduktion er dog normalt tilgængelig i 

udlandet som streaming on-demand. Da Forbrydelsen III var sendt på DR1 

og efterfølgende blev tilgængelig på dr.dk, kunne første afsnit således ses 

on-demand fra udlandet. Men afsnit to og tre blev udsat for geoblokering. 

Det førte til snesevis af klager fra danskere verden over. 

 

DR’s svar 

I første række svarede DR klagerne således: 

”DR har af rettighedsmæssige årsager desværre ikke lov til at vise 

Forbrydelsen III i udlandet. Det første afsnit af Forbrydelsen III var ved en 

fejl gjort tilgængeligt for brugere uden for Danmark. Det beklager vi.” 

 

Opfølgning: 

De mange klager førte til en fornyet gennemgang af problematikken. 

Konklusionen blev, at det godt kunne forenes med indgåede aftaler at 

ophæve geoblokeringen. Det blev derfor effektueret af DR Medier med 

virkning fra den 2. oktober. Forløbet har ført til en præcisering af den 

interne procedure omkring geoblokering. 

 

”Let’s Eid” 

 

Baggrund 

Omkring et halvt hundrede lyttere klagede over, at DR i 2012 – under 

overskriften ”Let’s Eid” - markerede den muslimske højtid, der afslutter 

ramadanen. Blandt andet blev programmet ”Ramadan Radio’” sendt hver 

dag på P3 kl. 9-12 fra i uge 33, ligesom P1, P2 og P4 også havde fokus på 
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den efterfølgende eidfest. Klagerne mente bl.a., at DR hermed valgte at 

fejre religionen frem for at fokusere på islams negative sider. Klagerne var 

af generel karakter. Der blev således ikke klaget over det specifikke 

programindhold i forbindelse med Ramadan Radio. 

 

DR’s svar 

Kulturdirektør Morten Hesseldahl svarede selv de fleste kritikere. Han 

understregede, at DR løbende leverer en kritisk dækning af islams negative 

sider, og at der i dækningen af eid-traditionen ikke var tale om en 

forherligelse af eller reklame for religionen. Han skrev blandt andet: 

”DR ser det som en af sine vigtigste opgaver at spejle virkeligheden i 

Danmark i al sin mangfoldighed. Ved at skildre eidfesten er det vores håb, 

at vi dels kan få sat fokus på en hidtil upåagtet højtid, der ikke desto 

mindre spiller en stor rolle for flere hundredtusinde danskere og dels 

komme i kontakt med en gruppe mennesker, som DR traditionelt har haft 

svært ved at nå med sine programtilbud.” 

Desuden påpegede Morten Hesseldahl over for flere klagere, at der ikke er 

et modsætningsforhold mellem fokus på eidfesten og DR’s formidling af den 

kristne kulturarv. 

 

 

Opfølgning 

Under den afsluttende fest i og foran koncerthuset deltog hen ved 8.000 

mennesker - heraf omkring 3000 børn. Det overordnede indtryk er, at 

”Let’s Eid” som helhed levede op til intentionerne og at de allerfleste 

reaktioner var positive. 

 

For meget amerikansk valg 

 

Baggrunden: 

Snesevis af seere har i løbet af 2012 (især i efteråret) klaget over, at DR 

Nyheders dækning af det amerikanske valg var for massiv.   
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DR’s svar: 

DR Nyheder har i sine svar fremhævet, at det langstrakte amerikanske 

præsidentvalg ikke blot er det største politiske show på kloden. Det er også 

det måske mest betydningsfulde valg, når man ser på perspektiverne for 

udenrigspolitik, økonomi og kultur verden over. På trods af USA’s 

økonomiske vanskeligheder er landet stadig altafgørende for den globale 

økonomi. Derfor har DR Nyheder dækket valget tæt, for at give seere og 

lyttere en mulighed for at forstå de mange forskellige holdninger, 

baggrunden for kandidaternes politik, deres vælgere, amerikanernes 

følelser og udfordringer. Samtidig er valgåret også en proces, der former 

politikerne. Det ville derfor være helt forkert at nøjes med at dække 

resultatet af det amerikanske præsidentvalg, når det foreligger i november 

 

Konsekvens og opfølgning: 

I forhold til den store interesse for dækningen har kritikken været 

beskeden. DR Nyheder fastholder, at der blev prioriteret rigtigt i det 

afgørende valgår.  

 

TVA 21.00 rykkes til 21.30 

 

Baggrunden: 

Beslutningen om at flytte den sene udgave af TV-Avisen en halv time gav 

på kort tid op mod et halvt hundrede klager. 

 

DRs svar: 

DR Medier svarede, at flytningen af TV Avisen var et led i en større indsats 

omkring flere og bedre nyhedsudsendelser på DR 1 og et generelt styrket 

DR 1. Det er altid svært at ændre på seervaner – især i forbindelse med 

nyhedsudsendelser, men DR håbede, at det blev opvejet af, at der nu 

kunne tilbydes et bredere og mere varieret programtilbud på DR 1 fra kl. 

20.00 og frem til den nye TVA start kl. 21.30. Her er nu plads til at sende 

langt flere dansk producerede programmer, og derfor var håbet, at seerne 
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ville ende med at opfatte og modtage det, som det er tænkt - som en 

styrkelse af hele DR 1. 

 

Konsekvens og opfølgning: 

Omlægningen og flytningen af den sene TV-Avis blev samlet modtaget 

særdeles godt af seerne. Ændringen har givet flere seere og højere 

tilfredshed.  

 

TV-Avisen 18.30 i nyt format 

 

Baggrund: 

I forbindelse med omlægningen af DR1-sendefladen valgte man også at 

lave visse ændringer i TV-Avisen 18.30. Hvor TVA 21.30 nu fokuserer på en 

grundigere analyse af få historier, skal TVA 18.30 være udsendelsen, der 

giver seerne et samlet overblik over dagens nyheder. Over 100 seere har 

klaget over den nye form – især over at man sidst i udsendelsen har valgt 

at lave et kort resume, der samler op på dagens vigtigste historier.  

  

DR’s svar: 

DR Nyheder har forklaret den nye opbygning med, at man i starten af TVA 

18.30 kun fortæller om dagens største og vigtigste historie. Lige efter 

tophistorien fortæller man så, hvilke nyheder der kommer senere i 

udsendelsen inkl. sporten - altså en slags indholdsoversigt. Da en markant 

del af seerne ikke er med fra starten af udsendelsen, vil man gerne give 

alle yderligere et hurtigt overblik over dagens vigtigste historier sidst i 

udsendelsen.  

