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1. Grundlaget for lytternes og seernes redaktørs virksomhed
Lytternes og seernes redaktør (LSR) skal på baggrund af
indhold lever op til en høj programetisk og journalistisk standard. Sideløbende hermed skal LSR
LSR er ankeinstans, når det gælder klager over væse
Tilslutter generaldirektøren sig en eventuel kritik, skal den følges af DR. Når der er truffet afgørelse i
en ankesag, kommer nyheden på dr.dk.
LSR kan sige sin mening og afgive henstillinger i konkrete sager og i forhold til redaktionel praksis.
I det daglige arbejder LSR sammen med DR Etik og DR Jura. I modsætning til DR Etik og DR Jura
og indhold, før det har været publiceret.

I Bekendtgørelse om vedtægt for DR står der:

§ 29

, seere og brugere, herunder

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.
Stk. 3. Lytternes og seernes redaktør skal endvidere bl.a.:

2
3) halvårligt rapportere til bestyrelsen om sin virksomhed.

Bekendtgørelse om vedtægt for DR
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2. Forord
Når jeg gennemgår tusinder af henvendelser til DR, spørger jeg mig selv: Hvordan videregiver jeg et
retvisende billede uden at overvurdere nogle tendenser og undervurdere andre? For dem, der sætter
sig til tasterne og skriver til DR, er næppe repræsentative for alle brugerne.
Der er visse træk, som træder tydeligt frem gennem materialet og mit arbejde med det gennem
årene. Jeg vover et øje og giver en vurdering. Flere mænd end kvinder kritiserer og klager. Langt de
fleste vil af med kritik ikke ros. Blandt dem, der henvender sig med åbenlys kritik af DR for at have
en politisk slagside, er det skønsmæssigt flere med et højreorienteret udgangspunkt end det
modsatte.
Der er flere træk. Det er i overvejende grad ikke presseetik, men ret konkrete og jordnære sager, som
interesserer de brugere, der henvender sig. Der er stor forskel på de temaer, som
brugere. De har blandt andet fokus på ændringer i design og hjemmeside og programoversigt,
aspekt.
Og så gemmer der sig alligevel en del presse- og programetik i mange af henvendelserne. Klager
over at DR er for kritisk over for Donald Trump eller for uvenlig over for Mette Frederiksen rummer jo
etiske aspekter. De når dog sjældent til at blive til klagesager og siden ankesager.
I år forekommer det, at der er nye træk og tendenser, som træder klarere frem. Det har været et år
med voldsomme begivenheder ude og hjemme, som har præget henvendelserne. Når der sker store
kulturelle og samfundsmæssige omvæltninger, så afspejler det sig i henvendelserne, når
budbringeren er DR.
.
Mens jeg skrev dette forord, dukkede en rapport om danskernes brug af nyhedsmedier i 2020 op.1
lav tillid til DR, men ikke kun til DR,

Det mønster finder forskerne ikke på venstrefløjen. Den politiske polarisering, konkluderer forskerne,
synes at være koncentreret om den gruppe af højreorienterede, som
ifølge forskerne
sandsynligvis vil være at finde blandt brugerne af alternative nyhedsmedier. Forskerne isolerer altså
denne gruppe af mediebrugere som personer, der generelt vender de etablerede medier ryggen.
Jeg bliver af og til kontaktet af brugere af DR, som efter mit skøn har den profil.
De søger ofte en debat med DR, som DR ikke lægger op til. Hverken henvendelsessystemet eller LSR
er organe
klager i henhold til retningslinjerne, men kaster sig ikke ud i polemik med kritikere. Jeg tager ofte en
drøftelse med brugere om formålet med deres henvendelse med henblik på at give dem en
vejledning. Herunder prøver jeg at afklare, hvad deres forventning i forhold til DR er med

1

RUC, Danskernes brug af nyhedsmedier 2020. Kim Schrøder, Mark Ørsten, Mads Kæmsgaard Eberholst.
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henvendelsen. Men det slår mig indimellem, hvor svært det åbenbart er for lyttere, seere og læsere
at komme i direkte kontakt med de mennesker i DR, som producerer indholdet.
Nogle af dem, der ringer, har forgæves forsøgt at komme i snak med journalisten, chefen eller en
Hvis jeg troværdigt skal kunne være andet led i et klagesystem, bør jeg ikke inden en sag måske har
været igennem første led udtalt mig om den.
og ros. Men systemet egner sig i sin nuværende form på ingen måde til dialog og debat med
-indhold, forekommer det, at en del søger
Er brugernes reaktioner og holdninger ligegyldige da? Nej, bestemt ikke. Der skal være mulighed for,
at man kan komme af med sin mening til og om DR. Alle skal have en saglig og korrekt behandling.
mange, der henvender sig, at forstå, at meningstilkendegivelser
modtager noget svar fra DR.

kommentarer

til indhold i DR ikke

I arbejdet med halvårsrapporten prøver jeg at vægte og veje reaktioner og tendenser i det billede,
som rapporten skal give først og fremmest
bidrag til forståelse af DR i befolkningen ved siden af de analyser, som DR selv leverer gennem sin
medieforskning.
DR arbejder i disse år ud fra en overordnet strategi for at styrke kontakten med brugerne. En kontakt,
som jeg også tidligere har understreget vigtigheden af. Men der er brug for endnu mere kontakt. Der
er også brug for, at DR bliver bedre endnu til at lytte og opsamle reaktioner. For holder folk op med
at skrive, så kappes båndene mellem mediehus og nogle af dem, som mediet henvender sig til. Der
er mange gode grunde til, at medarbejdere ikke kan svare på alle opkald og henvendelser. Men det
har en selvstændig værdi, at medieansatte på godt og ondt kender de mennesker, som de også
producerer for, selv om de måske ikke lige tilhører målgruppen for det, den pågældende arbejder
med.
Det løber som en tråd gennem denne halvårsberetning, at DR er under pres fra mange
pressionsgrupper. Store og små. Mange søger i disse år at gennemtrumfe egne krav og særhensyn
nok skal DR lytte til brugerne, men DR skal også kunne stå fast på sin ret til selv at bestemme og
udøve sin redaktionelle frihed.
Det har været et travlt år. Mængden af henvendelser er steget fra 14.654 i 2019 til 19.909 i 2020.
Antallet af ankesager ligger fortsat på det høje niveau, som det har ligget på de seneste år. Dog er
medholdsprocenten ikke steget. Jeg vil takke min kollega, seniorkonsulent Mikkel Vincentz Pedersen,
for et godt og konstruktivt samarbejde i dagligdagen. Og jeg vil takke for et løbende godt samarbejde
også taget vores forskellige
roller i betragtning, og at vi i dele af vores samarbejde derfor ikke altid ser helt ens på, hvordan etikken
i DR skal fortolkes.
Jesper Termansen
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3. Redaktørberetning
Det amerikanske politiske jordskælv

og DR

Det var forventningen, at anden halvdel af 2020 ville blive kraftig påvirket af det amerikanske
præsidentvalg.
I maj og juni førte den 46-årige George Floyds død og de efterfølgende sammenstød og protester i
amerikanske byer til stor medieomtale. Det skete parallelt med, at den almindelige løbende dækning
af præsidentvalget i USA begyndte at tage til. I juni og ind i juli tegnede det til, at uroen i de
amerikanske byer kunne falde sammen med den almindelige valgdækning. Det kunne have skabt en
uforudsigelig og spændingsfyldt blanding af politisk kampagne og raceuro.
Men sådan kom billedet ikke til at se ud. Race-urolighederne fyldte efter den tid kun lidt i DR
dækning og dermed også i henvendelserne fra brugerne. I juni og lidt ind i juli fik en dansk sag fra
Bornholm, hvor en ung sort mand blev dræbt af to (hvide) brødre, (de fik hver 14 år for drab
1.december ved retten i Rønne. Dommen vedrørte ikke et raceaspekt.) hurtigt et efterspil, hvor DR
tiltalen usædvanligt ud og fastslog, at racemotivet ikke var en del af efterforskningen, og det kom
ikke til at præge rettens afgørelse. Men det var tydeligvis en hjemlig effekt af den bølge af
racediskussion fra USA, hvor Black Lives Matter (BLM) tog til.
I forhold
hen over sensommeren og efteråret.
På forhånd havde vi i LSR oprettet særlige kategorier, som kunne hjælpe os i analysearbejdet med at
finde ud af, hvad brugerne
præsidentvalget.
Vi har læst og rubriceret alle klager og kritiske henvendelser gennem halvåret efter følgende kriterier:
Er budskabet anti-Trump, pro-Trump, handler det generelt om USA, om USA relateret til BLM, USA
relateret til Kina eller anti-USA. Der kom ingen henvendelser om USA-Kina og meget få vedrørende
USA-BLM.
Mønsteret
Det overordnede mønster viste sig efter halvåret at være: USA, Trump og det amerikanske valg fyldte
ganske so
-dækning, der plejer at komme
uanset valgår eller ej. Det fylder generelt noget blandt brugerne, og det var forventeligt, at det ville
fylde en del mere i år. Men det nåede ikke den ekstreme interesse, som vi havde forventet. Gennem
halvåret var der samlet set 234 antal klager og kritiske henvendelser ud af de i alt 9342
registrerede kritiske henvendelser i andet halvår af 2020.
Den største gruppe af henvendelser har været kritik af DR for at være vendt imod Donald Trump. Kun
meget få har henvendt sig med det budskab, at DR har været for positiv over for Donald Trump. Det
er dog sket.
Men lige efter den kritik kommer et næsten lige så stort tema. For næsten lige så mange var trætte
af at høre om USA og præsidentvalget. De gav blandt andet udtryk for, at DR burde interessere sig
mere for danske forhold end for, hvad der sker i USA. En del skrev, at de ikke orkede flere
-
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DR har dækket præsidentvalget intenst og længe før valgdatoen den 3. november. Blandt andet med
udlandschef Niels Kvale i en pressemeddelelse om valgdækningen: At DR gerne ville afdække den
splittelse, som amerikanerne har været ude for, og hvad der ligger bag.
Én artikel på dr.dk er af flere brugere blevet nævnt som et eksempel på en upassende måde at dække
QUIZ Trump gør ofte brug af
øgenavne: Kan du gætte syv af dem?
Her kunne brugerne så gætte på, om man kunne ramme syv rigtige af Trumps øgenavne til sine
og svaret var, at Trump havde hele to navne,

som quizzen her omtalt. Grundlæggende afspejler henvendelserne måske nogle af de vanskeligheder,
som ikke bare DR, men også andre danske medier har haft med at finde formen for dækningen af
dette præsidentvalg. Det skyldtes formodentlig, at USA havde en præsident, som var så uforudsigelig
og utraditionel, at han har delt befolkningen, så præsidentvalget 2020 vel i realiteten af medierne
blev opfattet som en folkeafstemning for eller imod Donald Trump.
Jeg var relativ ny som lytter- og seerredaktør, da Donald Trump blev valgt, og jeg har derfor fulgt de
danske brugernes reaktioner på USA-dækningen gennem hele hans præsidentperiode. Mønsteret
har været det samme i de fire år. De kraftigste reaktioner og også de fleste er kommet fra en gruppe
Demokraterne

navnlig forgængeren Barack Obama. Påstanden om, at DR har en skjult politisk

dagsorden med et had til Donald Trump og andre politiske kræfter, som i lighed med ham ikke er
bange for at stikke ud fra den politiske korrekthed.
Der er næppe tvivl om, at det skælv, som Trumps præsidentperiode har sat ned gennem amerikanske
medier, også har haft et efterskælv i Danmark. I USA valgte store og toneangivende medier at gå til
modangreb på præsidenten og dermed forlod de den klassiske publicist-rolle. Man så det i dagene
efter valghandlingen, hvor fem af de store Tv-stationer lukkede af for præsidentens pressemøde, da
de mente, at han kom med løgne om valgsvindel.
Gentagne gange i de danske medier debatteret i medieprogrammer: Hvor stiller danske medier sig i
forhold til den stillingtagen for eller imod en præsident, som de amerikanske medier valgte?

I sommeren 2019 deltog jeg selv i et seminar i New York, hvor mediepolariseringen under Trump var
det centrale tema, og hvor jeg oplevede, at akademikere og medierepræsentanter, som var enten for
eller imod Donald Trump, dårligt kunne være i stue sammen.
Vi så et andet eksempel i september 2018 under det svenske rigsdagsvalg, hvor en studievært på
svenske SVT. umiddelbart efter den afsluttende debat i studiet gik på og tog afstand fra partilederen
for Sverigesdemokraternes udtalelser. Dette affødte stor debat om hvad et public service-medie kan
og må.
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De seneste fire års udvikling i amerikansk presse og politik har været en påmindelse om, hvorfor
public service-medier skal holde fast i grundværdierne upartiskhed, saglighed og troværdighed. Det
vil være en bevægelse væk fra det public service-fundament, hvis man i højere grad ser sig selv som
en aktør eller skulle man
i politiske debatter, hvor DR kan skride ind over
for oplysninger, der kommer fra de medvirkende.
Man kan godt finde eksempler på fejl i USA-dækningen. Det er uundgåeligt med en så massiv
dækning. Men der er samlet set også grund til at hæfte sig ved, at med et så splittet USA og et så
ekstremt polariseret præsidentvalg, har DR modtaget relativ få og relativt afdæmpede
brugerreaktioner, hvoraf kritikken af en for massiv dækning fylder næsten lige så meget som
påstanden om, at DR ikke kan lide Donald Trump.
Måske er det et tegn på, at bestræbelserne for at holde balancen er lykkedes.

