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0
Indledning

Danskernes medieforbrug er under kraftig forandring.
De digitale tilbud udgør en stadig stigende del af medieforbruget og udenlandske og kommercielle tilbud fylder mere og
mere.

• Antallet af tv-programmer med mere end 1 mio. seere er
faldet med mere end 75 %, siden starten af 90’erne. Det
er efterhånden kun store sportsbegivenheder, drama og
underholdning, der kan samle danskerne.

Disse ændringer i mediemarkedet og i danskernes
medievaner giver på sigt tre hovedudfordringer for DR i
forhold til at opfylde sin mission om at samle, udfordre og
oplyse:
• Internationaliseringen, digitaliseringen og den medfølgende
individualisering af medieforbruget kræver, at DR udfylder
sin rolle med at understøtte det danske demokrati og
formidle dansk kultur til danskerne på nye måder og på nye
platforme
• Det vil blive endnu sværere at samle danskerne om fælles
samtaler på tværs af befolkningsgrupper og geografi, hvis
medieforbruget bliver stærkt individualiseret og kommercialiseret. DR har i dag gennemslagskraft til at sætte
fælles samfundsmæssige dagsordener og skabe fælles
oplevelser, men det forudsætter muligheden for at levere
indhold på de medier, som befolkningen benytter sig mest
af
• Med et øget digitalt udbud fra stærke internationale
aktører skal kvaliteten af dansk indhold løftes kontinuerligt for fortsat at være appellerende og have gennemslagskraft i Danmark. Det gælder både det indhold, som
appellerer til mange og det, der appellerer til få. Det vil
kræve en fokuseret og samlet indsats i hele det danske
’medie-økosystem’, så befolkningen får flere danske
valgmuligheder fra både kommercielle udbydere og public
service-udbydere

Udviklingen betyder, at der allerede i dag er kommet en
markant opsplitning i befolkningen, hvor folk har et mere
fragmenteret medieforbrug end nogensinde tidligere.

I det følgende er danskernes medieforbrug, DRs tilbud og
forskellen på public service-medier og kommercielle medier
kort beskrevet. Der er samtidig et overordnet bud på,
hvordan situationen vil se ud, når de nye iPad-generationer
er blevet voksne. Efter de indledende afsnit er der konkrete
fakta og svar på udvalgets spørgsmål.

—

Danskernes medieforbrug – i dag og i fremtiden
Danskernes medieforbrug har ændret sig markant de senere
år. Vi er blevet mere digitale, mobile og individuelle i vores valg.
Udviklingen ses bl.a. i at:
• De fleste børn har adgang til en iPad (eller anden tablet) og
de vil hellere undvære deres fjernsyn end deres iPad
• Netflix benyttes af hver fjerde dansker, og Spotify blev i
2013 brugt af hver fjerde dansker over 15 år
• Flere og flere danskere opfatter nettet som deres
primære nyhedskilde – især de unge. 77 % af danskerne har
en smartphone og nyhedsforbruget rykker mobilt
• De syv største danske hjemmesider står kun for 7 % af
danskernes netforbrug. Helt dominerende er nogle få
udenlandske sites
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Der kommer fortsat nye teknologier, der vil medvirke til at
skabe flere store omvæltninger i medieforbruget. Det kan
være allerede eksisterende teknologier, der får et stort
gennembrud, eller det kan være ting, vi slet ikke tænker
på i dag. Men der er samtidig en række tendenser om
medieforbruget i den fremtidige medievirkelighed, som vi
godt kan forvente:
• En stor del af vores medieforbrug vil foregå digitalt, hvor
vi selv klikker og vælger, hvad vi vil se. Mediekoncernerne
vil samtidig via big data og viden om brugerne blive bedre
og bedre til at regne ud, hvad vi gerne vil se/lytte/læse/
opleve. Og de vil præsentere individuelt indhold til os,
som er interessant for den enkelte. Dette kan potentielt
udfordre sammenhængskraften, såfremt man hver især
forsvinder ind i sin egen ”medieboble”. Konsekvensen heraf
kan blive, at man kun møder holdninger og værdier, der er i
overensstemmelse med ens egne og ikke bliver præsenteret for modsynspunkter eller udfordrende perspektiver
• Danskerne vil i mindre grad bruge medier, hvor de bliver
præsenteret for et samlet indhold. Det gælder avisen, og
det gælder tv’s traditionelle flow-kanaler. For mange danskere vil det blive utroligt nemt at have et medieforbrug,
hvor man helt undgår public service-indhold, ikke mindst de
smallere genrer
• Mediemarkedet vil blive domineret af et antal globale
mediekoncerner. I dag er det koncerner, som f.eks. Netflix,
Google/YouTube, Facebook, Apple og Disney, der står
som de mest dominerende eksempler på de store globale
medieaktører med kun meget begrænset nationalt, regionalt og lokalt fokus. Flere af dem vil sikkert fortsat være
der, men der vil også komme nye til.