 

Konsekvens og opfølgning: 

Seertallene bekræfter, at der ofte kommer 200.000 seere til i løbet af TVA 

18.30. Det er altså rigtig mange mennesker, som med den nuværende 

opbygning får et overblik over de vigtigste nyheder, selvom de ikke har 

været med fra starten af udsendelsen. 
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Bl.a. med afsæt i klagerne valgte TVA tidligt at reducere antallet af teasere 

i udsendelsen, da man var enig i, at der var kommet for mange ”reklamer” 

for, hvad man sender senere i udsendelsen. I den forbindelse har man bl.a. 

valgt at fjerne en teaser for Vores Vejr. 

I forbindelse med relanceringen i september har TVA og DR Medier valgt at 

lave en kvalitativ undersøgelse af TVA 18.30 for at få en bedre 

fornemmelse af, hvordan seerne opfatter det nye format. Den kvalitative 

undersøgelse er lavet i november og tegner et positivt billede. 

”18:30’erens form passer godt til deres (seernes) behov for en 

nyhedsudsendelse, der giver plads til fordybelse såvel som afbræk til andre 

aktiviteter”, lyder en af konklusionerne.  

Ingen af respondenterne i undersøgelsen kommenterer det omtalte resumé 

i TVA 18.30, selvom der har været fokus på det i spørgsmålene. 

DR Nyheder satser således indtil videre på, at alle seerne vil kunne vænne 

sig til, at man også gerne vil tilgodese de mange, der kommer til i løbet af 

udsendelsen. Samlet er det opfattelsen, at relanceringen på TVA har været 

en stor succes.  

 

Husk lige tandbørsten 

 

Baggrund 

Omkring 30 personer klagede over DR’s relancerede udgave af 

underholdningsprogrammet Husk Lige Tandbørsten. Der var klager over for 

meget fokus på sex, upassende sprogbrug, latterliggørelse af deltagere mv. 

Flere påpegede i forlængelse heraf, at programmet (især den første 

udsendelse) var uegnet som familieunderholdning 

 

DR’s svar 

DR’s forklarede at programmet var tænkt som en stor sjov og 

grænseoverskridende folkefest, der aktivt involverer publikum så meget.  

DR Medier medgav dog, at der – i forhold til et underholdningsprogram for 

hele familien – havde været overdreven fokus på sex i den første 

udsendelse. 
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Opfølgning 

Programmet er stoppet og der er ikke planer om yderligere relanceringer.  

 

Live fra Jordens Undergang 

  

Baggrund 

Den 21. december sendte DR2 en temadag inspireret af en 

dommedagsprofeti om jordens undergang samme dag. Der blev bl.a. sendt 

direkte fra en fest i Koncerthuset og det meste af dagen kørte et 

”nedtællingsur” i øverste højre hjørne på DR2. 

DR modtog over 50 klager over udsendelserne. De fleste mente, at DR 

unødigt skræmte især børn ved at markere dagen. Især nedtællingsuret 

gav kritik. Også en ”ultimativ middag” lavet af brødrene Price fik kritik og 

blev beskrevet som fråseri. 

  

DR’s svar 

Programredaktør på DR2, Peter Gren Larsen, forklarede i sine svar, at 

datoen d. 21. december havde fået stor opmærksomhed, og at DR2 Tema 

ønskede at forfølge historien om dommedagsprofetierne. 

Han understregede bl.a., at hele programmet var holdt i en underfundig 

tone som netop havde til formål ikke at skræmme nogen, men tværtom 

gøre dem nysgerrige på et emne med mange interessante perspektiver. 

Med hensyn til Price-brødrenes middag svarede programredaktøren, at 

dette indslag var et tænkt scenarie, som blev leveret med et glimt i øjet. 

Mange af retterne og drikkevarerne var således for sjov – f.eks. var der 

ikke tale om champagne fra Titanic. Redaktøren beklagede, hvis alle ikke 

havde forstået denne præmis. 

  

Opfølgning 

De mange klager førte til, at ”nedtællingsuret” blev taget af skærmen fra 

kl. 13.50, og indtil temaaftenens startede.  Initiativet som helhed vurderes 
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af DR som vellykket, men det var uheldigt, at flere af spottene for aftenen 

blev vist lige efter børneudsendelser. 

Temaet blev et af de mest sete i kanalens historie og redaktionen oplyser, 

at der har været en stor overvægt af begejstrede tilkendegivelser.  

 

b. Otte gengangere 

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

af dem er omtalt nedenfor i kort form – med vægt på den overordnede 

trend.  Klager over omfanget af DR’s egenreklamer er udgået i forhold til 1. 

halvår 2012. 

 

Voldsomme effekter og manglende hensyn til børn i 

programplanlægningen 

Antallet af klager over voldsomme effekter er faldet fra 79 til 45. 

En stor del af klagerne har endvidere omhandlet programmer på 

Ramasjang, som flere forældre har fundet uegnede for de helt små børn. 

Det problem forventes stærkt reduceret, når DR i 2013 introducerer sin 

anden børnekanal – Ultra.  

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

 

Genudsendelser 

På klageknappen modtog DR over 40 klager fra seere, der var utilfredse 

med omfanget af genudsendelser på DR - det er et fald i forhold til første 

halvår, hvor DR modtog godt 60. De fleste klager er generelle. 

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

 

Problemer med at høre, hvad der bliver sagt 

Klager over problemer med at høre og forstå, hvad der bliver sagt, er igen 

stigende. Ud over lyden i TV Avisen, der er omtalt separat, har DR 

modtaget 70 klager på området. Klagerne drejer sig i høj grad om 

underlægningsmusik i bestemte programmer, herunder bl.a. Forbrydelsen 

III og Kyst til Kyst.  

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

I det forløbende halvår har DR modtaget 35 klager via Kontakt DR over 

underlægningsmusik i dele af TV-Avisen, hvilket er på linje med det 

foregående halvår. Tallet har været dalende de seneste år – fx modtog DR 

over 100 klager i forbindelse med underlægningsmusikkens introduktion i 

2010, og TV Avisen har siden dæmpet musikken væsentligt. 

(Emnet er omtalt siden 2. hv. 2010) 

 

Ukorrekt sprog 

Henvendelser over sproglige fejl er faldet til 85 i 2. halvår 2012. Klagerne 

drejer sig især om stavefejl, slagfejl og syntaksfejl på dr.dk og tekst-tv.  