DR havde en klar ambition for dækningen af valget i USA 2020 om, at den skulle give
danskerne mulighed for at forstå amerikanernes virkelighed og hverdag, samtidig med, at
den skulle præsentere perspektiverne i og betydningen af hvem der blev valgt som
politisk leder af USA. DR arbejdede således med en ambition om, at uanset, hvem der blev
forhold til virkeligheden i det amerikanske samfund. I valgdækningen gjorde DR desuden
meget ud af at forklare om systemet i USA, så det blev tydeligt, at det netop ikke blot var et
præsidentvalg. Derudover havde DR samtidig en ambition om at balancere niveauet af
valgdækningen mellem behovet for at dække valget, så vi nåede alle relevante målgrupper
samtidig med, at man sikrede, at det skete med relevant indhold, så DR ikke bidrog til den

Coronaen

anden bølge

Efter et kort pusterum i højsommeren tog corona-smitten og dermed henvendelserne om coronadækningen igen fart i eftersommeren. Og det har holdt sig som et meget stort tema siden. Et par af
klagerne til DR har også ført til ankesager.
Tendenserne i henvendelserne har været anderledes end under den første bølge i begyndelsen af
2020.
Rosen er væk
Et markant træk er, at de mange positive henvendelser, der var i begyndelsen af året, ikke dukkede
op under anden bølge. I foråret modtog DR megen goodwill for navnlig morgensangen og også i et
betydeligt omfang over for fællessangen om fredagen.
Morgensangen fortsatte, men rosen udeblev i betydeligt omfang.
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For eksempel i oktober var der 144 kritiske henvendelser og én, der var rosende. I september var der
166 kritiske henvendelser dertil kom to med ros.
Coronaen har været det gigantiske tema, som alle medier har forholdt sig til gennem 2020. Det er
ikke overraskende, at ris, ros og klager til DR følger de politiske strømninger. Det ses også fra andre
store temaer.
Mange henvendelser har selv om de er henvendt til DR snarere karakter af en kommentar til en
konkret begivenhed frem for en egentlig klage. DR bliver måske kritiseret, fordi DR er budbringeren.
Det er i høj grad tilfældet med coronaen.
I forrige halvårsrapport viste jeg, hvorledes henvendelserne og tendensen i dem flugtede med de
overordnede sundhedsmæssige og politiske diskussioner i samfundet gennemløb fire hovedfaser fra
chok og nedlukning til stadig mere debat og kritik af regeringen.
Det mønster har i høj grad vist sig i corona-henvendelserne hen over sensommer og især efterår og
vinter.
Corona-angst
Der fremtræder en klarere og skarpere opdeling mellem de brugere, der udtrykker behov for at
fastholde dette. Og så den gruppe,
som i stigende grad er kritisk over for medierne, herunder DR, og synes, at DR er for ukritisk over for
regeringens håndtering af krisen. Også det følger den almindelige samfundsudvikling.2
Enkeltemner som mundbindet dukker op i mange henvendelser som følge af, at regeringen gjorde
det obligatorisk i visse sammenhænge som indkøb, offentlig transport med videre.
MinkMen på intet tidspunkt i anden del af 2020 har én enkeltstående begivenhed fyldt så meget i coronahenvendelserne som regeringens beslutning i november om at aflive alle mink. I en del henvendelser
kritiske over for regeringen og har for lidt fokus på nødvendigheden af at gribe ind over for et bestemt
erhverv. Der er også mange, der giver udtryk for, at DR sætter et overdrevent fokus på
konsekvenserne for mink-avlere, mens DR negligerer de vanskeligheder, som andre erhverv står med.
Nogle enkelt peger på, at mink-erhvervet efter deres opfattelse er uetisk i sig selv og derfor også
forsvundet i andre lande.
Aftenshowets meget lange interview med statsminister Mette Frederiksen den 12. november tiltrak
sig megen negativ interesse. De mange vrede reaktioner gik fortrinsvis på, at de to værter var uhørt
kritiske og uforskammede over for statsministeren. Nogle seere anerkendte, at journalister skal stille
kritiske spørgsmål, men påpegede så, at i dette tilfælde gik værterne over stregen. Navnlig et
replikskifte mellem statsministeren og de to værter, hvor den ene af værterne betegner aflivningen

2

Er der en vagthund til stede? Kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten den 9. december 2020. Tre medieforskere ved
SDU, Lene Heiselberg, Morten Skovsgaard og Kim Andersen sammenligner på baggrund af opinionsundersøgelser
danskernes syn på mediernes dækning af corona. Befolkningen lægger i efteråret 2020 betydelig mere vægt på
mediernes rolle som kritisk vagthund end i foråret. Årsagsvariablen er ifølge forskerne i høj grad politisk tilhørsforhold.
Kun en fjerdedel af dem, der stemmer på S samt støttepartier mener, at mediernes vigtigste opgave er at stille kritiske
spørgsmål. I oppositionen er det 41 procent.
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stregen.
Kritikken og styrken i den minder om forårets kritiske interview med Sundhedsstyrelsens direktør
Søren Brostrøm, hvor et meget stort antal seere efterfølgende skosede DR for at gå uforskammet
kritisk til direktøren. 3
Der har under anden bølge af coronaen været andre og lignende interviews, som også har ført til en
boble af særligt mange kritiske henvendelser.

dels fandt det anstødeligt at lave satire over så alvorlig en situation som mink-sagen, dels kaldte DR
Satire inden for rammerne

og Hendes Majestæt Dronningen. Det vil være svært at finde argumentet for, at det ikke burde kunne
finde sted. Der blev vist stødende billeder, for eksempel af døde mink, som blev samlet op fra vejen,
men programmet var et voksenprogram, sendt sent, og billederne var næppe værre, end de
nyhedsbilleder, som også var blev vist i TV Aviserne. Satiren tog bestemt udgangspunkt i reelle
Der var således efter
Hvorfor vakte det så harme? Måske fordi

som nogle begrundede deres kritik af satiren med

en

uden at den skarpe tone var dominerende. Kritikkens styrke er afhængig af de forventninger, som
lyttere, seere og læsere har til programformatet.
Måske var der også derfor, at Aftenshowets interview med statsministeren førte til så mange kritiske
henvendelser ja ligefrem harme. Det brød med en usynlig kontrakt med stampublikummet.
En antagelse kan være, at seerne ikke forventer et langt, kritisk interview i en programtype som
journalister. Det kan også være en årsag.
Men man kan på den anden side spørge, om det ikke ville være et etisk problem for DR, hvis en
statsminister kunne beslutte at medvirke i Aftenshowet, uden at hun blev stillet kritiske spørgsmål,
endsige hvis DR accepterede et krav fra statsministerens stab om, at det ikke måtte ske. Aftenshowet
skabte muligvis et problem i forhold til målgruppens forventninger, men det pågældende program
skabte ikke et etisk problem for DR.
Der var også kritik fra mange sider af et indslag i med sundhedsminister Magnus Heunicke den 23.

3

Halvårsrapport for første halvår 2020, p. 8
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Som én af kritikerne skrev som bemærkning til en efter hans opfattelse uheldig indsats fra værtens
side: Hvor svært kan det være at forstå, at hvis sundhedsvæsenet bliver belastet af mange

covidpatienter, kan et i forvejen hårdt presset sundhedsvæsen ikke behandle andre end akutte
patienter.

Også andre værter har givet anledning til reaktioner. For eksempel med interviewet med
samme aften var statsministeren gæst i et interview med Ask Rostrup. Han blev af en del seere

listik i forhold til de svar, som
politikerne og embedsmænd kommer med.
Jeg har nøje gennemset alle nævnte programmer og indslag, og det er ikke min opfattelse, at de
et eneste sted overskred de etiske retningslinjer i DR. Statsministeren blev afbrudt, men fik god
mulighed for at svare. Ingen af de kritiske spørgsmål, der blev stillet til statsministeren, var
afvigende og uden for emnet.
I førnævnte interview i Aftenshowet med statsminister Mette Frederiksen holdt værterne sig også til
emnet. De stillede kritiske, opfølgende spørgsmål, men statsministeren fik også god mulighed for at
svare. Hun blev afbrudt, men første efter meget lange svar. Jeg er ikke stødt på spørgsmål i det
interview, som gik uden for emnet, var grænseoverskridende eller på anden vis måtte siges at være
ved siden af det tema, som statsministeren var inviteret i DR for at svare på. Det afstedkom voldsom
have sin egen opfattelse af udtrykket, men det må være inden for det tilladelige, at en vært
opsummerer en situation og opfinder et kreativt sprogligt udtryk, som det her skete.
-forpligtelse
Nogle har kritiseret DR for at svigte sin forpligtelse til at bringe myndighedernes information til
befolkningen i en krisesituation, som coronaen er. For det første har DR konsekvent transmitteret
regeringens pressemøde direkte, som det også skete under første bølge af corona. Her har DR
viderebragt myndighedernes budskaber, hvilket er én måde at leve op til sin public serviceforpligtelse på.
For det andet har DR gennem daglige corona-opdatering på dr.dk m.m. bragt en betydelig mængde
informationsstof.
For det tredje har DR bragt egentlige informationsspots fra myndighederne i radio og tv.
Men public service-forpligtelsen forpligter ikke bare DR til at bringe myndighedernes version af
nyhederne. Den fordrer også, at DR udøver en kritisk kontrol med myndigheder og politikeres
oplysninger på borgernes vegne. Når nogle brugere nævner det, kan det være fordi, at det for nogle
brugere kan være svært at skelne de forskellige roller fra hinanden. DR kan godt både bringe
sundhedsministerens tale på et pressemøde og umiddelbart efter analysere den kritisk fra studiet.
Der er ingen modstrid mellem de forhold. Det hører grundlæggende ikke et oplyst og frit demokrati
til at argumentere for, at for mange og for modstridende oplysninger kan gøre borgerne forvirrede,
så derfor skal medierne undlade kritik og blot referere myndigheder og politikere.
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Når DR for eksempel transmitterer et pressemøde med myndigheder og regeringsrepræsentanter,
sker der jo en sammenblanding af flere særlige forpligtelser for netop DR. Institutionen skal
viderebringe både myndighedernes oplysninger og forholde sig journalistisk og kritisk til de samme
oplysninger for eksempel i form af kommentatorer med lægefaglig eller politisk baggrund.
Covid er fup?
Så hvornår skal den journalistiske kontrolfunktion af magten og magtens oplysninger finde sted, og
hvornår skal den ikke? En lytter klagede til DR over et indslag i P1 Orientering om Statens
avde med udgangspunkt i ét af
regeringens pressemøder beskæftiget sig med konspirationsteorier i relation til corona. Klageren
ønskede dokumentation for, at SSI overhovedet kunne bevise, at covid eksisterer. Klageren mente, at
DR svigtede sin opgave ved bare at tage for gode varer, at SSI har ret. Klageren fik ikke medhold.
Sundhedsstyrelsen og SSI er landets højeste ekspertise på området, og DR har ikke overtrådt
sine etiske retningslinjer ved at lægge til grund, at smitten overhovedet findes.
Navnlig sundhedsstof fører til kritik, når DR viderebringer gængs viden på et kontroversielt område.
Det gælder navnlig vacciner og virus. Ofte med krav fra nogle lyttere, læsere og seere om, at DR ikke
bare bør, men skal undersøge alternative kilder i sin dækning. DR modtog i efteråret et større antal
kritiske henvendelser fra brugere, som efterlyste indslag om de vedvarende demonstrationer (med
grydelåg m.m.) på Christiansborg Slotsplads. Demonstrationer, som var vendt mod regeringens udspil
til en ny epidemilov. Det er imidlertid afgørende, at DR står fast på sin uindskrænkede ret til selv at
redigere sine udsendelser og sit stof. Og på den anden side kan og skal DR heller ikke lukke øjne og
ører for de strømninger og tendenser, der er.
Det er indlysende, at DR bør og skal forholde sig kritisk også til de officielle oplysninger, som for
eksempel kommer fra SSI. Det er en styrelse og et institut som alle andre, hvor folk ansat på SSI også
kan træffe tvivlsomme afgørelser og begået fejl - nøjagtig som andre steder. For eksempel satte DR
i november samtidig med corona-dækningen kritisk lys på SSI på et helt andet felt. Det drejede sig
om, at SSI videregav danske blodprøver til samarbejdspartnere i USA uden tilladelse og lov.
Hele corona-forløbet har vist, at myndighedsbeslutninger ikke kun bliver til ud fra rent faglige
bedømmelser, men at faglige eksperter også er embedsmænd og som embedsmænd også arbejder
i et spændingsfelt mellem deres faglighed og den politiske vilje og beslutningsproces. Det gjaldt
nedlukningen i marts, og det var tilfældet i forhold til grænselukningen kort efter. Her gik direktøren
fra Sundhedsstyrelsen ud i DR og sagde, at lukningen var en ren politisk beslutning uden om
sundhedsmyndighederne. 4 I efteråret har debatten og dækningen af mink-beslutningen afdækket
uenigheder i de forskellige vurderinger af risiko-momentet for smitte afhængig af, om det blev
anskuet fra regering og myndigheder eller fra oppositionen. Så DR bør hverken lægge sig det ene
eller det andet sted, men træffer sine egne, redaktionelle valg.
Så er der påstanden om, at DR skal være kritisk over for om covid overhovedet eksisterer.
Det kan lyde rimeligt, at DR skal kunne dokumentere alle oplysninger. Men DR vil og skal ikke
efterprøve alle tænkelige fakta, da det i realitete
, end at DR får kræfter til at
bedrive ny journalistik til gavn for brugerne.