—

DRs tilbud – i dag og i fremtiden
DR producerer og formidler hvert år tusinder af timers
public service-indhold. Eksempler på dette er, at
• DR hvert år sender 19.000 timers nyheder fra tv-avisen
over P3-nyhederne til Deadline og Ultra-nyt
• Sidste år viste DR tre succesfulde dansk-producerede
drama-serier produceret af private selskaber eller af DR
selv (Arvingerne, 1864, Bankerot)
• 4.586 timers børne-tv med dansk indhold blev vist på DR
Ramasjang og DR Ultra
• 8.174 timers klassisk musik, 8.204 timers jazz og tusinder af timer med mange andre genrer blev bragt på DRs
radiokanaler.
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DR er til stede i hele landet, og med sin regionale dækning
afspejler DR hele landet på tværs af køn, alder, geografi,
etnicitet og sociale skel. I DRs regionale journalistik er det
DRs hovedfokus at gøre borgerne i stand til at træffe kvalificerede valg ved at perspektivere begivenheder, beslutninger og tendenser ud fra regionale værdier og rammevilkår,
men med et helhedssyn og både nationalt og internationalt
udsyn.
Vi lever som nævnt midt i den digitale transformation.
Udviklingen stiller på flere centrale områder nye krav til
DRs indhold, hvorfor DR er i fuld gang med at tilpasse
public service-indholdet til den nye medievirkelighed, men
DR er, som andre medievirksomheder, udfordret af en høj
forandringshastighed og stor uforudsigelighed på markedet.
Brugerne vil i de kommende år med stor sandsynlighed dele
deres tid og opmærksomhed mellem traditionel broadcast
og digitale tjenester. De vil både efterspørge meningsfulde
fællesskaber og skræddersyede tilbud. For DR vil det derfor
indtil videre ikke være et ”enten-eller”, men et ”både-og”.
DRs relevans tager stadig afsæt i det gode indhold, som
skal ud til folk på både traditionelle og nye platforme.
Omdrejningspunktet for DR vil i begge tilfælde være attraktivt
medieindhold tilbudt i tidssvarende teknologiske løsninger.
DR og public service når stadig bredt ud til danskerne. 96 %
af danskerne bruger DRs tilbud i løbet af en uge. Og Megafonmålinger viser også, at danskerne bakker massivt op om,
at vi har et samlet public service tilbud i Danmark i form af
DR. 83 % af danskerne tilkendegiver, at DR har en væsentlig
samfundsbetydning, og 78 % mener også, at DR er meget
vigtig for dem selv og deres familie. Det lykkes også stadig at
samle danskerne om f.eks. drama eller underholdning, men det
er blevet markant sværere end tidligere.
Den sene TV-avis’ flytning har været en succes, men antallet
af seere til de store nyhedsudsendelser på tv har været
faldende længe- ligesom seerne også er blevet ældre (2 ud
af 3 er over 55 år) – også efter vi har fået smartphones,
hvor vi ser nyheder (også videoer) i løbet af dagen, hvilket har
resulteret i, at flere og flere danskere ikke længere føler
behov for det store samlede nyhedsoverblik om aftenen.
DR har stærkt fat i de mindste børn. Og det er også lykkedes
at få godt fat i målgruppen digitalt. Halvdelen af de 3-6 årige
bruger DR Ramasjang-app’en mindst en gang ugentligt, og
næsten 40 % ser DR Ramasjang på nettet.
Til gengæld halter det med at nå de store børn og de unge.
Hvis alle danskere havde medieforbrug som de unge, ville
TV-avisen kun have 170.000 seere (ca. ¼ af i dag), over
halvdelen af alle stemmeberettigede ville ikke se tv-nyheder i
løbet af en uge. Til gengæld ville Paradise Hotel have 348.000
seere.