(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 DR’s streamingtjenester på dr.dk er fortsat stigende. DR har 

alene via Kontakt DR modtaget 557 klager i dette halvår mod godt 400 i 

forrige halvår. Nogle klager skyldes konkrete nedbrud på live-tv under 

f.eks. Forbrydelsen III og dronningens nytårstale, men en meget stor del 

skyldes generel utilfredshed med systemets stabilitet. Omkring 90 procent 

af klagerne drejer sig om streaming af tv – både live og on demand. 

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

 

Afviklingsproblemer for radio og tv 

Klager over afviklingsproblemer i form af billede- og lydudfald ligger 

uændret på godt 60 for halvåret. Tidligere år har været væsentligt højere. 

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

 

Manglende programinformation og ændring af sendeplanen 

DR modtog godt 50 klager over ændringer i sendeplanen ud over de klager, 

som var foranlediget af flytningen af den sene TV Avis til kl. 21.30 og 

programændringer i forbindelse med OL, som begge er behandlet ovenfor. 

Klagerne gik bl.a. på, at visse serier blev sendt for sent, pludselig fik 
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ændret sendetidspunkt eller (som det var tilfældet med genudsendelsen af 

Rejseholdet) stoppede midt i en sæson. Mange klagede over, at DR’s 

julekalender Julestjerner, der blev sendt fra kl. 19.30, lå for sent ift. 

børnenes sengetider. 

(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) 
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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. 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 andet halvår af 2012 kendelse i 11 sager vedr. DR. 

I seks af disse sager udtalte nævnet kritik af DR – mod kun en sag med 

kritik i første halvår. Her er udviklingen på årsplan siden 2007: 

 

2007 2 

2008 4 

2009 1 

2010 5 

2011 6 

2012 7 
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Nævnet havde pr. 1. januar 2013 yderligere tre sager vedr. DR under 

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

 

Klage over billede fra plejehjem i TV-Avisen den 7. marts 2012.  

Afgjort den 15. august 2012. Kritik af DR. 

DR1 sendte den 7. marts 2012 i TV-Avisen indslaget ”Økonomisk krise: 

Mindre sygefravær”. Indslaget fortalte, at arbejdstageres sygefravær var 

faldende. I indslaget blev vist klip fra plejehjemmet Frederik IX’s Hjem, 

herunder fra beboeres værelser. Sønnen til en ældre, mandlig beboer, der 

blev filmet i sit værelse på plejehjemmet, klagede efterfølgende over, at 

faderen optræder i indslaget uden viden, vilje eller samtykke. 

Pressenævnet pålagde i sin kendelse DR at offentliggøre følgende: 

”Speak: I marts måned bragte vi et nyhedsindslag om arbejdstageres 

faldende sygefravær. Gruppen med højest fravær er plejepersonale. I 

indslaget blev der derfor vist billeder fra et plejehjem, og fra beboernes 

værelser. Der er klaget til Pressenævnet over, at en plejekrævende beboer, 

der kunne ses i indslaget, mens han fik hjælp af en sosu-assistent, ikke 

havde givet tilladelse til at blive filmet. Nævnet har udtalt kritik af 

Danmarks Radio for ikke at sikre, at beboeren havde givet sin tilladelse til, 

at Danmarks Radio måtte filme på værelset. Det skyldes, at værelserne er 

beboernes private hjem og ikke offentligt tilgængeligt område. Danmarks 

Radio skulle derfor have indhentet tilladelse til at videregive optagelser fra 

værelser.” 

 

Klage over ”Kontant: Regnskabets time” på DR1 samt artikel på dr.dk mv. 

Afgjort den 15. august 2012. Kritik af DR. 

I december 2011 omtalte Kontant i udsendelsen "Regnskabets time" og 

tilhørende artikel på dr.dk klager, som er flyttemand, og dennes 

forretningsmetoder. Flyttemanden blev i udsendelsen beskyldt for at 

tilbageholde kunders indbo som afpresning for forhøjede honorarer. 

Tidligere på året - i maj 2011 - omtalte Kontant også klagers 

forretningsmetoder. Før udsendelsen af Kontant i december henvendte DR 

sig til klageren for at få hans kommentar til beskyldninger, som blev 
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fremsat af enkelte af flyttemandens tidligere kunder. Han henviste til sin 

advokat, der i forvejen førte en korrespondance med DR om omtalen i 

Kontant-udsendelsen fra maj. DR undlod imidlertid at kontakte advokaten, 

og Pressenævnet fandt, at DR ikke gjorde tilstrækkeligt for at gøre 

klageren bekendt med de anklager, der blev rejst i udsendelsen. 

Derudover kritiserede Pressenævnet, at DR først i januar 2012 bragte en 

rettelse vedrørende udsendelsen i maj 2011, selvom DR var gjort 

opmærksom på fejlen et halvt år forinden. Pressenævnet pålagde i sin 

kendelse DR at offentliggøre følgende: 

”Speak: I december 2011 omtalte Kontant i et opfølgningsprogram igen 

flyttemand [Klager]s forretningsmetoder. 

Flyttemanden beskyldes i udsendelsen for at tilbageholde kunders indbo 

som afpresning for forhøjede honorarer. I maj 2011 omtalte DR også 

klagers forretningsmetoder, og i december 2011 tog Danmarks Radio nye 

sager op. 

[Klager] har klaget til Pressenævnet. 

Pressenævnet har nu kritiseret Danmarks Radio for ikke at have givet 

[Klager] tilstrækkelig mulighed for at forsvare sig mod kritikken. 

Før udsendelsen af Kontant i december henvender DR sig til [Klager] for at 

få hans kommentar til beskyldningerne. Han henviser til sin advokat, der i 

forvejen fører en korrespondance med DR om omtalen i maj. DR undlader 

imidlertid at kontakte advokaten eller gøre yderligere for at sikre sig, at 

[Klager] har fået kendskab til udsendelsens kritik. Pressenævnet finder, at 

det er i strid med god presseskik, når der er tale om grove beskyldninger. 

Derudover har Pressenævnet kritiseret, at DR først i januar 2012 bragte en 

rettelse vedrørende udsendelsen i maj 2011. DR var et halvt år tidligere 

gjort opmærksom på en fejl i udsendelsen fra maj.” 