4

https://www.dr.dk/nyheder/indland/brostroem-graenselukning-er-en-ren-politisk-beslutning
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Corona har forståeligt skabt angst i store dele af befolkningen. De langsigtede perspektiver er stadig
uklare. Vi lever i en tid, hvor bloggere, influencere og almindelige mennesker konkurrerer på nettet
med de traditionelle medier om at påvirke omverdenens opfattelse af bestemte begivenheder. Nogle
næres af konspiratoriske forestillinger om myndigheder, politikere, virksomheder og andre aktørers
skjulte dagsordner. Det udgør i en vis udstrækning en trussel mod de traditionelle mediers fremstilling
af de samme begivenheder. DR har som andre klassiske medier forpligtet sig til at overholder et
presseetisk kodeks.
DR har lagt vægt på at bringe andet end nyhedsstof for at imødese nogle af de nye behov for at
understøtte de fællesskaber, som corona-smitten også har skabt. Men i forhold til den
nyhedsmæssige dækning af så omfattende og væsentlig en begivenhed med så vidtrækkende
konsekvenser er det bydende nødvendigt og helt essentielt, at DR står fast på sin ret til at vælge og
prioritere uafhængigt af, hvad aktører uden for DR gerne vil påvirke. En anden vigtig præmis er,at DR
skal have solidt rygstøtte til at kunne træffe sine egne redaktionelle valg. Jeg ser det som min opgave
at være med til at støtte dette fundamentale princip.

kritisk til magthaverne i Danmark herunder
regeringen og dens ministre. Derfor er det også på sin plads, når DR spørger kritisk ind til de
dispositioner, som landets sundhedsminister, statsminister og andre magthavere har
foretaget under corona. Samtidig med, at det har været en situation, hvor DR har en særlig
public service-forpligtelse til at bringe information fra myndighederne, så har der også været
tale om en periode, hvor DR har en journalistisk forpligtelse til at forholde sig kritisk til en
regering, der har haft usædvanlig stor magt og manøvrerum.
Se endvidere
36-37.

Kønsdebatten og sexisme
Det vil være forkert at sige, at DR ikke tidligere har fået henvendelser om kønsskævhed, ligestilling
og sexisme, men typen af reaktioner har været i stigning i det seneste halve år. Et af de større emner
har været et stort antal kritiske henvendelser om for eksempel sprogbrugen.
e
DR, om ikke det var en nedladende omtale af en kvindelig forfatter. Når det i en udsendelse blev sagt,

Efter sensommeren og efterårets sexisme-debat har der også været brugere, som har bedt DR
DR har modtaget et relativt stort antal henvendelser i september og oktober vedrørende emnerne
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radikale politiske leder Morten Østergaard førte til en del negative kommentarer. Mange fandt sagen
for lille til den omfattende dækning, det medførte. Nogle var kritiske overfor, at dækningen af et
krisemøde hos De Radikale førte til aflysning af planlagte programmer.
og Mon
om pubertære befamlinger af piger.

var pinligt med sine skoleerindringer

Henvendelser med kønsaspekter har drejet sig om alt fra dækning af sport til billedvalg til artikler om
ulighed. For eksempel modtog DR i august nogle kritiske henvendelser i forbindelse med en artikel
om voldtægt. Hvorfor havde man valgt at illustrere den med en velformet kvindebagdel? Lød
kritikken.
Andre skrev i august og september til DR, efter at den tidligere DR-vært, Sofie Linde, havde sat gang
i sexismedebatten med sine udtalelser om en DR-chef. Kritikerne påpegede, at den kritikløse
referering af Lindes bemærkning var med til at stigmatisere en meget stor gruppe mænd i DR.
r i et program om statsminister Mette Frederiksen at
frisure.
Var der et fællestræk ved henvendelserne, var det, at brugerne i større grad end tidligere forbandt
ordet ligestilling som med kønsrepræsentation. Flere end tidligere reagerer på paneler, hvor der kun
er mænd, eller der kun var kvinder. For også mændene skriver til DR om køn og ligestilling. I forhold
til sexisme-debatten har dem, der har henve
fokus på emnet.

Var Signe Molde for meget på udebane?
én af de mange, der henvendte sig
forarget og fyldt af harme over
og december. Værten, Signe Molde, tog ud og besøgte miljøer og holdninger, som hun ikke forstår.
Det første afsnit drejede sig om LGBT+-

Det er en nationalsport at gøre grin med det, man ikke forstår. Men hvad sker der, hvis man fortæller
sine vittigheder til dem, man gør grin med? I denne programserie møder Signe Molde en række
mennesker med stærke holdninger eller en markant livsstil for at undersøge, hvad de kan grine af
sammen... og hvad de ikke kan. I dette afsnit er Signe taget til Winter Pride for at møde det danske
LGBT+-miljø, der kæmper for en regnbuefarvet mangfoldighed. Men kan de godt forstå, at nogle
griner af tiltaleformer som "hen" og de ikke mindre end 37 forskellige køn?
Der kom hundredvis af henvendelser og klager gående på et enkelt afsnit, hvilket er ekstremt mange
og et sjældent syn. Hovedparten gik på, at programmet nedgjorde og latterliggjorde mennesker, som
måske i forvejen kæmper med identitetsproblemer. Som én skrev:

af Signe Moldes nye program er. Jeg er ikke selv LGBT person, lever i et heteronormativt parforhold
og læser medicin hvor jeg studerer til psykiater. Der er så mange patienter med identitetsproblemer
ved at være dig selv - der ikke passer ind i vores snævertsynethed i verden og det her program fik
dem lige knækket en lille smule mere. Jeg håber I laver programmet om og ikke griner at dem der
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ligger ned - det var bestemt IKKE humoristisk eller konstruktivt - det var bare nedladende og som at
være i zoo og grine at de grimme aber, der tydeligvis er mindre værd end dem der står og griner af
Når jeg nævner sagen her, er det fordi programmet og klagerne berører nogle principielle problemer,
som er tidstypiske og optræder i forhold til andre emner, navnlig når det drejer sig om satire.
altså at DR manglede fornemmelse for, hvad
der er politiske og socialt acceptabelt og passende at sige.
På mange måder mindede kritikken om den, der blev fremsat, da DR i 2019 viste en serie med titlen

afmontere nogle myter om de mennesker, der har det handicap, førte det til voldsomme reaktioner
over for DR og i medierne.
Påstanden var, at her gik DR over en grænse, hvor man ikke kunne tillade sig at hænge en sårbar
gruppe af mennesker ud uanset hvor ædle motiver, som DR påberåbte sig. Selve brugen af ordet

brugt selvironisk, men den pointe blev ikke taget for gode varer af kritikerne.
Grundlæggende er spørgsmålet det samme: Er der ytringer, som er så stødende, at de bør forbydes,
uanset om DR påberåber sig, at det er satire man bringer?
DR har et afsnit om satire i sine etiske retningslinjer. Men disse retningslinjer er af generel og almen
karakter og rummer ikke konkrete eksempler på, hvor grænsen går. Der står, at satiren skal have afsæt
i virkeligheden. Der står også, at jo mere grovkornet satiren er, jo vigtigere er det, at der er en reel
baggrund, så satiren ikke bliver til ærekrænkelse eller racisme. Men rammerne er vide. Det opfatter
jeg som en styrke.
På den ene side vejer ytringsfriheden. På den anden side vejer hensynet til de mennesker, som bliver
omtalt og er genstand for satiren, i den anden vægtskål. I dette lys kan der ligge et dilemma i det
kapitel i de etiske retningslinjer, som omtaler konkret beskyttelse af 11 minoriteter Domstolene kan i ren juridisk forstand tage stilling til, om DR fremsætter ytringer, som overtræder en
lov for eksempel i forhold til injurier eller racisme.

Det fremgår ikke, hvem der har retten og magten til at påberåbe sig krænket?
Men hvis en person i LGBT+-miljøet føler det krænkende (hvad henvendelserne jo i overvejende grad
tyder på), at mennesker med en anden form for seksualitet bliver skildret og omtalt på den måde,
det jo ikke til, at DR alene af den grund ændrer i
udstyre den krænkede med en rettighed, som de kan bruge til at kræve, at DR skal ændre i sin satire
eller helt undlade den.
programmer. Det skal holdes op imod, at DR jo faktisk har en alsidighedsforpligtelse til at lave
humoristiske, karikerende, parodierende og satire.
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Det konkrete afsnit med Signe Moldes besøg i LGBT+-miljøet veksler mellem interviewklip med
talsperson Susanne Branner Jespersen og andre LGBT+-personer, som Signe Molde møder til Winter
Pride i København. Og så klip med Signe Molde i en form for stand-up show med publikum, hvor
Molde laver satire over LGBT+-miljøet.
Hvis DR havde overtrådt egne retningslinjer ved at gøre grin med LGBT+-miljøet, hvad skulle

egne retningslinjer baserer sig jo på, at et vis

definitionen af, om noget er ondskabsfuldt, i høj grad er subjektiv? En del af de mennesker, som
klagede over programmet, fandt det måske ondskabsfuldt. Satire vil jo ofte hvis den er god have
en brod, som nogen opfatter som sårende og stødende ja ligefrem ond. Så god satire kan ofte af
nde, hvor andre har en helt anden bedømmelse.
-retningslinjer lægger altså op til, at DR har både ret og pligt til
at lave satire, og den må gerne støde nogen. Endda i en sådan grad, at de måske ligefrem opfatter
den
Hvilken grad af minoritetsbeskyttelse?
hvor der står om beskyttelse af minoriteter.

Der står videre, at DR stræber efter at fremme viden om blandt andre seksuelle minoritets forhold og
baggrund.
Vil man ikke med nogen ret kunne hævde, at de to sæt af retningslinjer er i indbyrdes konflikt med
hinanden? Kan DR bringe satire om LGBT+-personer, fordi det overholder alle satirens bestemmelser,
men måtte erkende, at samme satire med rette kan opfattes som fornedrende over for en eller flere
seksuelle minoriteter?
Når LGBT+-foreningen og dens medlemmer i stor stil henvender sig kritisk til DR, skal det så tælle
med en større vægt end andre henvendelser, og hvem gør det regnestykke op?
Det er uklart, hvad DR egentlig
selv opfatter, at der konkret ligger i den minoritetsbeskyttelse, som kapitlet indeholder.
5

Da tiderne hele tiden ændrer sig, og de kulturelle og samfundsmæssige strømninger og normer
også gør det, kan jeg kun opfordre til, at DR i højere grad klargør, hvordan satirebestemmelserne
og minoritetsbeskyttelsen skal ses i en sammenhæng og herunder præciserer, hvilke hensyn, der
må vige for andre.

55
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Man kan argumentere for, at der bør være præcise regler for, hvad der må bringes og ikke bringes.
Sådan har man på visse punkter gjort hos BBC i Storbritannien. Det er en betænkelig vej.
BBC har for eksempel et helt afsnit om religion
i sine etiske retningslinjer.
Her kan man læse, at al brug af religiøse symboler og omtale af religion skal ses i forhold til ikke at
vække anstød. Og enhver portrættering af profeten Muhammed kræver en stærk redaktionel
begrundelse og leders godkendelse. I det hele taget skal al brug af og omtale af religion måles i
DR har ikke så detaljerede regler. Det er en risiko for, at DR kan indskrænke egne muligheder for at
behandle emner satirisk, hvis man går ad samme vej som BBC. Det berører et grundlæggende
spørgsmål: Hvilken form for ytringsfrihed er styrende for DR?
Er ytringsfriheden betinget af et men i forhold til visse grupper, eller er den så universel, at den derfor
ikke kan begrænses med vage og uklare henvisninger
ner om
grænserne, fordi vores kultur og forhold til autoriteter, religion, seksualitet, race og mange andre
spørgsmål løbende ændrer sig.
Når man i DR arbejder med satire og skal træffe konkrete valg, vil det også have en konsekvens. Det
vil forventeligt føre til protester, hvis satiren er grænsesøgende.
og
med rettidig omhu - kunne kigge på dilemmaet og præcisere grænserne og vægtningen mellem
satire og hensynet til minoriteter.
Er der så i virkeligheden ingen grænse? Er det grænseoverskridende grænseløst? Kan alt gå, bare det
hedder satire og legitimeres med at være hofnarrens forsøg på at udstille magt og hykleri?
ikke op til. Det må bare være en meget konkret og
specifik begrundet afgørelse i hvert tilfælde, hvornår en grænse er overtrådt.
DR er selv en magtfaktor
Det er værd at huske, at når DR laver satire, er DR jo selv en magtfaktor alene i kraft af sin størrelse
og indflydelse. Kan satiren komme for langt ud og antage karakter af nedgøring og mobning af
Ændring af grænserne sker, uden at vi mærker det, da der år efter år sker en forhandling af de
kulturelle normer i samfundet. Således også med satiren.
I stedet for at hegne satirens grænser ind med specifikke retningslinjer er det vigtigt at erkende, at
satiren har en grænse i DR, som vi ikke kender, før vi støder på den i forhold til konkrete
omstændigheder. Offent
proces, hvor begge parter har muligheden for at lade sig påvirke af (mod)argumentets kraft.
tik fra nogle
brugere for en satirisk fremstilling af Mette Frederiksen og mink-aflivningen i Nordjylland. Efter min
vurdering bør det ikke være antallet af medlemmer af en Facebook-gruppe eller en
underskriftsindsamling, der bestemmer, hvad der er tilladt og ikke tilladt i DR. For det første bør der
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skulle virkelig meget til, før satiren overskrider en etisk grænse. For det andet bør der ikke sættes
retningslinjer op for, hvad der konkret er tilladt og forbudt. Det betyder også, at den satire, som man
måtte fine ikke særligt sjov, pinlig og slap er tilladt. Der findes ikke en mærkeordning for god humor.
bør heller ikke være en betegnelse, som fritager DR for kritik af satiriske ytringer.
Signe Molde ikke over stregen
etiske retningslinjer for satire. Formålet var deklareret, og det tog udgangspunkt i en virkelighed,
som findes. Men man kan argumentere for, at afsnittet var problematisk i forhold til intentionerne i
hvoraf mange angav selv at tilhøre LGBT+-miljøet, som gav udtryk for kritik og skuffelse over, at de
kan minoritetsretningslinjerne næppe være overtrådt.