 

Klage over ”Kontant: Stråmanden” på DR1 og artikler på dr.dk 

Afgjort den 15. august 2012. Ikke kritik af DR. 

DR-programmet Kontant bragte den 28. februar 2012 udsendelsen 

"Stråmanden". Klageren anførte over for Pressenævnet, at han i 

udsendelsen blev hængt ud som værende ”på flugt” og kriminel. Han 
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mente, at Danmarks Radio førte en mediehetz mod ham, hvilket har gjort 

det umuligt at drive forretning i Danmark, ligesom det vanskeliggøres i 

udlandet, hvor klager siden 2009 har været bosat. Parterne afgav over for 

nævnet modstridende forklaringer om, hvorvidt der var (uforkyndte) 

sigtelser mod klager, ligesom der blev givet modstridende forklaringer om, 

hvor mange selskaber med relation til klager Kammeradvokaten havde 

under konkursbehandling. Klager afviste at udtale sig til programmet, da 

der, ifølge klager, var risiko for, at indlægget ville blive forvansket ved 

krydsklipning. Af samme grund ønskede klager kun at deltage i en direkte 

udsendelse, så det kunne bringes i sin helhed, hvilket DR nægtede. Klager 

ønskede altså kun at deltage i en direkte udsendelse, hvilket Pressenævnet 

i sin afgørelse anser som et afslag på at medvirke. Under disse 

omstændigheder fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere Danmarks 

Radio for ikke yderligere at kontrollere oplysninger i udsendelsen med 

klager. Nævnet udtalte heller ikke i øvrigt kritik af Danmarks Radio. 

 

Klage over "Kontant: Læger tav i årevis" på DR1.  

Afgjort den 12. september 2012. Kritik af DR. 

DR-programmet Kontant bragte d. 10. april 2012 udsendelsen "Læger tav i 

årevis". En læge klagede til Pressenævnet over, at Kontant i udsendelsen - 

som klager havde afslået at medvirke i - bragte et dele af et interview med 

klager fra februar samme år, som var oprindeligt var afgivet til TV-Avisen, 

der i lighed med kontant er en del af DR Nyheder. Klager mente ikke, at 

han var gjort bekendt med, at interviewet til TV-Avisen kunne bringes i 

Kontant, ligesom han var af den opfattelse, at interviewet var givet i en 

anden sammenhæng, og at sagen efterfølgende havde ændret 

sig væsentligt. 

Pressenævnet godtog, at DR brugte dele af det oprindelige interview i den 

nye udsendelse. Derimod udtalte nævnet kritik af DR for ikke at oplyse, at 

Dansk Ortopædisk Selskab - som klager udtalte sig som næstformand for 

til TV-Avisen i februar - i marts udsendte en meddelelse, der var relevant 

for historien. Pressenævnet udtalte i den anledning: 

"Ved ikke at omtale selskabets nye udmelding fra marts 2012 – som TV 
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Avisen selv omtalte den 4. marts 2012 – har Kontant redaktionen udeladt 

væsentlige oplysninger, og nævnet udtaler kritik for den utilstrækkelige 

research." Pressenævnet pålagde derfor DR at offentliggøre nævnets 

konklusion. 

 

Klage over citat fra Facebook-side gengivet på dr.dk den 6. august 2012. 

Afgjort den 9. oktober 2012. Ikke kritik af DR. 

Den 6. august 2012 bragte dr.dk artiklen "Jordskælv i Danmark: Krig, tog 

eller bump på vejen" i forbindelse med det jordskælv, der samme nat 

havde ramt landet. Artiklen bragte en række offentligt 

tilgængelige nyhedsopdateringer om jordskælvet fra tilfældige danskeres 

Facebook-sider. En af de citerede klagede efterfølgende til Pressenævnet 

over gengivelsen på dr.dk. Pressenævnet udtalte ikke kritik af DR's 

gengivelse, idet ”at oplysninger hentet på en åben Facebook-profil er at 

betragte som offentligt tilgængelige.” 

 

Klage over indslag om forældremyndighed i 21 Søndag 25. marts 2012. 

Afgjort den 9. oktober 2012. Ikke kritik af DR. 

Den 25. marts 2012 bragte 21Søndag på DR1 et indslag om 

forældremyndighedsloven. I indslaget fulgte man en mor og hendes to 

børn, som er slørede i indslaget. Børnene er genstand for fælles 

forældremyndighed, og det fremgår af indslaget, at børnene ikke ønsker 

samvær med faren, idet han tidligere har erkendt at have slået børnene. 

En person klagede i henhold til fuldmagt fra faderen til Pressenævnet over 

indslaget, idet klageren bl.a. mente, at DR ikke havde undersøgt validiteten 

af morens påstande i indslaget. Retten i Sønderborg havde tidligere anført, 

at moren modvirkede samarbejdet med faren. 

Pressenævnet udtalte ikke kritik af DR med følgende begrundelse: 

"Det forhold, at [Moderen] er [Faderen]s tidligere ægtefælle, og Retten i 

Sønderborg i 2011 har konkluderet, at hun modvirker samarbejdet, gav 

Danmarks Radio anledning til at udvise agtpågivenhed over for hendes 

udtalelser. Det havde været bedst i overensstemmelse med god presseskik, 

om Danmarks Radio havde gjort opmærksom på, at moderen ifølge Retten 
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i Sønderborg i 2011 modvirkede samarbejdet. Forholdet er dog ikke i sig 

selv tilstrækkeligt til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat. Det fremgår 

tillige klart af indslaget, at parterne er tidligere ægtefæller, og at der efter 

deres skilsmisse har været strid om forældremyndigheden over deres 

fælles børn. Da Danmarks Radio forud for offentliggørelsen gav [Faderen] 

mulighed for at kommentere samværsproblemerne, finder nævnet 

imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Danmarks Radio for 

ikke at forelægge oplysningerne for faderen eller i øvrigt afbalancere 

udsendelsen yderligere mellem forældrene. Det forhold, at optagelsen med 

[Moderen] blev lavet medio februar 2012, og [Faderen] først blev kontaktet 

medio marts 2012, kan ikke føre til andet resultat. Pressenævnet finder 

heller ikke grundlag for at udtale kritik af Danmarks Radio for at bringe 

optagelser af børnene uden [Faderen]s samtykke, selvom forældrene har 

fælles forældremyndighed. Nævnet har lagt vægt på, at børnenes ansigter 

ikke kan ses på optagelserne." 

 

Klage over Temalørdag: "En dødgod forretning" på DR2. Afgjort den 12. 

oktober 2012. Kritik af DR. 

Temalørdag på DR2 handlede den 5. maj 2012 om bedemandsbranchen. I 

udsendelsen "En dødgod forretning" blev en ældre sag fra 1999 om 

Arbejdernes Ligkistemagasiner A/S blandt andet omtalt. Klager - den 

daværende direktør i Arbejdernes Ligkistemagasiner - blev dengang bl.a. 

anklaget for at have forfalsket pårørendes underskrifter til afdøde børn på 

Rigshospitalet for derved at kunne opnå kommunalt begravelsestilskud, 

hvilket blev omtalt i udsendelsen. 

Klageren blev imidlertid frifundet for anklagerne i Østre Landsret i 2003, 

hvilket ikke fremgik af udsendelsen. Efter at DR genudsendte udsendelsen 

den 6. maj 2012, klagede bedemanden til DR, som den 16. juni 2012 

bragte en berigtigelse. Efter at lytternes og seernes redaktør havde 

behandlet klagers henvendelse og vurderet, at berigtigelsen var 

utilstrækkelig, blev der bragt en ny berigtigelse den 11. august 2012. 

Pressenævnet konkluderede i sin kendelse: 

"Pressenævnet finder, at Danmarks Radio – som erkendt – burde have 
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omtalt frifindelsen fra 2003 i udsendelsen i maj 2012. Da det ikke skete, 

udtaler nævnet kritik af Danmarks Radio for ikke at undersøge og omtale 

udfaldet af straffesagen i forbindelse med offentliggørelsen af optagelserne 

fra 1999. 

Pressenævnet finder, at Danmarks Radio ved sine berigtigelser henholdsvis 

den 6. juni og 11. august 2012 kunne have fremhævet klagers frifindelse 

yderligere. Da Danmarks Radio imidlertid navnlig den 11. august 2012 i 

fornødent omfang har berigtiget forholdet i overensstemmelse med 

dommen, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse efter 

medieansvarslovens § 49. Pressenævnet finder – ud over ovennævnte 

kritiserede forhold – ikke grundlag for i øvrigt at kritisere Danmarks Radio." 

 

Klage over ”På ø-eventyr med Anne & Anders – Orø” på DR2.  

Afgjort den 28. november 2012. Ikke kritik af DR. 

I udsendelsen ’På ø-eventyr med Anne & Anders’ på DR2, besøgte Anne 

Hjernøe og Anders Agger den 25. august Orø. I udsendelsen omtalte Anne 

Hjernøe en honning med ordene: ”Og så noget af den nyslyngede honning 

nede fra Mogens.” Imidlertid var honningen ikke slynget hos Mogens, der 

er biavler, men i en anden persons væksthus. Væksthusets ejer klagede 

derfor til DR, som afviste at imødekomme klagen. I udsendelsen viste DR 

korte sekvenser fra klagers urtehave. Men det blev aldrig forklaret, hvem 

han var, og Anne Hjernøe uddybede heller ikke, hvordan klageren 

relaterede til udsendelsen. ”Den manglende information om person og 

urtehave har givet anledning til forvirring. Det er synd for interesserede 

seere, at de ikke får at vide, hvor stedet er, når de besøger Orø,” hed det 

bl.a. i klagen til Pressenævnet.  

Pressenævnet skrev bl.a. i afgørelsen: 

”DR har ikke overskredet rammerne for den redaktionelle frihed med 

udsagnet ”noget af den nyslyngede honning nede fra Mogens”.” 

Nævnet anførte endvidere, at da sammenhængen hverken var krænkende 

eller irrelevant, fandt man ikke, at DR med klippet fra urtehaven havde 

tilsidesat god presseskik. 
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Klage over indslag om hash i fængsler sendt i TV-Avisen i september 2012  

Afgjort den 28. november 2012. Ikke kritik af DR. 

TV Avisen bragte den 3. og 4. september 2012 to indslag om hashsalg mv. 

i fængslet ved Herstedvester. I indslaget den 4. september blev det omtalt, 

at Bjarne Skounborg, tidligere kendt som Peter Lundin, anklages for at stå 

bag omfattende hashhandel i fængslet. 

Bjarne Skounborg klagede over, at anklagen mod ham, der stammede fra 

et internt dokument fra Herstedvester, blev omtalt i udsendelsen, og at han 

blev nævnt ved navns nævnelse, selvom han hverken er sigtet, tiltalt eller 

dømt for de forhold, han anklages for. Han påpegede endvidere i sin klage 

til Pressenævnet, at DR havde undladt at bringe en udtalelse fra 

fængselsinspektøren, hvori denne påpegede, at sådanne anklager ofte kan 

have et skjult, personligt motiv. 

Pressenævnet fandt ikke, at der var grund til at kritisere DR for omtalen af 

anklagerne mod Bjarne Skounborg, idet handel med euforiserende stoffer i 

danske fængsler har offentlig interesse, og fordi Bjarne Skounborg tidligere 

er dømt for tredobbelt manddrab i en sag, der fik massiv medieomtale. 

Nævnet fandt det dog beklageligt, at DR undlod at bringe den del af et 

interview med fængselsinspektøren, hvori han gør opmærksom på, at 

anmeldelser mod indsatte ofte indgives med andre motiver end at stoppe 

handlen med euforiserende stoffer i fængslet. 

 

Klage over ”Boligråd koster dyrt” i 21Søndag den 30. september 2012 

Afgjort den 20. december 2012. Kritik af DR. 

21Søndag på DR1 bragte den 30. september et indslag om advokat Nicolai 

Giødesen, der står bag stiftelse af en række andelsboligforeninger, hvoraf 

flere i indslaget blev beskrevet som ”nødlidende” pga. stor gæld. DR 

offentliggjorde samme dag artiklen ”Samme advokat bag 18 truede 

andelsboligforeninger” på dr.dk, hvor navnene på de 18 boligforeninger 

fremgik. Den 19. oktober 2012 bragte DR på dr.dk artiklen ”Rettelse: 

Andelsforeninger var ikke nødlidende”, hvori man beklagede og trak listen 

over de 18 andelsboligforeninger tilbage, idet man ikke kunne 

dokumentere, at de alle var ”nødlidende”. Nicolai Giødesen klagede den 26. 
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oktober til Pressenævnet over DR’s dækning af sagen, herunder rettelsen 

på dr.dk, som han fandt utilstrækkelig. Pressenævnet pålagde i sin 

kendelse bl.a. DR at offentliggøre følgende i 21Søndag: 

”Studieværten oplæser følgende: Pressenævnet kritiserer DR for, at en fejl i 

21Søndag blot er blevet rettet på DRs hjemmeside og ikke over for seerne. 