DR producerer, som et led i alsidighedsforpligtigelsen, humoristiske, karikerende og satiriske
programmer. Det er programmer, der bryder med normen, udfordrer grænserne og
provokerer. Det er afgørende, at satiren har afsæt i virkeligheden. Satiren skal spejle, forstørre
eller tage afsæt i et eksisterende fænomen, handling, holdning, person eller persontype.
anvendelse på samme vilkår, som gælder for al anden produktion i DR. Det betyder ikke, at
satiren er grænseløs, men at den ikke kan måles med samme målestok som den øvrige
produktion. Hvorvidt satiren går for langt må altid bero på en konkret vurdering med stor
respekt for de meget vide rammer, satiren skal have.
retningslinjer hensynet til en høj frihedsgrad for satire og hensynet til beskyttelse af
minoriteter netop skal vurderes konkret. Det giver således ikke mening på forhånd at
tilkende et af hensynene særlig vægt. Det er erfaringsmæssigt et individuelt og helt konkret
skøn, der giver mulighed for at veje hensynene op imod hinanden og på den baggrund
træffe et kvalificeret redaktionelt valg.

Behov for klar besked til brugerne
DR tager lytterne, læserne, seerne alvorligt, og derfor er en god dialog mellem DR og brugerne vigtig.
Det betyder, at brugere, som henvender sig seriøst med kritik og klager, skal have svar på deres
henvendelse. DR har sat den begrænsning, at man besvarer klager, men ikke kommentarer.
automatisk standardsvar. Jeg har gennem det seneste halve år modtaget henvendelser fra brugere,
som har påpeget, at DR ikke overholdt de frister, som DR selv har stillet op for rettidigt svar. DR lover
klagere svar inden for 14 dage. Men reelt bestræber DR sig på at svare inden for den periode, men
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lover ikke at det sker før efter fire uger. Jeg har været i dialog med forskellige grene af DR, og svaret
er nu blevet ændret, så det stemmer overens med de frister, som DR arbejder med. Nu skriver DR
derfor ikke længere til brugeren, at man får et svar inden for 14 dage, men at DR bestræber sig på et
svar inden for 14 dage og senest inden for 30 dage.
Det er meget tilfredsstillende, at svaret til klagerne nu er i overensstemmelse med de retningslinjer,
som DR faktisk arbejder efter.
Hurtigere svar på klager
Det er mit indtryk, at klagerne bliver besvaret hurtigere, end de gjorde for fire år siden, da DR sidst
reviderede sine retningslinjer for besvarelser.
Derimod er der muligheder for forbedringer, når det drejer sig om at give brugerne klagevejledning.
lage oplyses om sine
via lytternes og seernes redaktør. Den
klagevejledning optræder alt for sjældent på de svar fra DR, jeg får kendskab til.
I en ugeoversigt over klagehistorikken til DR (sidste uge af november) var der ikke ét svar fra en DRchef til en bruger, som indeholdt klagevejledning.
På denne baggrund vil jeg derfor igen opfordre de enkelte direktørområder til at medvirke til
bedre oplysning og en forbedring af praksis på dette område. I kontoret har vi i november haft en
indledende dialog med underdirektørerne, som har lovet at følge op.
Det er tænkeligt, at enkelte brugere selv finder frem til LSR på dr.dk. Men klagevejledningen rummer
også den information, som giver klagerne detaljerede oplysninger om, at de kan få prøvet deres sag
i et led mere.
Der er chefer i DR, som svarer upåklageligt og korrekt hver gang, men desværre er der en betydelig
uvidenhed om klageproceduren og klagevejledningen, og hvad der i det hele taget adskiller en klage
fra en almindelig kritisk kommentar. Jeg bruger en del tid på at forklare brugerne, at klager skal være
konkrete og begrundede, for at de kan besvares, og når jeg sender kommentarer, jeg modtager, videre
til den relevante DR-chef så oplyser jeg om, at dette ikke er en klage, men netop en kommentar til
almindelig orientering. Dette også af hensyn til den pågældende chefs egen prioritering af ressourcer.
Klagevejledningen er i samarbejde med DR Etik blevet opdateret, så den nu tydeligere og klarere giver
udtryk for de ankemuligheder og frister, der er.
For det første oplyser den om, at man kan klage til Pressenævnet, hvis man har en retlig interesse.
For det andet fremgår det tydeligt, at alle uanset retlig interesse kan klage til LSR som uafhængig
ankeinstans.
For det tredje fremgår det, at hvis man anker til LSR, så gælder der også dér en frist på 12 uger. Man
kan altså ikke indbringe en sag for LSR, som generaldirektøren skal tage stilling til, som ligger uden
for de tre måneder.
For det fjerde understreger klagevejledningen, at LSR altid kan beskæftige sig med sager af principiel
karakter efter klagefristens udløb. Det kan LSR for eksempel gøre i form af klummer, artikler eller i
halvårsrapporten til bestyrelsen.
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Vejledningen understreger derm
til at tage sager op som beskrevet i bekendtgørelsen om DR.
Hvem kan svare for DR?
-medarbejder ikke må svare på kritik eller klager over sig selv,
medarbejder ikke besvarer klager over sig selv. I praksis har en række chefer bedt en særlig betroet
medarbejder for eksempel en redaktionsleder eller redaktør besvare klagen. Det er også mit
indtryk, at det sker, fordi den pågældende medarbejder har konkrete erfaringer med, hvad sagen
drejer sig om. Imidlertid er og vil det være den indholdsansvarlige chef, som har ansvaret for det svar,
som brugeren modtager. Derfor bør et klagesvar være underskrevet af den pågældende chef eller
det bør i det mindste fremgå af svaret at det er afgivet på vegne af den pågældende chef, sådan
at ingen kan være i tvivl.
Jeg har rejst problemstillingen flere gange i de senere år, men der hersker fortsat nogen usikkerhed
blandt såvel medarbejdere som nogle chefer om proceduren og denne arbejdsdeling.
Nyt henvendelsessystem
DR er i gang med det indledende arbejde i forbindelse med indkøb af et nyt henvendelsessystem.
Processen er forankret i DR Koncernindkøb, og LSR har været inviteret og deltaget i de indledende
leverandørsamtaler, der har været afholdt. Dette arbejde er vigtigt, og LSR ser det som en naturlig
fortsat udvikling af et godt samarbejde og vidensdeling mellem LSR og brugerdialogorienterede
aktiviteter i DR. LSR kan bidrage med erfaring og viden i forhold til brugernes behov og arbejdet med
data
hvilke tekniske muligheder og udfordringer, der er for en ny og mere effektiv håndtering af
henvendelser.
Det har været meget udbytterigt, og det foreløbige indtryk er, at markedet rummer betydelige
muligheder for at DR kan indkøbe et system, som rent teknisk kan imødekomme brugerne bedre end
det nuværende.

Anbefaling
•

DR opfordres til at sikre,
er vidende om og arbejder efter, at klagesvar afgives af de indholdsansvarlige chefer og ikke
af medarbejdere.

Det er en del af DR's opgave som public servicevirksomhed at være åben og omhyggelig i
forbindelse med henvendelser fra brugere, lyttere eller seere. DR ønsker at svare hurtigt og
venligt på alle henvendelser. Dette sker imidlertid ikke i alle tilfælde, og DR bestræber sig på
at udvikle sig på dette område. Derfor har DR et strategisk fokus på åbenhed og
imødekommenhed som en central p
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Henvendelserne varierer i karakter fra ris og ros til kommentarer og egentlige klager. Er der
tale om en klage skal den indgives indenfor 12 uger efter publiceringen af det indhold
program, indslag eller artikel, der klages over. En klage defineres i den sammenhæng som et
r for god presseskik.
Det er altid den programansvarlige chef, der står som afsender på sådanne klager, men i
praksis kan fx en redaktør eller redaktionsleder godt svare på vegne af chefen. Det fremgår
elvis afvisning af en klage skal gives en
klagevejledning. Klagevejledningen er, som lytternes og seernes redaktør skriver, blevet
præciseret, sådan at det er tydeligt for klager, hvilke ankemuligheder, der er, hvis man ikke er
tilfreds med svaret fra DR.
klage, er opmærksomhed på at medsende klagevejledning. Procedurerne for håndtering af

Karensperiode for bijobs
medarbejdere må foretage sig af bibeskæftigelse uden for deres jobfunktion i DR. I efteråret
behandlede LSR en ankesag, som drejede
mente, at der var tale om skjult reklame både for forlaget Gyldendal og for værtens bøger. Det
skyldtes, at værten havde inviteret Gyldendals direktør i studiet, og værten tidligere havde udgivet
to bøger på forlaget. Klageren kritiserede, at værten i programmet kom ind på sine egne forfattervilkår
på Gyldendal.
ikke må beskæftige sig med en virksomhed eller organisation, som medarbejderen eller dennes
nærmeste familie har personlige eller økonomiske interesser i.
DR fik ikke kritik for det forhold. Dels var det mere end to år siden, at værten havde udgivet den
sidste af sine to bøger på forlaget. Dels betragtede værten selv sin forfattervirksomhed som afsluttet.
Han havde ikke planer om yderligere udgivelser, oplyste værtens chef i forbindelse med arbejdet med
sagen.
Min vurdering var, at værtens forhold til Gyldendal lå så langt tilbage, at det var rimeligt, at værten
Tidligere har jeg beskæftiget mig med medarbejderes bijob i forbindelse med betalte ordstyrer-jobs.
Om det er bogudgivelse eller ordstyrerjob, er det rimeligt, at den pågældende medarbejder i en
periode ikke kan beskæftige sig med den virksomhed, som værten har haft e n kommerciel
interesse i. Det handler ikke om, hvorvidt medarbejderen kan skille tingene ad. Det drejer sig om, at
der principielt ikke bør kunne være en mistanke om, at medarbejderen har andre mulige interesser
blandet ind i sit arbejde, når værten optræder i sin funktion i DR.
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Jeg har tidligere ved en lignende sag 6
DR indfører en karensperiode på seks måneder. Det er valgt ud fra, at seks måneder er lang tid nok
til, at det forhindrer, at en vært for eksempel kan være ordstyrer for en organisation den ene dag og
have samme organisation i studiet den næste. Her drejer det sig for mig at se ikke om, hvorvidt
medarbejderen faktisk bruger sit DR-job til at promovere egne interesser, men derimod skal reglen
ses som et værn mod mistanken om, at medarbejderen ville være påvirket af sit forhold til for
eksempel en organisation, når medarbejderen optrådte i en anden sammenhæng. Dermed vil en
karensperiode derfor også være med til at sikre værten mod kritik og mistanke. Klarere regler vil være
til gavn for alle.
Seks måneder er på den anden side ikke længere, end at medarbejderen efter en relativ kort periode
igen er løsnet for de habilitetshensyn, som måtte have forhindret medarbejderen i at beskæftige sig
med bestemte aktører.
I forvejen har DR gennemført en betydelig gennemsigtighed ved at have en offentlig fortegnelse over
bijobtilladelser, som netop skal være med til at forhindre mytedannelse om medarbejderes interesser
og mulige konflikter. En karensperiode på et halvt år ville ikke have haft betydning for sagen om
radioværten, der interviewede forlagsdirektøren for det bogforlag, hvor værten selv havde udgivet
bøger for mere end to år siden. Men en karensperiode vil kunne sende et klart signal til omverdenen
om, at DR i de specielle tilfælde, hvor der er en teoretisk risiko for, at en DR-ansat kan være påvirket
af et afhængighedsforhold til en ekstern aktør, holder sig borte fra aktøren i en periode.

Anbefaling
•

Jeg vil derfor foreslå, at DR indfører en karensperiode på seks måneder i forbindelse med
habilitet og tilladelser til bijobs.