Det drejer sig om et indslag søndag den 30. september. Titlen på indslaget 

lød: ”Boligkollaps: Boligråd koster dyrt”. 

Her blev det sagt, at advokat [Klager] stod bag 18 nødlidende 

andelsboligforeninger. Efterfølgende slettede DR listen over de 18 

nødlidende andelsforeninger på DRs hjemmeside. I stedet offentliggjorde 

man en artikel med overskriften ”Rettelse: Andelsforeninger var ikke 

nødlidende”. Men Pressenævnet finder det ikke godt nok, at fejl bragt i en 

udsendelse kun bliver rettet på hjemmesiden. Derfor har Pressenævnet 

pålagt DR også at fortælle seerne, at listen med de 18 nødlidende 

andelsboligforeninger ikke var korrekt” 

 

Klage over indslaget ”Far venter på 4. år” i 21Søndag den 24. juni 2012. 

Afgjort den 21. december 2012. Kritik af DR. 

21Søndag bragte den 21. december et indslag om en 

forældremyndighedssag, hvor en italiensk far forgæves forsøgte at få 

udleveret sine børn til Italien. I 2009 havde han fået medhold hos de 

danske domstole i, at børnenes mor, der er bosiddende i Danmark, skulle 

udlevere børnene. Moderen klagede til Pressenævnet over, at DR i 

indslaget bragte urigtige oplysninger, og at disse ikke blev forelagt for 

moderen. De manglende oplysninger omhandlede, at børnene ikke frivilligt 

ønskede at tage med deres far til Italien, og at dette var årsagen til, at 

udleveringen ikke blev gennemført efter dommen i 2009. 

I sin afgørelse kritiserede Pressenævnet DR for ikke at have bragt 

oplysningerne i indslaget, men nævnet fandt ikke, at oplysningerne skulle 

have været forelagt for moderen. Pressenævnet pålagde DR at 

offentliggøre følgende:  

”Studieværten oplæser følgende: Pressenævnet har i en kendelse kritiseret 

DR for at udelade væsentlige oplysninger i omtalen af en konflikt om 
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forældremyndighed. Det drejer sig om indslaget ”BORTFØRELSER: FAR 

VENTER PÅ 4. ÅR”, der blev bragt i ”21 Søndag” den 24. juni i år. 

I indslaget fortæller vi, hvordan en italiensk far forgæves har kæmpet for 

at få udleveret sine børn til Italien, selv om han i 2009 havde fået de 

danske domstoles ord for, at børnenes danske mor skulle udlevere dem. 

Pressenævnet kritiserer 21Søndag for at udelade væsentlige oplysninger, 

som 21 Søndag var i besiddelse af. Pressenævnet fastslår, at 21 Søndag 

burde have oplyst, at årsagen til, at udleveringen ikke blev gennemført i 

2009, var, at børnene ikke frivilligt ønskede at tage med deres far til 

Italien” 

 

b. Ankesager for lytternes og seernes redaktør 

I samtlige 14 ankesager, som er afsluttet i andet halvår, blev indstillingen 

fulgt af generaldirektøren. Klagerne fik helt eller delvist medhold i 10 af 

sagerne, hvoraf syv omhandlede en række satiriske indslag under DR’s OL-

dækning. En enkelt klager fik medhold efter at have fået sin klage delvist 

afvist i Pressenævnet. Årsagen var, at DR’s egne retningslinjer på det 

pågældende område er mere vidtgående end Pressenævnets (se afgørelse 

fra 29. oktober). I alt havde klagerne en retlig interesse i fire af de 15 

sager.  

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været på 32 dage – inkluderet 

høringsperioder internt i DR. Det er væsentligt lavere end forrige halvår og 

cirka det halve af Pressenævnets. 

 

Klage over indslag om Taiwan i P1-programmet Orientering. Sendt den 29. 

juni 2012. Afgjort den 13. september 2012. Afvist. 

Et indslag i Orientering på P1 kl. 16.35 den 29. juni 2012 omtalte 

udsigterne til en bro- eller tunnelforbindelse mellem Kina og Taiwan. 

Indslaget berørte i den forbindelse de to største taiwanske politiske partiers 

holdning til spørgsmålet om taiwansk selvstændighed. Den 17. juli 2012 

klagede en lytter på vegne af foreningen Taiwan Corner til Orienterings 

redaktion. Klageren hævdede, at indslaget indeholdt forkerte oplysninger 

om oppositionspartiets holdning til det kinesisk-taiwanske forhold.  
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Efter at redaktionen afviste klagen, valgte klageren den 23. august at anke 

til DR's lytter- og seerredaktør. Lytternes og seernes redaktør konkluderede 

efter en gennemgang af sagen: 

"Indslaget i Orientering om Taiwan indeholdt en relevant og forsvarlig 

fremstilling af den komplekse situation mellem Kina og Taiwan. Uanset de 

debatter man kan have om de ofte uklare skillelinjer mellem Taiwans to 

store partier, var der intet i indslaget, som var forkert eller misvisende. Der 

er ikke grundlag for at kritisere udsendelsens brug af begrebet status quo 

eller dens beskrivelse af DPP's holdning til Kina." 

 

Klage over satireindslag i forbindelse med DR's OL-dækning. Samlet svar til 

syv klagere. Afgjort den 18. september 2012. Delvist medhold. 

DR’s stort anlagte dækning af OL i London rummede også en mindre række 

satiriske indslag med Anders Lund Madsen som den gennemgående figur. 

Indslagene omfattede først og fremmest kommenteringen af hold-

konkurrencen i synkronsvømning på DR1 den 10. august fra kl. 16.00. Den 

blev - ligesom den tilsvarende konkurrence i Beijing i 2008 - kommenteret 

af De Sorte Spejdere. Endvidere lavede Anders Lund Madsen en række 

andre indslag, som han bagefter præsenterede i DR’s OL-studie i London. 

Indslagene omfattede bl.a. interview med en hest vedrørende 

dressurridning samt dækningen af finalen i den tungeste klasse i 

vægtløftning for kvinder. Indslagene førte til en stribe klager, herunder otte 

ankersager til lytternes og seernes redaktør. Flere fandt det forkert 

overhovedet at blande sport og satire, mens andre fandt indslagene 

umorsomme eller forstyrrende. 