DR's medarbejdere må ikke have lønnede eller ulønnede bijob, der kan skabe tvivl
om DR's troværdighed og uafhængighed. Det er det klare udgangspunkt, når der
tages stilling til en ansøgning om bibeskæftigelse. Det er den personaleansvarlige
chef, der behandler ansøgningen, og hver enkel ansøgning bliver vurderet konkret
ud fra, om der kan rejses tvivl om interessekonflikter eller sammenblanding af
interesser, om der kan rejses tvivl om den enkelte medarbejders troværdighed og
uafhængighed i forbindelse med jobbet samt om omfanget af bijobbet har en
sådan karakter, at det påvirker medarbejderens arbejde i DR.
Det er kun i helt særlige tilfælde, at der gives bijobtilladelse til kommercielle
aktiviteter. Det er også her en chefbeslutning, om en kommerciel aktivitet er
acceptabel set i forhold til DR medarbejderens ansættelse, rolle og
arbejdsområde herunder at sikre, at en given kommerciel aktivitet ikke udgør en
interessekonflikt, udfordrer den redaktionelle integritet eller belaster DR's
troværdighed og uafhængighed. Værter, korrespondenter og journalister, der
6

Halvårsrapport fra lytternes, seernes og brugernes redaktør til DR’s bestyrelse 2. halvår 2017, p. 9
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arbejder inden for nyheds- og aktualitetsområdet samt dokumentargenren må
ikke deltage i nogen former for kommerciel aktivitet.
Siden 2014 har være fast praksis at lægge godkendte
bibeskæftigelsesansøgninger offentligt frem på dr.dk ud fra ønsket om
transparens på området: https://www.dr.dk/om-dr/organisationen/drmedarbejderes-bibeskaeftigelse-2020

Opsummering
Det amerikanske præsidentvalg kom ikke til at fylde helt så meget i brugernes henvendelser og klager
som forventet. En af tendenserne var, at DR var for negativ over for Donald Trump, men et næsten
lige så stort tema var utilfredshed blandt brugerne i forhold til den massive dækning, som det
amerikanske valg fik.
Corona blev også i anden del af 2020 et meget stort tema. Der var en strømning af større polarisering
og negativitet i anden del af året i forhold til første bølge af corona i foråret. Specielt et interview med
dækningen af minkange brugere gav udtryk for, at regeringen fik for hård
behandling, hvorimod oppositionen og mink-avlerne fik medvind i DR.
programmer, som blev kraftig kritiseret. Men mange havde svært ved at forholde sig til DR både som
udbyder af myndighedernes informationer til borgerne og kritisk og kontrollerende medie.
Køn og sexisme fyldte også meget mere end sædvanligt som følge af de begivenheder, der fandt
sted i sensommeren. Mange er mere opmærksomme på manglen på ligestilling mellem kønnene også
i det sprog, som bliver anvendt.
Sjældent har så mange seere reageret så voldsomt og negativt, som da DR viste første afsnit af
værten LGBT+-miljøet, men ikke på nogen heldig facon,
mente mange. Seerne fandt programmet stødende, krænkende, nedladende og gammeldags.
Positivt er det, at DR nu ikke lover mere, end man kan holde og arbejder efter. DR bestræber sig på
at svare på en klage inden for fjorten dage, men har op til fire uger til at gøre det. Der er fortsat
udfordringer med at få alle chefer til at forsyne et klagesvar med klagevejledning. Lige som der fortsat
er for mange ikkeDer har været flere sager med påstand om skjult reklame for DR-medarbejderes side. Blandt andet
en ankesag om hvorvidt en vært kunne interviewe direktøren på Gyldendal, hvor værten selv havde
udgivet to bøger. Jeg vil atter foreslå både af hensyn til medarbejderne og af
troværdighed, at DR indføre en karensperiode i forbindelse med ordstyrerjobs, bogudgivelser og
lignende.
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Konkrete forslag og anbefalinger:
•
•
•

•

Medarbejdere, der har haft et kommercielt forhold til et firma, forlag eller lignende kan ikke i
et halvt år beskæftige sig professionelt i DR med det samme firma, forlag mm.
En opfordring til at DR inden for alle direktørområder sikrer, at klagesvar skal forsynes med en
En opfordring til, at DR inden for alle direktørområder sikrer, at klagesvar bliver afgivet af den
indholdssvarlige chef. Hvis andre udformer svaret, skal det fremgå, at det sker på vegne af
den ansvarlige chef.
En opfordring til, at DR præciserer, hvordan de etiske retningslinjer for satire og
minoritetsbeskyttelse skal forstås i forhold til hinanden.

4. Tal og tendenser
DR

et overblik over brugernes kritik og ros af

4.1 Tendenser og overblik
Det hører med til denne halvårsrapport at give et retvisende billede af den kritik og den ros, som DR
får både i forhold til programetik og tekniske forhold. Som udgangspunkt besvares programetiske
henvendelser til DR
henvendelser og spørgsmål.
Gennemgangen i dette afsnit omfatter klager over DR-programmer herunder henvendelser om fejl
Tal og fordelingen på kategorier bliver gennemgået i dette
afsnit.
LSR gennemgår hvert halvår samtlige henvendelser fra brugerne i disse henvendelsestyper og
kategoriserer dem i overordnede tematiske kategorier. På denne måde sikres et overblik over
henvendelsestyperne, og LSR får et konkret og specifikt indblik i hvilke temaer, programmer og
områder brugerne henvender sig om Det samlede antal registrerede kritiske henvendelser, der er gået ind via kontaktformularen Kontakt
DR på dr.dk i andet halvår af 2020 (juli - december), er 9342. Til sammenligning var dette tal i første
halvår af 2020 på 10.567. Antallet af kritiske henvendelser over teknik er i dette halvår på 2103.
Forrige halvår lå det på 2391. Tendensen er et fald i antallet af registrerede klager og kritiske
henvendelser i forhold til sidste halvår, men en samlet stigning i antallet af registrerede kritiske
henvendelser fra 14.654 i 2019 til 19.909 i 2020.
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henvendelser at være væsentlig højere, fordi der ikke foreligger samlede tal for henvendelser og
kommentarer til DR via sociale medier. Ikke desto mindre har en del af disse karakter af kritik, klager
forøge det samlede antal af kritiske henvendelser, hvis de kunne gøres op og tælles med.
besøgende, koncertgængere mm.

herunder licenshenvendelser og kritik fra
er ikke inkluderet i denne opgørelse.

Registreringen af henvendelserne foretages individuelt og bliver læst og kategoriseret af LSR ud fra
brugerens egne udsagn og opfattelse i henvendelsen. Kategorierne er udarbejdet af LSR med henblik
på at kunne spore udviklingen inden for en række tematiske områder.
Der bliver ikke i dette arbejde eller i afrapporteringen taget stilling til, om brugerens kritik er korrekt
eller berettiget. I denne halvårsrapport bliver der igen i år også registreret henvendelser kategoriseret
uddybet i dette afsnit.
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4.2 Henvendelser via Kontakt DR
I dette afsnit gennemgås de kritiske henvendelser DR har modtaget via kontakt-muligheden på dr.dk.
Tallene skal ses som et pejlemærke for en overordnet udvikling og er med til at give et overblik over
henvendelsestypernes karakter og fordeling. De kritiske henvendelser og ros er sammenfattet i tabel
1, som er opgjort på relevante kategorier. Kategorierne i tabellerne er udarbejdet af lytternes og
seernes redaktør for at give et enkelt overblik over hovedtendenser og tal i henvendelsesstrømmen
fra brugerne. I tabel 2 fremgår de tekniske klager fordelt på de relevante tekniske kategorier.
Tabel 1
Kritiske henvendelser og ros, 2. halvår 2020

Antal
registrerede

Kategori
Klager fra medvirkende

19

Børnetid

40

Unfair og tendentiøs dækning

565

Partisk valgdækning

23

Redaktionel omtale/skjult reklame

37

Krav om berigtigelse

0

Voldsomme effekter

50

Ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse

317

Upassende sprog

50

Ukorrekt sprog

466

Utroværdig konkurrence

6

Kritik af klagebehandling mm.

31

Anden programetik

1161

Genudsendelser

56

Egenreklame og spot

67

Generelle kritiske

2232

Programlægning/programforslag/rettigheder

312

Utydelig tale, underlægningsmusik mm.

240

Faktuelle fejl

816

Øvrige

751

Tekniske klager og kritik

2103

Kritiske henvendelser i alt

9342

Spørgsmål

114

Ros

479

Henvendelser i alt

9935
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I andet halvår af 2020 er tallet for
på 19. Sidste halvår lå tallet på 25. Tallet
er udelukkende udtryk for den mængde henvendelser, der er
på dr.dk i den registrerede kategorier. Henvendelser direkte
således ikke talt med i denne opgørelse. Der er forskellige årsager til klager fra medvirkende personer.
Primært skyldes det f.eks., at klageren er blevet filmet uden samtykke, eller vil have fjernet sin
medvirken eller sit ansigt/navn fra foto/artikler på dr.dk.
LSR registrerer kritiske henvendelser til DR om indhold og programlægning, der relaterer sig til børn.
Sammenholdt med den sidste halvårsrapport er antallet af kritiske henvendelser for
steget
en smule. I andet halvår af 2020 ligger tallet på 40 sammenlignet med 37 i første halvår af 2020.
Tallet ligger stabilt i forhold til tidligere år. Klagerne har i dette halvår typisk igen drejet sig om enkelte
indslag og/eller programmer med upassende og voldsomt indhold, billedbrug eller sprog.
Antallet af kritiske henvendelser under kategorien
er i dette halvår
steget til 565 kritiske henvendelser. Sidste halvår lå dette på 392. En del henvendelser relaterer dig
i dette halvår til valget i USA og til tvKritiske henvendelser om
er i dette halvår på 23 sammenlignet med sidste
halvår, hvor tallet var på 0 registrerede henvendelser. De store udsving i dette tal i de sidste rapporter
fra lytternes og seernes redaktør skyldes, at det er klager og kritiske henvendelser i forbindelse med
valg. Det seneste præsidentvalg i USA har sat sit præg på denne kategori om end ikke alle
Kategorien
omfatter kritik af DR, hvor brugeren klager over
eller kritiserer ærekrænkende omtale. Klagerne går blandt andet på programmer eller udtalelser, der
opfattes nedgørende over for f.eks. køn, minoriteter eller marginaliserede grupper. Dette halvår er
antallet af henvendelser på hele 317, og dermed steget markant i forhold til første halvår af 2020,
hvor 99 klagede til DR. En del af dette halvårs klager og kritik i denne kategori, skyldes programmet
-miljøet stod for omkring 200
kritiske henvendelser. To skrev med ros til programmet. Dette tema er desuden beskrevet i
redaktørberetningen.
LSR registrerer løbende klager og kritik over sproget i DR i to kategorier.
rummer
kritiske henvendelser over forkert udtale, stavefejl, grammatikfejl, kommafejl m.m. Der er i dette halvår
registreret 466. Et fald i forhold til sidste halvår hvor dette tal var på 511. Kategorien
omfatter primært brug af bandeord eller vulgært sprogbrug. Sidste halvår lå antallet af
henvendelser på 70. I andet halvår af 2020 er antallet af henvendelser i denne kategori faldet til 50.
LSR lavede i 2018 en gennemgang af klager og kritik over sproget i DR.
Kategorien

rummer kritik af programmer, der ikke
,
kanalændringer/justeringer og kritik af programtyper. Antallet er faldet til 312 i forhold til sidste
halvårsopgørelse på 1009. Det meget høje tal og den store stigning sidste halvår skyldtes blandt
andet
corona-krisedækningen i foråret.
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omfatter kritiske henvendelser om faktuelle fejl i fakta i artikler på dr.dk og i indslag i
såvel radio som tv. Det er ofte årstal, navne, geografi eller tekniske fagtermer, som brugerne mener
bliver fejlagtigt brugt. Denne kategori er igen i dette halvår også præget af corona-krisen. En hel del
brugere har henvendt sig med kritik af forkerte fakta omkring corona-relaterede indslag. I dette halvår
henvendte 816 sig og påpegede faktuelle fejl. Det skal her nævnes, at registreringen ikke forholder
sig til, hvorvidt klagerne har faktuelt ret i deres klage. Sidste halvår blev der registreret 725 i denne
kategori.
er henvendelser fra brugere, der har haft problemer med at
sende kritiske henvendelser til DR eller ikke ved, hvor de skal henvende sig. Kategorien indbefatter
også kritik af
51
henvendelser) er antallet faldet til 31.
Kategorien
dækker kritiske henvendelser af etisk karakter, som ikke falder ind
under andre specifikke kategorier eller oftest, hvor klageren ikke er konkret i sin programetiske klage.
Kritikken kan være meget forskelligartet. I dette halvår ligger antallet af henvendelser på 1161. Sidste
halvår blev der registreret 1706 henvendelser i denne kategori primært præget af corona.
Lytternes og seernes redaktør registrerer også antallet af henvendelser med ros til DR. Antallet af
henvendelser, der er registreret som ros
, ligger på 479. Sidste halvår lå antallet
på 795. Det drejer sig om henvendelser med positive tilkendegivelser til DR eller henvendelser, der
på anden vis udtrykker tilfredshed hos brugerne.
Rapporten gennemgår de største af dette halvårs tendenser i
Antallet af registrerede henvendelser om brugernes oplevelser af tekniske fejl, problemer og kritik af
2103. Et mindre fald
i forhold til første halvår 2020, hvor tallet var 2391. Tendenser af betydning bliver løbende registreret
Tabel 2
Tekniske klager og kritik, 2. halvår 2020

Antal
registrerede

Kategori
Undertekster

1444

TV-produktion

27

Radio-produktion

50

Streaming af radio/TV på alle platforme

415

Browser/dr.dk

124
406

Andet Teknik

937

I alt

2103
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En stor del af henvendelserne om tekniske problemer drejer sig igen i dette halvår overordnet om
(primært DRTV, DR Radio, DR Nyheder), visningsproblemer på dr.dk og generelle
streamingproblemer. Henvendelserne går desuden på forringet modtageforhold f.eks. signalstyrke og
pludselige udfald.
Henvendelserne er meget forskellige
enheder både (smart)tv, pc, smartphones og tablets. Det skal bemærkes, at der stadig optræder
- og tv-signaler.
Der klages primært over problemer med afspilning af konkrete programmer, fejl i upload eller
manglende upload af programmer samt afviklingen af programmer. Desuden er der brugere, der
-tilbud på specifikke modelfabrikater. Større tekniske

4.3 Tilbagevendende temaer
En række kritiske henvendelses-temaer er tilbagevendende og er gengangere fra tidligere års
registrering.
Udfordringer med lyden på tv og radio er et tilbagevende tema. Især er det henvendelser fra brugere,
der mener, det forstyrrer med musik i baggrunden på både tv- og radioudsendelser.
Rettigheder til udsendelser, der er enten er udløbet eller helt mangler, er et andet tilbagevendende
klagetema. Det er blandt andet tv-seere, der kritiserer de korte perioder, hvor de kan se nogle
udsendelser på DRTV. Der er fortsat henvendelser fra brugere, der ikke forstår, hvorfor nogle tvudsendelser f.eks. ikke kan ses, hvis man benytter en internetforbindelse.
tv. Der er også henvendelser med problemer med
Apple TV og Google Chromecast.