Lytternes og seernes konkluderede i sin indstilling: 

"Der er intet til hinder for, at DR bringer et par satiriske indslag fra en stor 

sportsbegivenhed – sådan som det senest skete ved OL i London. 

Rammerne for en sådan satire skal være vide og de bragte indslag var som 

helhed forsvarlige i forhold til DR’s etiske retningslinjer. 

Et indslag kunne imidlertid opfattes som unødigt ondskabsfuldt overfor en 

kinesisk vægtløfter (”Er det et menneske, er det et menneske?”). 

En så ydmygende bemærkning bør undgås – og DR’s værter bør som 
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udgangspunkt lægge afstand til det, når den slags udsagn falder i en live-

udsendelse. Jeg vil opfordre til, at denne konklusion kort omtales på DR’s 

Fejl og Fakta-side og at der linkes hertil fra den side på dr.dk, hvor 

indslaget stadig kan ses." 

 

Klage over ”Krigen i bedemandsbranchen” i DR2’s temaaften den 5. maj 

2012. Afgjort den 24. september 2012. Delvist medhold. 

En temaaften om bedemandsbranchen indeholdt et 27 minutter langt 

indslag med titlen "Krigen i bedemandsbranchen", hvor man bl.a. 

fokuserede på den nye konkurrence i branchen og diskussionen om 

prisniveau og gennemsigtighed. 

I et fem sider langt brev klagede foreningen Dansk Bedemænd den 3. juni 

over udsendelsen, som man på en række punkter fandt i modstrid med 

DR's programetiske regler. Efter den ansvarlige redaktør Ole 

Hjortdal afviste klagepunkterne, klagede Danske Bedemænd videre til 

lytternes og seernes redaktør. Danske Bedemænd mente blandt andet, 

at DR i indslaget ikke efterprøvede anklager og beskyldninger, som 

miskrediterer medlemmerne af Danske Bedemænd, udelod væsentlige 

oplysninger og generelt tog Danske Bedemænds konkurrenters parti i 

udsendelsen. 

Lytternes og seernes redaktør konkluderede i sin indstilling: 

”Samlet indeholder udsendelsens en række kritikpunkter mod Danske 

Bedemænd og foreningens medlemmer. De kritiseres bl.a. for 

uigennemsigtige og høje priser og for at udnytte, at kunderne er i sorg. 

Kritikken illustreres delvist med arkivklip, men det fremstår uklart, hvad 

der er nye og gamle kritikpunkter. Tidsforløbet fremstår således uklart og 

nogle steder direkte forkert. 

Repræsentanter for Danske Bedemænd får i udsendelsen kun mulighed for 

at svare på en del af den rejste kritik. Da der er tale om hårde angreb, 

burde DR have gjort mere for at efterprøve anklagerne - især ved at 

forelægge den for Danske Bedemænd. […] 

Jeg indstiller derfor, at DR tilbyder Danske Bedemænd denne replik: 

”Som en del af DR2's temaaften - "En Dødgod Forretning" - bragte vi 
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udsendelsen "Krigen i bedemandsbranchen". Udsendelsen rummer på flere 

områder en kritik af de danske bedemænds traditionelle brancheforening - 

Danske Bedemænd - men uden at formanden Knud Larsen fik ordentlig 

mulighed for at svare. Knud Larsen har derfor bedt om en yderligere replik. 

I følge Knud Larsen er det forkert, at Danske Bedemænd er imod åbenhed 

om priser. Danske Bedemænd har for længst pålagt alle medlemmer at 

skilte tydeligt med priserne i deres forretninger og opfordret alle til at 

lægge priserne på nettet. Det har foreløbig 30 pct. af medlemmerne gjort i 

2012, oplyser Knud Larsen. 

Udsendelsen kan give det indtryk, at kunderne er utilfredse med Danske 

Bedemænd. Det er også forkert, mener Knud Larsen. Han henviser til en 

undersøgelse lavet af Tænk i 2010. Den viste, at 85 procent af kunderne 

var tilfredse eller meget tilfredse. DR beklager, at disse svar på kritikken 

ikke var med i den første udsendelse.” 

 

Klage over udsendelsen "Bag Facaden" på DR1 den 17. september 2012. 

Afgjort den 2. oktober 2012. Afvist. 

Bag Facaden handlede den 17. september om svindel med kilometertællere 

i forbindelse med handel med brugte biler. I udsendelsen blev det omtalt, 

at virksomheden Match Automobiler reklamerede med at være medlem af 

Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF). 

Administrerende direktør i DAF, Jens Brendstrup, klagede efterfølgende 

over udsendelsen, da han mente, at udsendelsen stillede DAF i et urimeligt 

dårligt lys, idet det ikke bliver oplyst, at DAF ekskluderede Match 

Automobiler inden udsendelsen blev bragt. DAF anmodede på den 

baggrund om, at det blev meddelt i en senere udsendelse af Bag Facaden, 

at DAF havde ekskluderet den pågældende forhandler. Dette blev afvist af 

redaktionen, som dog på sin hjemmeside indrykkede oplysningen om, at 

DAF senere havde ekskluderet Match Automobiler. 

DAF klagede efterfølgende videre til lytternes og seernes redaktør, som 

behandlede sagen. I sin indstilling konkluderede lytternes og seernes 

redaktør: 

"Det var relevant, at udsendelsen nævnte, at virksomheden var medlem af 
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DAF under de kritiserede bilhandler. Det var ikke afgørende for 

sammenhængen at nævne den senere eksklusion og DAF blev ikke sat i 

noget urimeligt dårligt lys i kraft af fremstillingen i udsendelsen. 

Jeg indstiller derfor, at kravet om berigtigelse afvises." 

 

Klage over oplæg til Radioavisen i P1 Morgen den 7. september 2012. 

Afgjort den 25. oktober 2012. Delvist medhold. 

I P1 Morgen den 7.september lagde en vært på P1 Morgen op til et indslag i 

den efterfølgende Radioavis med ordene: ”Man skal betale sin skat, og man 

skal betale sin skat med glæde. Den går til et godt formål. Det er ikke alle, 

der tænker sådan. Hør selv i Radioavisen her om et halvt minuts tid.”  