-programmer på deres Smartældre udgaver af

Det fremgår også i dette halvårs registrerede henvendelser, at et tilbagevendende problem for nogle
brugere - der benytter specifikke tv-fabrikater - er, at de ikke kan se live-tv på HbbTV, men kun On
Demand programmer.
Sproget i DR fylder stadig en meget i henvendelserne fra brugerne. Det gælder både skriftlige fejl på
dr.dk, forkert udtale af ord, forkerte fagtermer og dårligt eller upræcist sprog.

5. Gennemgang af væsentlige temaer
Afsnittet her gennemgår de største og vigtigste temaer, som brugerne har henvendt sig med i andet
halvår af 2020. Temaerne er meget forskelligartede og har blandt andet omhandlet en stribe tekniske

DR modtog tillige mange henvendelser, der relaterer sig til valg i USA, corona samt sexisme- og
kønsdebatten.
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Emnerne i dette afsnit er udvalgt på baggrund
af henvendelser modtaget via
Kontakt DR gående på klager, henvendelser om fejl og ris og ros. Emner uden for
programvirksomheden, blandt andet licensklager og klager fra koncertgængere er ikke medtaget
gennemgangen.
Manglende opdatering af dr.dk
I dagene omkring 4. juli modtog DR en hel del henvendelser fra brugere om manglende opdatering
af nyhederne på dr.dk (dr.dk/Nyheder/AlleNyheder).

I 2020 udrullede vi gradvist et nyt design på dr.dk. I forbindelse med denne relancering blev
enkelte funktioner på dr.dk nedlagt for at gøre plads til nye tiltag. En af de nedlagte funktioner
var undersiden dr.dk/nyheder/allenyheder, der fungerede som en oversigt over alle artikler
på dr.dk. Som konsekvens af dette var der en periode på cirka fire dage, hvor oversigten ikke
blev opdateret. Herefter har den henvist brugerne videre til dr.dk/nyheder, der er et lignende
tilbud. Det var kun den enkelte underside, der ikke længere blev opdateret. Forsiden på dr.dk
og diverse sektionsforsider blev opdateret som normalt.

Ikke Dion men Carmen
Forkerte oplysninger om komponist gav mange kritiske brugerreaktioner. Da DR oplyste at sangen
var skrevet af Celine Dion, fik det en hel del brugere til at skrive til DR og gøre
opmærksom på, at det var forkert, og at nummeret var skrevet af Eric Carmen.
Vejr-prognose fjernet fra dr.dk
En hel del brugere henvendte sig til DR og undrede sig over, at vejropdateringen på dr.dk/vejret ikke
længere var tilgængelig. Blandt andet savnede brugerne, at man ikke længere kunne søge på
vejrmelding for lokationer rundt i landet og fandt det mærkeligt, at funktionen er fjernet.

Vi opdaterer og udvikler hele tiden dr.dk for at imødekomme danskernes behov på bedste
vis. Søgningen på lokationer var en meget dyr tjeneste at holde kørende og en tjeneste som
dmi er bedre til at levere end DR. Samtidig blev den brugt af meget få mennesker. Derfor
besluttede vi, at midlerne var bedre brugt på anden vis og lukkede tjenesten. DR Vejret har i
2020 fx udgivet en vejrpodcast der går bagom væsentlige vejrfænomener.
Hakkende DRTV
En del brugere skrev til DR i slutningen af juli om problemer med DRTV. Brugerne oplevede at billedet
hakkede, og flere skrev, at det ikke var et problem, de oplevede på andre streamingtjenester.
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DR udskiftede i perioden teknologien, der leverer live-streaming. Mens udskiftningen stod på,
var live-signalet på DRTV i perioder ustabilt.

To episoder af tv- der sendes på DR1 - fik mange seere til at skrive til DR.
I udsendelsen fredag d. 11. september indgik blandt andet store mængder medisterpølser som
rekvisit. Det fik seerne til at skrive ind og klage over madspild, og at det var upassende at bruge mad
i så store mængder, der gik til spilde. Den 2. oktober indgik 1134 æg i udsendelsen. Også dette
indslag fik mange til at skrive til DR og kritisere det store spild af fødevarer.

at understrege, at vi søger at genbruge rigtigt mange af
de materialer, vi anvender i de forskellige runder eller bruger materialer, der som
udgangspunkt skulle have været kasseret alligevel. For eksempel bruger vi typisk madvarer,
der er udløbet og ikke kan sælges eller har været opbevaret forkert på en fabrik, og som
derfor skulle til destruktion. Men vi er klar over, at det ikke fremgår tydelig i programmerne
og vil kommunikere dette skarpere fremover. Derudover er vi i dialog med producenten om
hvordan vi kan øge bæredygtigheden på Alle mod 1 i næste sæson.
Vi er opmærksomme på og har en klar ambitioner om at reducere mad/ressourcespild og
øge bæredygtigheden på vores produktioner.

Forkerte corona-procenter
DR fik i september en stribe enslydende henvendelser, der påpegede en misvisende overskrift i en
artikel om smittede og syge i forhold til corona. Påstanden fra klagerne gik på, at DR ikke sondrede

Henvendelserne i denne sag, der stort set alle sammen havde præcis samme ordlyd,
handlede ikke om den oprindelige artikel på dr.dk, hvor man i overskriften fra start brugte
-artikel,
der semi-automatisk oprettes samtidig med, at dr.dk-artiklen udgives. Da der på Tekst TV er
meget begrænset plads til overskrifter, valgte reporteren derfor at begrænse antallet af
redaktionen modtog henvendelserne, erkendte man, at overskriften kunne
misforstås og ændrede den i TTV-artiklen.
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DRTV-problemer på Samsung
Flere brugere har løbende, men især i september og oktober, henvendt sig til DR med problemer med
at se live-TV via DRTV på TV af mærket Samsung. En del brugere med nye Samsung-modeller
oplevede tillige at lyden forsvandt efter noget tid, hvis de så DR live tv. Problemer med DRTV på
udvalgte TV-fabrikater optræder jævnligt, hvilket også er fremgået i de sidste halvårsrapporters
gennemgang.

DR forsøger at være til stede med DRTV på alle de større TV-fabrikater. TV-fabrikanterne har
forskellige operativsystemer og opdaterer løbende disse. Nogle gange giver det fejl på apps
og det var tilfældet for DRTV i denne situation. Samsung erkendte, at det var en fejl på deres

Svensk krimi og ikke TV Avisen
Den 28. september oplevede en del seere, at det ikke var muligt at se TV Avisen 21:00. I stedet for
signalet fra DR Byens studie 14, blev der vist svensk krimi.

DR udskiftede i perioden teknologien, der leverer live-streaming. Leverandøren, som stod for
udskiftningen, erkender, at der blev lavet en fejl, der gjorde, at dele af tidligere udsendelser
kom med i livestrømmen på DR1.

Kunne ikke se pressemøde
Da regeringen holdt pressemøde den 23. oktober, var der problemer for seerne på DR1. En hel del
via
DRTV. Flere gjorde opmærksom på, at det var problematisk med udfald, når det var vigtige
informationer.

Pressemøderne har gennem 2020 haft stor interesse i befolkningen, hvilket har medført
særdeles mange besøgende på DRTV. Trafikmønstret ved disse events er særlig, da mange
brugere kommer til tjenesten samtidigt og inden for et meget kort tidsrum.
Den 23. oktober blev en central database overbelastet i en sådan grad, at DRTV i ca. en time
ikke var tilgængeligt for nye brugere, der forsøgte at tilgå tjenesten.
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DR har siden gennemført en række tiltag, der har styrket DRTV i forhold til denne type
trafikmønster.

Qvortrup i P1 Debat
P1 Debat sendte den 13. oktober en specialudgave af Q&C på BT. Valget af værten, Henrik
Qvortrup, til at konfrontere DR's ledelse med sexchikanesagen vedrørende en forhenværende P1vært, fik en del brugere til at komme med kritik. De mente, at det var et problem, at DR havde valgt
Henrik Qvortrup som stand in-vært i programmet, og at DR ikke skulle fremhæve en journalist, der
havde en straffedom bag sig.

en 13. oktober blev Henrik Qvortrup hentet ind som tilrettelægger og
gæstevært. Det skyldtes, at programmet handlede om en sag, som DR var part i, nemlig
sagen om den nu tidligere P1-vært, Mads Aagaard Danielsen, der gennem en del år har
chikaneret og krænket en række p
at dække sagen, men var samtidig nærmeste kolleger til Mads Aagaard. For at undgå
habilitetsproblemer, blev derfor det besluttet at finde en uafhængig vært. Henrik Qvortrup
blev valgt på baggrund af sine faglige kompetencer som mangeårig journalist, redaktør, vært
Redaktionen har således ikke skelet til HQ s personlige forhold i øvrigt.

Nyt dr.dk gav mange reaktioner
Da dr.dk i efteråret blev relanceret med et nyt design, gav det mange kritiske kommentarer fra
brugerne. Flere fandt prioriteringen af store billeder forstyrrende og mente, at det tidligere dr.dk var
pænere og mere brugervenligt. En del skrev til DR o
agtigt, at typografien var grim, og at siderne var for lyse. Også Tv-oversigten på dr.dk blev kritiseret
af en del brugere for at være svær at læse.

Forsiden på dr.dk blev i efteråret relancereret og er første skridt i en større omlægning af hele
dr.dk. Når man introducerer et nyt design er der altid en periode med tilvænning for brugerne,
som giver udtryk i klager. Vi vurderer løbende deres input og justerer derefter for at give dem
det bedste tilbud. Overordnet set har der dog været en positiv modtagelse af den nye forside,
der blandt andet opleves mere relevant.
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med ændringer
-eksperter dyster om prisen
på boliger i hele landet, fik en del seere til at skrive til DR med kritik. Henvendelserne gik primært på
programmets nye opbygning, og kritik af, at DR havde valgt at ændre på både længden og

Forkortelsen af Hammerslag
hvor flytningen af TV Avisen gjorde det nødvendigt at ændre varigheden på en række
livsstilsprogrammer (herunder Hammerslag ) i primetime på DR1. Det betød også, at man
måtte forholde sig indholdsmæssigt til programmet og dets opbygning. Derudover ønskede
DR, at programmet også i højere grad kom til at appellere til seere, der vælger indhold til på
DR TV. Dette mål blev indfriet i 2020-sæsonen af Hammerslag .
Redaktionen bag Hammerslag har løbende forholdt sig til klager og anden feedback fra
seerne til det nye format, og Hammerslag kommer i 2021 til at imødekomme nogle af
seernes ønsker igennem nye justeringer af formatet.

Køn og sexisme
Mange henvendelser fra brugerne til DR i dette halvår drejede sig om temaerne køn, kønsforskelle og
sexisme. Især sexismekommentarerne tog fart i antal efter Sofie Lindes udtalelser i Zulu Comedy
Galla i august. Henvendelserne om køn har mange facetter. Der er henvendelser om diskrimination
i sproget, hvor nogle brugere eksempelvis spørger hvorfor forfatteren J. K. Rowling omtales som Harry
Potters
. En del henvendelser fra brugerne går på sexismedebatten med kommentarerer til Sofie
Lindes udtalelser. Nogle brugere er negative over for sexismedebatten og mener, at stoffet fylder for
meget. En hel del brugere skrev til DR med kritik af dækningen af sagen om tidligere formand hos de
Radikale, Morten Østergaard. Mange var utilfredse med, at DR sendte ekstra-udsendelser, og mente
at sagen ikke var stor og væsentlig nok til den megen omtale. DR fik også henvendelser, der
beskæftigede
krænkelsessager.
Shitstorm
på P1 ikke kunne fortsætte. Nogle brugere efterlyste et mere åbent DR og mente, at DR er for lukket
om egne sager.
Corona
af emnet. 969 henvendte sig med kritik af DR. 20 henvendte sig med ros relateret til temaet i samme
periode. Mange henvendelser drejer sig som det var tilfældet i første halvår 2020 - stadig om
afstandskrav. Flere brugere påpeger, at DR skal gå foran med et godt eksempel og holde afstand i
interviewsituationer ude i felten såvel som i studie. Mange brugere skriver til DR med kommentarer
om mundbind, og om de virker. Da Kim Bildsøe stillede kritiske spørgsmål til sundhedsminister
Magnus Heunicke
, at
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tonen var for hård og at interviewet var for kritisk. I starten af november reagerede mange brugere
ensidig.

agthaverne i Danmark herunder
regeringen og dens ministre. Derfor var det helt på sin plads, at Kim Bildsøe spurgte kritisk
ind til de dispositioner, som landets sundhedsminister har foretaget under corona en
periode, hvor regeringen har haft usædvanlig stor magt og manøvrerum.

Valg i USA
Valget i USA i november satte sit præg på antallet af henvendelser til DR. Temaet er behandlet
uddybende i redaktørberetningen kapitel 3. Særligt to tendenser tegner sig i henvendelserne fra
brugerne. En del kritiserer DR for at være forudindtaget negativ i forhold til Trump og en stor del
kritiserer en overdækning af USA og det amerikanske valg. En del brugere gør også opmærksom på,
at der også er andre nyheder, der ikke relaterer sig til det amerikanske valg, som DR med fordel kunne
prioritere.