Indslaget i Radioavisen omhandlede det forhold, at en lang række 

selvstændige erhvervsdrivende endnu ikke havde indleveret deres 

selvangivelse til SKAT for 2010 og 2011. En lytter klagede efterfølgende til 

DR over formuleringen og krævede, at DR bragte en berigtigelse i 

programmet. Redaktionschef Mark Steffensen beklagede udtalelsen over for 

klageren, men afviste at bringe en berigtigelse på sendefladen. 

Lytteren klagede herefter til lytternes og seernes redaktør, som bl.a. 

konkluderede i sin indstilling: 

”Jeg mener ikke, at den hurtige bemærkning i oplægget til Radioavisen 

havde en karakter, som kan begrunde en berigtigelse på P1’s sendeflade, 

sådan som klager kræver. Men da grænserne for værternes kommentarer 

har principiel interesse indstiller jeg, at redaktionen offentliggør sin 

konklusion på Fejl og Fakta-siden på dr.dk.” 

 

Klage over brud på interviewaftale i Kontant på DR1 den 10. april 2012.  

Afgjort den 29. oktober 2012. Medhold. 

Programmet Kontant brugte den 10. april 2012 klip fra ikke tidligere 

offentliggjorte optagelser, der var lavet i forbindelse med et interview, som 

en overlæge havde givet til TV-Avisen den 6. februar 2012. Lægen klagede 

først til Pressenævnet over DR’s brug af interviewet i Kontant. 

Pressenævnet godtog i sin kendelse den 13. september, at DR brugte dele 

af det oprindelige interview i den nye udsendelse. Derimod udtalte 
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nævnet kritik af DR for ikke at oplyse, at Dansk Ortopædisk Selskab - som 

klager udtalte sig som næstformand for til TV-Avisen i februar - i marts 

udsendte en meddelelse, der var relevant for historien. Overlægen klagede 

herefter til lytternes og seernes redaktør over brud på DR’s programetik 

pga. brugen af interviewet. 

Lytternes og seernes redaktør konkluderede i sin indstilling bl.a.: 

”Da det påhviler DR at sikre, at interviewaftalen er klar og forstået af den 

medvirkende, bør DR beklage brugen af interviewet overfor Søren 

Overgaard. Pressenævnet har tidligere konkluderet, at DR’s brug af 

optagelserne ikke i sig selv var et brud på reglerne for god presseskik. DR’s 

egne regler er imidlertid mere vidtgående og stiller større krav til den 

indgåede interviewaftale. Disse regler levede DR ikke op til i det konkrete 

tilfælde. 

Den konkrete brug af interviewet har tidligere været kritiseret af 

Pressenævnet, og nævnets kendelse herom er læst op på DR1. Det er 

derfor tilstrækkeligt, at ovenstående konklusion omtales på DR’s Fejl og 

Fakta-side på dr.dk.” 

 

Klage over P3 i Smatten – sendt fra Roskilde Festival den 2.-8. juli 2012. 

Afgjort den 21. november 2012. Afvist. 

I forbindelse med Roskilde Festival 2012 sendte P3 programmet P3 i 

Smatten direkte fra festivalen i perioden 2.-8. juli 2012.  

Den 12. september 2012 klagede journalist Nina Bro på vegne af Johan 

Damgaard Jensen, direktør for foreningen Alkohol & Samfund, over 

programmet, som ifølge klager ”forherliger og opfordrer unge til druk i en 

sendetid, hvor man kan forvente, at meget unge og børn lytter med.” 

Redaktionschef Christian Ottenheim grav klager medhold i og beklagede, at 

dele af dækningen gik over grænsen for, hvad DR bør engagere sig i. 

Samtidig henviste han dog til, at P3’s målgruppe er 20-40 år, og at det 

derfor er naturligt, at ”alkohol og lignende emner optræder i fladerne.” 

Alkohol & Samfund ankede efterfølgende til lytternes og seernes redaktør, 

idet de mente, at P3 – på trods af sin målgruppe år 20-40 år, er forpligtet 
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til at tage højde for, at der også er børn og meget unge lyttere hos P3 i 

dagtimerne, hvor udsendelsen blev sendt. 

Lytternes og seernes redaktør konkluderede i sin indstilling: 

”Alle programmer i dagtimerne på alle DR’s kanaler skal imidlertid ikke 

nødvendigvis være egnede for alle aldersgrupper. Det afgørende er, at DR i 

sin programinformation forklarer, hvad der er for børn, at man advarer 

mod f.eks. særlig stærke billeder og at man hele tiden lever op til 

programetikken krav om ikke at udsende noget, der "... i alvorlig grad kan 

skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling ...".  

Der er i den konkrete sag ikke tale om brud på disse forpligtelser.” 

 

Klage over DR's dækning af Nordisk Cryobank på DR1 og dr.dk.  

Afgjort den 23. november 2012. Afvist.  

I et indslag i 21 Søndag den 23. september 2013 blev det fortalt, at 

sædbanken Nordisk Cryobank i et halvt år havde undladt at informere 

myndighederne om, at de havde mistanke til, at en donor videregav den 

alvorlige sygdom NF1. DR fulgte i de følgende uger op på historien i blandt 

andet TV-Avisen og på dr.dk. 

Direktør i Nordisk Cryobank, Peter Bower, klagede til redaktionen over en 

række forhold i dækningen. Det medførte, at redaktionen indrykkede en 

artikel på DR's Fejl & Fakta-side med en række præciseringer om sagen. 

Herefter klagede Peter Bower den 6. november til lytternes og seernes 

redaktør. Bower var fortsat utilfreds med såvel DR's overordnede dækning, 

herunder konkrete formuleringer på DR1 og dr.dk. 

DR's lytter- og seerredaktør gennemgik sagen og konkluderede i sin 

indstilling: 

"Kernen i kritikken fra Peter Bower og Nordisk Cryobank er, at DR's 

samlede dækning har bygget på fejlslutninger, fordrejninger og 

sensationsjagt. Denne samlede kritik kan klart afvises. Dækningen af sagen 

om sæddonor 7042 har i hovedsagen været både veldokumenteret og 

relevant. Som erkendt af DR, har der imidlertid været fire formuleringer i 

opfølgningen på dr.dk, som har været enten upræcise eller fejlagtige. Det 

er uheldigt, men disse formuleringer er dog løbende blevet korrigeret på de 
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relevante sendeflader - jf. opsamlingen på DR's fejl og fakta-side på dr.dk. 

[...] 

Jeg indstiller herefter, at den samlede klage fra Peter Bower afvises." 

 

 

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

 