DR holder ikke med nogen. DR holder med demokratiet. Både herhjemme og ude i verden.
Det har uden tvivl været en særlig journalistisk udfordring at dække Donald Trumps periode
som amerikansk præsident, da hans uortodokse politiske kommunikation og konflikt med
medierne har betydet mange sager, tweets eller kommentarer, der ville være utænkelige for
tidligere præsidenter, uanset partitilhørsforhold. DR har skulle afspejle, at USA har en
præsident, der deler vandene. I sit hjemland, i verden og i Danmark. Det er en udfordring, DR
har søgt at løse med de to afgørende værktøjer: faktabaseret nysgerrighed og kritisk sans.
Når en amerikansk præsident udfordrer allierede, medier og generel politisk konsensus, så er
det DR s opgave at dække dette. Det kan give en opfattelse af, at vi fokuserer entydigt
negativt, men det er ikke tilfældet. Tværtimod ville vi svigte vores opgave, hvis ikke vi
dækkede de mange gange, hvor Trump gør det, som han er valgt på; udfordrer konsensus i
Washington og Vesten.
I forhold til kritik af, at valget blev dækket meget, har DR svaret, at valget i USA i 2020 var
indlysende vigtigt. Donald Trumps utraditionelle metoder og dele af hans politik har haft
kolossal betydning for resten af verden, herunder et land som Danmark, der både i forhold til
klima, økonomi og sikkerhed er tæt forbundet til USA.
Derfor er valget mellem Trumps politik og den noget mere velkendte politik og stil som Biden
står for af afgørende vigtighed for danskerne. DR skal som public service-udbyder sikre, at
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får mulighed for at følge et valg,

- LGBT+
Programserie
med vært Signe Molde fik mange kritiske kommentarer. I
episode 1 besøgte Signe Molde LGBT+-miljøet i Danmark. Programmet gav ekstraordinært mange
klager og meget kritiske kommentarer fra brugerne. Kritikken gik blandt andet på, at programmet var
voldsomt krænkende, fordomsfuldt og at det udstillede og gjorde grin med LGBT+-miljøet og LGBT+personer. Flere brugere skrev, at de var overraskede og skuffede over, at DR valgte at lave et program,
der satte en sårbar minoritet nedsættende og i et dårligt lys.

I progr
problematikker, der er tilbagevendende i den aktuelle samfundsdebat
og som deler
vandene. Programserien blander forskellige formgreb på nye måder, og med sin direkte,
ærlige
åbner for nye sider af de miljøer, hun besøger, og giver seerne øget indsigt og noget at tænke
over. Humoren er en integreret del af værten Signe Moldes tilgang
hun stiller andre
spørgsmål end dem, man stiller i traditionelle programmer men det er også det, der kan
bringe debatten videre og tilføre den værdi. Grænsen for, hvad der er sjovt, er som bekendt
hårfin, men det er ikke vores opfattelse, at første program i serien omtaler LGBT+-miljøet
nedsættende eller sætter det i et dårligt lys. Tværtimod tilgår Signe miljøet og personerne på
en respektfuld, kærlig men også ærlig og nysgerrig måde.

Den 20. november var statsminister Mette Frederiksen gæst i Aftenshowet på DR1 om blandt andet
status på mink-situationen i Danmark. Mange seere kontaktede DR med kritik af interviewet.
Henvendelserne gik primært på, at de to værter ikke behandlede gæsten med respekt, og at
interviewet var dårlig journalistik. Is
seere opfattet som upassende og malplaceret.

klassisk journalistisk liveinterview med to vigtige formål:
1. At høre statsministerens væsentligste pointer om og holdninger til den aktuelle og
meget debatterede mink-sag
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2. At programmets værter på kritisk vis skulle forholde statsministeren de mange
kritiske røster og pointer, som sagen havde afstedkommet. Eksempelvis fra juraeksperter, øvrige politiske partier, erhvervet m.fl.
odt og på fair vis, fordi programmets værter
vedholdende men upartisk afprøvede statsministerens pointer, mens statsministeren selv fik
lejlighed og god taletid til at besvare såvel kritiske som opklarende spørgsmål.

Tekniske problemer med nyheder på DRTV
En del seere henvendte sig til DR i dagene omkring den 8. november, da de oplevede fejl i afspilningen
af blandt andet TV Avisen 18:30 på DRTV. Flere oplevede at udsendelsen kun var på ca. 4 sekunder
og at resten manglede.

DR publicerer flere hundrede udsendelser til on-demand hver måned. Det hænder at et
program publiceres med en fejl af den ene eller anden type, og det var hvad der var tilfældet
med TV Avisen i dette tilfælde.
Der sker en løbende kontrol af at programmer publiceres korrekt og uden fejl. Når der
modtages indmeldinger om fejl, rettes disse og programmet genpubliceres.

Ikke efterårsjævndøgn
Flere lyttere reagerede på den overraskende oplysning i Radioavisen på P1 den 10. november, at
dagen var efterårsjævndøgn. Flere brugere gør opmærksom på, at efterårsjævndøgn i 2020 er den
22. september, og at det undrer dem, at fejlen nævnes gentagne gange i løbet af dagen.

ritiske reaktioner. Udsendelsen d 15.
november havde en satire-video om mink-sagen, hvor blandt andre statsminister Mette Frederiksen,
blev omtalt. En del seere mente, at det var upassende at bruge mink-sagen i satiresammenhæng,
mens andre skrev, at det ikke var værdigt over for statsministeren. Nogle seere fandt tillige brugen

Det vil altid være forskelligt fra person til person, om man synes, et satirisk indslag er sjovt
eller ej, og ofte vil det være afgørende hvor lang tid efter en begivenhed, indslaget bringes.
Dårlig timing eller ej, så tog det konkrete indslag afsæt i en aktuel politisk situation og var på
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den måde
grin med både en statsminister og en dronning, og det er en vigtig del af vores demokrati.

Trøje-valg i Aftenshowet gav reaktioner
Da DR-vært Kåre Quist gæstede Aftenshowet den 30. december, medførte interviewet en del
reaktioner fra nogle seere. De reagerede på, at Kåre Quist var iført en trøje, med et synligt tøjlogo.
Brugerne mente, at logoet var for fremtrædende og reklame for det pågældende tøjfirma.

DRmed for stort logo. DR har særdeles strikse regler, hvad angår product placement, skjult
reklame mv. I det konkrete tilfælde var der dog ingenlunde tale om en reklame-lignende
situation, da TV-værten hverken juridisk, økonomisk eller på anden vis har nogen former for
bindinger, sponsorater eller lignende med pågældende tøjfirma, og derfor altså hverken har
haft indtjening eller øvrige former for fordele ud af at bære trøjen i Aftenshowet.

Julekalenderen Julefeber ris og ros
Årets familiejulekalender 2020 Julefeber fik en del seere til at skrive. Reaktionerne var blandede.
Nogle mente, at julekalenderen var lidt uhyggelig, mens andre mente, at den blev sendt sent. Det
hører med til billedet, at der også var rosende ord fra brugerne til DR for en vellykket julekalender.

DR Drama producerer hvert andet år en julekalender. Julekalenderen retter sig mod en
målgruppe fra ca. 7 år
enkelte sekvenser eller scener, der kan synes voldsomme eller lidt uhyggelige for de mindste,
men det tilstræbes at julekalenderen overordnet har en varm og positiv tone, og hele serien
er vurderet som egnet til 7+ år. Det har også været tilfældet i arbejdet med Julefeber .
Julekalenderen sendes altid kl. 19.30, men dagens afsnit gøres også tilgængeligt på DRTV
fra kl. 06.00.

5.1 Ros til DR
Det er denne rapports formål at give et retvisende billede af henvendelser fra brugerne. Rapporten
på den måde at give et mere nuanceret billede af brugernes henvendelser.
Der blev i dette halvår registreret 479 henvendelser, der entydigt gav ros til DR. Sidste halvår blev
der registreret 795.
-dækning
i foråret specielt morgensangen.
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Henvendelserne er
programvirksomhed. Der samler sig ikke i dette halvår flere særlige hovedtemaer, hvor brugerne i
henvendelsessystem.

6. Klagesager hos Pressenævnet og LSR
-redaktør eller
redaktionschef, som har ansvar for produktionen. Er klageren ikke tilfreds med svaret, har den
pågældende mulighed for at anke sagen ved at klage videre til LSR.
En klage kan gå til Pressenævnet, hvis den er indgivet inden for fristen på 12 uger, og den
pågældende har en retlig interesse i sagen.
En klage til LSR bliver ikke automatisk taget op som en ankesag. For det første skal der være tale om
en sag, de
en skønssag, men typisk afviser jeg sager, hvor klager ikke har kunnet præcisere, hvad klagen gik ud
på eller kunnet henvise til, hvor overtrædelsen skulle være sket. Klager, der har karakter af en
kommentar snarere end en konkret begrundet klage over et punkt i en artikel, en udsendelse eller
lignende, bliver ikke behandlet.

6.1 Pressenævnssager
I andet halvår af 2020 afgjorde Pressenævnet syv sager vedrørende DR, og DR fik kritik i den ene af
de syv.
Ikke kritik af skjult kamera hos alternativ behandler
Mirakelmager eller farlig mand? Sådan hed en udsendelse om en alternativ behandler, som DR bragt
i november 2019. DR havde blandt andet brugt skjulte optagelser under konsultationer hos
behandleren. Det var ét af de punkter, som behandleren klagede over. Desuden klagede han over
ukorrekte oplysninger. Pressenævnet fandt imidlertid ikke grundlag for kritik. Det lagde vægt på, at
de samfundsmæssige interesser i at belyse behandlingsmetoderne var betydelige og at
dokumentationen vanskeligt kunne fremskaffes på anden måde end brug af skjult kamera.

Et parkeringsselskab klagede til Pressenævnet over DR Kontant, som i maj 2019 bragt en omtale,
hvor selskabet mente, at der både var fejl og manglende forelæggelse af kritik. Desuden mente
selskabet, at DR uberettiget havde brugt skjulte optagelser. Pressenævnet var ikke enig i kritikken.
Selskabet havde været i kontakt med DR og var blevet forelagt de kritiske oplysninger.
Kritik af billeder i dokumentar fra en bisættelse
DR fik kritik for nogle optagelser fra en bisættelse, som indgik i en dokumentar, DR viste i januar
2020.
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Programmet drejede sig om en krigsfotograf, som var skildret både i krigssituationer og i rollen som
familiefar i København. Han var fraskilt far til fire børn. I dokumentar indgik en sekvens fra fotografens
ekskones bisættelse. Her havde den afdødes søskende og afdødes far klaget til Pressenævnet over,
at der indgik sekvenser, som de efterladte ikke havde givet tilladelse til. Nævnet fandt, at der skal
udvises størst muligt hensyn ved omtale af begravelser og bisættelser, og det var ikke sket her. Der
var forholdsvis beskeden almen interesse i den konkrete bisættelse, og derfor burde hensynet til de
efterladte veje tungere, end det havde gjort.
DR får ikke kritik for indslag om tvangsfjernelse

16-årig skulle have lov at give sin version

En moder til en 16-årig ung mand, der havde været tvangsanbragt i det meste af sit liv, klagede over
en artikel og et indslag i TV Avisen. Vinklen på artikel som indslag var, at et stigende antal sager om
tvangsanbringelser bliver genoptaget. Moderen mente, at såvel artikel som indslag indeholdt forkerte
og skadelige oplysninger, og at DR bragte interviewet med den unge mand uden hendes samtykke.
Pressenævnet fandt ikke grundlag for kritik af DR. Moderen var ikke nævnt med navn, og hun havde
fået mulighed for at kommentere oplysningerne. Nævnet fandt desuden, at det interviewede barn
havde en alder, hvor han som udgangspunkt ikke kunne medvirke uden sine forældres samtykke. Men
på baggrund af sagens omstændigheder fandt Nævnet, at der i den foreliggende sag, hvor der er en
interessekonflikt mellem indehaveren af forældremyndigheden og barnet, var en sådan almen
interesse knyttet til den pågældende omtale, at der er grundlag for at fravige dette udgangspunkt.
Nævnet har lagt vægt på barnets alder og det forhold, at han selv ønskede at stille op til interview,
og at plejeforældrene forud var orienteret om hans medvirken i interviewet. Nævnet finder herefter
ud fra en samlet vurdering, at hensynet til, at der blev indhentet samtykke fra barnets mor, klageren,
ikke oversteg den samfundsmæssige interesse i omtalen af sagen. Nævnet bemærkede, at barnet i
sine udtalelser forholdt sig loyalt over for klager, og at klager ikke blev nævnt ved navn, eller på anden
måde kan identificeres ud fra indslaget og artiklen.
Omtale af pindsvineprojekt var ok
DR fik ikke kritik af Pressenævnet for omtale af et forskningsprojekt om pindsvin. Projektet drejede
sig om dyrets overlevelsesvanskeligheder i den danske natur. Projektlederen klagede til
Pressenævnet, da hun blandt flere punkter ikke mente, at hun havde godkendt artiklens indhold eller
overskrift. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at det ikke var dokumenteret over for nævnet, at
parternes aftale om, at projektlederen ville få artiklen til gennemsyn, ligeledes indebar en ret for
projektlederen til at godkende artiklens indhold eller overskrift, samt at overskriften havde
tilstrækkelig dækning i artiklens brødtekst.
Indslag om fødsler i TV Avisen førte ikke til kritik
En forsker klagede over et indslag i TV Avisen fra januar 2020. Det drejede sig om igangsættelse af
fødsler. En forsker, der medvirkede, klagede efterfølgende til Pressenævnet. DR havde anvendt et
interview med hende i en anden sammenhæng, end det oprindeligt var aftalt, samt over den
fototekniske fremstilling af hende, mente hun. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet
lagde blandt andet vægt på, at budskabet i forskerens interview ikke fremstod forvansket på grund
af DR s opsætning og redigering, ligesom interviewet ikke var bragt i en anden kontekst eller
fremstillet på en visuel og bevidst ufordelagtig måde. Nævnet lagde endvidere vægt på, at det i
indslaget tydeligt fremgik, hvem der udtalte sig, herunder at forskerens holdning til igangsættelse af
fødsler tydeligt kom til udtryk i indslaget.
Coronagraf var inden for rammerne
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En læge, der havde fremstillet sin egen graf over coronaomtale af grafen. Den var blevet bragt i en artikel på dr.dk i marts.
Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at DR på
tilstrækkelig vis havde efterprøvet oplysningerne i artiklen samt gjort det klart for læserne, hvem der
udtalte sig om grafen. Nævnet fandt endvidere, at overskriften kunne anses for at være DR s
vurdering af sagen, der ikke gik ud over, hvad der var dækning for i artiklen. Nævnet bemærkede, at
lægen havde fået mulighed for at kommentere oplysningerne.

6.2 Ankesager hos lytternes og seernes redaktør
I henhold til lovgivningen
er det altid generaldirektøren, der afgør en ankesag og er ansvarlig for den, men i praksis har DR et
ankesystem, hvor LSR gennemgår og indstiller en afgørelse til generaldirektøren, som så i langt de
fleste tilfælde tilslutter sig afgørelsen og skriver den under, hvorefter generaldirektøren sender
afgørelsen til klageren.
I anden del af 2020 tiltrådte generaldirektøren de 13 sager ud af 16. I ét tilfælde henviste
generaldirektøren til, at fristen på 12 uger for at klage til DR i henhold til Medieansvarsloven var
overskredet. Det førte til en drøftelse mellem DR og LSR om frister i ankesager, og der er enighed om,
at der også i ankesager gælder en 12 ugers frist. Det er siden præciseret i den klagevejledning, som
en klager modtager fra DR.
It
generaldirektør selv uden at følge LSR

.
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Antallet af sager ligger derfor nogenlunde på samme niveau som i første halvår af 2020. Da
indstillede LSR 12 sager, som generaldirektøren tiltrådte én mindre end i 2. halvår af 2020. I første
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halvår var der enighed om, at én klager fik delvist medhold, og to fik medhold. I andet halvår fik kun
to klagere delvist medhold.
Kritisered

ikke medhold

En klager kritiserede tre artikler på dr.dk for ikke at være alsidige i dækningen af etniske minoriteter
lød klagers påstand, at DR politiserer og fortier vold og forbrydelser begået af etniske minoriteter
mod den danske majoritetsbefolkning.
i den ene artikel var uheldigt, da DR ikke var klar
over alle de cirka 2000 demonstranters etnicitet i den Black Lives Matter-demonstration, som artiklen
drejede sig om.
Indslag om tatovør var ikke skjult reklame
På P4 Nordjylland kunne lytterne den 27. juli høre et indslag fra en tatovør-forretning i Aalborg.
Anledningen var en ny tendens, hvor flere børn og unge og deres forældre efterspørger tatoveringer.
Det satte P4 Morgen Nordjylland fokus på og interviewede i den forbindelse tatovøren i forretningen.
Tatovøren er desuden bestyrelsesmedlem i tatovørernes brancheorganisation. Indslaget fik en lytter
til at klage. Han mente, at indslaget var skjult reklame, da navn på ejer og forretning blev nævnt flere
gange, og at dette- ifølge klageren - ikke er i ov
skjult reklame. Klageren fik ikke medhold.
Mente at DR-medarbejderes brug af Twitter var politisk
præcisering

fik ikke medhold. Dog førte det til

Sådan. God nyhed at stå op til. Det
regeringschefer blev enige om en fælles økonomisk aftale. Klageren opfattede tweetet som en
positiv tilkendegivelse i forhold til aftalen. Når medarbejderen tweetede fra en Twitter-profil, hvor DR
retningslinjer siger, at medarbejdere ikke må komme med ytringer på vegne af DR som privatperson
LSR gav ikke klageren medhold i den påstand. I
afgørelsen afviste LSR, at den pågældende medarbejder skulle have misbrugt sin Twitter-konto til at
fremsætte politiske holdninger, men påpeger også at reglerne på området kan præciseres. I denne
sammenhæng er
-profil at sammenligne med
brugen af et DR-logo. Klageren havde dermed ret i, at det er problematisk at bruge en privat profil
har tiltrådt, DR til at præcisere de etiske retningslinjer på dette område. Og det skete kort efter.
Kritisk artikel om SAS var ikke en hetz
DR kiggede i en artikel på dr.dk nærmere på flykunders oplevelser i forbindelse med aflyste SASflyafgange, og den mail flyselskabet havde udsendt. Artiklen fik en bruger til at klage. Han mente, at
DR ikke havde dækket historien fair, og at DR bedrev hetz mod SAS. En af klagerens kritikpunkter var
blandt andet, at det var en fejl, at DR ikke havde optrykt hele mailen fra SAS i artiklen. Desuden skulle
DR have stillet kritiske spørgsmål til flykunderne. Han klagede derfor til lytternes og seernes redaktør,
der ikke giver ham medhold. DR var ikke pligtig til at optrykke hele mailen fra SAS. I øvrigt var
selskabet kommet til orde.
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Nej, det mente en klager ikke var i
orden. Vendingen indgik i en artikel fra DR Viden i august, som drejede sig om det, som p-piller gør
var henvendt til en ung målgruppe, for hvem vendingen var hverdagsagtig. Desuden argumenterede
ændret sig fra at være et angelsaksisk vulgærudtryk til at
indgå som synonym for ord som "ødelægge" eller "forstyrre". Klager fik ikke medhold.
Pornostjerne misbrugte billeder

DR måtte opdatere artikel

En bruger klagede over, at DR i august havde bragt
Artiklen
drejer sig om den unge pornoskuespillers website. Klageren påpegede, at manden bag tjenesten uden
klagerens samtykke havde solgt hemmelige sex-optagelser af klageren og Emil Graae - manden bag
ra dr.dk, hvilket DR afviste.
DR gjorde gældende, at DR ikke var bekendt med salget af pornografiske billeder, da man skrev
sigtet og erkendt forholdet med salg af pornografiske billeder uden samtykke. Det havde han fået en
bøde for. Klager fik derimod ikke medhold i, at der var tale om skjult reklame. DR har omtalt
frihed og dermed ret til at prioritere vinkel og oplysninger. DR har ikke modtaget penge eller andre
ydelser for artiklen.
Indslag om træ fra Estland gav ikke kritik
Omdrejningspunktet i indslaget var et brev fra en
række forskere og organisationer i Estland, der påpegede problemer med udnyttelse af skove.
Lytteren mente blandt andet, at en af de medvirkende kilder - ikke blev tydeligt nok deklareret. Klager mente også, at DR burde gå mere kritisk til det
faktuelle grundlag for historien. Klageren fik medhold i, at selve klagen ikke var besvaret korrekt, og
selve svaret forholdt sig ikke godt nok til elementerne i klagen. Men klageren fik ikke medhold i sin
hovedkritik i klagen.
Vært gjorde ret i at nævne sit forhold til Ekstra Bladet
klagede til DR over, at værten på programmet på et tidspunkt i udsendelsen erklærede sig selv inhabil
i forhold til Ekstra Bladet og bladets chefredaktør. Et af klagerens kritikpunkter var, at det er
problematisk, at værten var inhabil og dermed afskar lytterne og de medvirkende fra også at
debattere Ekstra Bladet, da dagens emne var sexisme i mere generel forstand. Lytternes og seernes
redaktør er ikke enig og skrev i sin indstilling til generaldirektøren, at værten bekendtgjorde sin
tidligere årelange tilknytning til Ekstra Bladet og sit tidligere giftermål med bladets chefredaktør. Det
skete, da én af de medvirkende kom ind på emnet. LSR påpegede, at værten gjorde det klart, at hun
var inhabil i den sag, og derfor skulle emnet ikke op.
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En lytter ankede svaret på en klage over P1Vedkommende fik medhold i, at værten ikke måtte svare på klager over sig selv, og ligeledes medhold
i, at svaret ikke levede op til den tone, som DR fordrer, skal være i klagesvar. Lytteren havde også
klaget over, at værten havde haft Gyldendals direktør som gæst i programmet. Det opfattede lytteren
som skjult reklame både for forlaget over for værtens to bøger, som var udgivet på forlaget Gyldendal.
Klageren fik ikke medhold. Lytternes og seernes redaktør påpeger, at selv om værten ikke bør bringe
sine egne økonomiske og personlige forhold ind i programmet, så var der i dette tilfælde tale om
bogudgivelser, som var mere end to år gamle, at det måtte være tilladt, at værten beskæftiger sig
med Gyldendal. Udsendelsen indeholdt derfor heller ikke skjult reklame hverken for værtens bøger
eller for Gyldendal.
Artikel om internetproblemer på Sydfyn var ikke vildledende
En bruger klagede til DR over en artikel på dr.dk om dårlig internetforbindelse. Han mente, at artiklen
for ordentlig research og fair fremstilling.
LSR gennemgik ankesagen. Klager fik ikke medhold. LSR lagde vægt på
redaktionelle ret at vinkle artiklen på en case, som havde en meget ringe internetforbindelse. - DR var
ikke som anbefalet af Klager forpligtet til at benytte artiklen til en gennemgang af de øvrige
tekniske muligheder, som casen måtte have for at optimere sin internetforbindelse, fremgår det af
afgørelsen.
Derimod konkluderede LSR, at artiklen kunne have mere præcis i sine oplysninger om, at den valgte
case tilhørte én af de 88.000 adresser i Danmark, som Energistyrelsen angiver har dårligt internet.
Artikel om plantefars var ikke skjult reklame
En læser kom til den konklusion, at en artikel overskred grænserne for skjult reklame. Der var tale om
en ugebladfremstilling, som var kogebogsinspireret, mente Klager, og hun føjede til, at den type
artikler var med til at sløre grænserne mellem journalistik og reklame. Hun klagede til DR og fik ikke
medhold, hvorefter hun ankede svaret til lytternes og seernes redaktør.
Lytternes og seernes redaktør gav heller ikke k
at der altid skal være en redaktionel begrundelse for at omtale et produkt. Det var også tilfældet her.
Derimod var der ingen særlig fremhævelse eller ros af produkterne eller anden anprisende omtale.
Der var taget mange billeder, men de var med til at beskrive arbejdsprocessen med plantefarsen.
Lytternes og seernes redaktør påpeger i sin indstilling, at man faktisk generelt skal være påpasselig
med den måde, man i DR skildrer et firma eller et produkt på. Det gælder film, bogomtaler eller nye
produkter på markedet. På den anden side skal DR også holde fast i, at det er DR, der bestemmer,
hvad man vil bringe ikke de utilfredse læsere, lyttere eller seere. LSR udtrykker det i konklusionen
således:
"Generelt kan det samlede indtryk samt en tekst godt forekomme så tydeligt og anprisende, at det
ikke stilling til smag. At klager ikke bryder sig om
kogebogsinspirerede artikler på dr.dk er ikke saglig begrundelse for at betegne dem som skjult
reklame."
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s daglige coronaoverblik over indlagte og døde var med til at misinformere og skræmme befolkningen til at tro, at
sygeligheden og dødsraten er højere, end den er.
Redaktionen var ikke enig i kritikken, og klageren ankede derfor svaret til lytternes og seernes
redaktør. Her fik klageren ikke medhold.
I en graf i overblikket på dr.dk skriver DR at "grafen herunder viser, hvor mange danskere der er indlagt
Dette mente klageren blandt andet var upræcist, fordi indlagte kunne være indlagt med andet end
corona. Lytternes og seernes redaktør giver klageren ret i, at formuleringen kunne være mere præcis,
men påpeger også, at DR nuancerer og præciserer grafen i en fodnote.
P1 Orientering behøvede ikke dokumentere covidP1 Orientering . Klageren var af den
opfattelse, at programmet ukritisk refererede Sundhedsstyrelsen, og at DR ikke dokumenterede,
hvorvidt covid-19 eksisterer. Det mente klageren var en etisk fejl.
påstanden, ankede klageren svaret til LSR. Han gav ikke klageren medhold i kritikken af P1
Orientering . Ifølge klageren viderebragte P1 Orientering ukritisk myndighedernes udokumenterede
påstande om, at covid-19 findes.
LSR lagde i afgørelsen vægt på, at hvis DR forlangte dokumentation for enhver udtalelse om
sygdomme og behandlinger, ville det ikke være muligt for DR at behandle sundhedsstof journalistisk
efter de gældende kriterier. DR er forpligtet til at forholde sig kritisk til alle kilder, herunder også
myndighederne, men har redaktionel frihed til selv at vælge hvilke alternative teorier og kilder, der
journalistisk skal efterprøves, fremgår det af afgørelsen.
retningslinjer, at DR holder sig til de officielle fakta om covid-19 som fremstillet af myndighederne.
LSR påpeger også, at det heller ikke er en over
P1 Orientering
ikke forholdt sig til eller anvendte de kilder, som klageren syntes var vigtige og relevante.
To ankesager blev afgjort alene af generaldirektøren.

Jesper Termansen, DR Byen, december 2020
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