—

DRs rolle – i dag og i fremtiden
Selvom samfundet, teknologien og mediebrugen har udviklet
sig, er DRs rolle stadig den samme: At levere originalt
kvalitetsindhold til og for hele befolkningen. Medieforbruget
begrænses ikke længere af tid og sted. I takt med at
udbuddet vokser, stiger også efterspørgslen. Det skaber
nye muligheder for DR og for public service. Muligheder for i
endnu højere grad at være relevant for den enkelte,
samtidig med at betydningen for samfundet fastholdes.
Public service kan give løsninger på mange af de
udfordringer, som det fragmenterede og globaliserede
mediebillede fører med sig. Public service handler om, at
der midt i myldret og virvaret af nationale og internationale
medietilbud findes et uafhængigt dansk medie, som leverer
troværdigt kvalitetsindhold og som samtidig leverer
brede og smalle tilbud på tværs af alle befolkningsgrupper.
4

Public service vil i den nye medieverden fortsat være én
stemme blandt mange, men kan med sin folkelige forankring
og gennemslagskraft være et fælles mødested i den
demokratiske debat og i det danske samfund.
I den ny medievirkelighed er det derfor DRs overbevisning, at
behovet for public service bliver større end nogensinde.
Der er behov for, at public service:
• Sikrer alsidighed i et digitalt univers
• Reducerer fragmentering i befolkningen
• Sikrer gennemslagskraft i nationale dagsordener
• Samler på tværs af geografi og demografi
• Engagerer borgerne i demokratiske samtaler
• Bevarer og udvikler dansk sprog og kultur.

—

”Værd at dele, Stadig original. Mere digital.”
For at imødekomme de nye udfordringer og muligheder som
følge af medieudviklingen, har DR lavet en ny strategi for
perioden 2015-2018. Formålet med strategien ”Værd at
dele, Stadig original. Mere digital.” er, at bringe public service
ind i en forandret medievirkelighed til gavn for den danske
befolkning og det danske samfund. Det kræver væsentlige
omstillinger og nye satsninger.
Strategien går på to ben. For det første skal DR fortsat
skabe originalt indhold af høj kvalitet, og dette bliver
endnu vigtigere, når DR skal skille sig ud i et globaliseret
mediemarked med mange tilbud. Danskerne mener, at det er
DRs vigtigste rolle, at sætte fokus på danske forhold og på
den måde adskille sig fra internationale medieorganisationer,
der ikke tager afsæt i danske værdier og historie, når de
udvikler deres indhold. For det andet skal DR tilpasse sig den
teknologiske udvikling, så public serviceindhold bliver stillet
til rådighed på de platforme, som befolkningen benytter sig
mest af.
Hvis DR skal opfylde sin rolle i fremtiden, skal DR fortsat
have et relevant tilbud med bred gennemslagskraft i
befolkningen. På de nye digitale platforme bliver det på
samme måde som for de traditionelle medier vigtigt,
at DR både formår at give brugerne det, de søger, og
samtidig formår at guide brugerne videre til andet relevant
kvalitetsindhold, som udfordrer og inspirerer, og som kan
give nye perspektiver.
Med strategien har DR en målsætning om, at DRs digitale
tilbud skal være lige så attraktive og relevante for den
enkelte som DRs broadcasttilbud. På den baggrund vil DR
bl.a.:
• Sikre at formidlingen af politik, aktualitet og debat, ny
dansk musik, indholdstilbud til børn, dansk drama osv.
foregår på nye måder, hvis det skal være digitalt attraktivt. Dette f.eks. ved at udvikle og forbedre DRs apps
til smartphones, tablets og smart-tv, så de følger med
samfundet og brugerne og er en attraktiv indgang til DRs
indhold
• Sikre at alle danskere bliver præsenteret for attraktivt
public service indhold på de digitale platforme, der er relevante for den enkelte, og som samtidig viser befolkningen
vej til andet public service-indhold, der åbner nye perspektiver – noget de måske ikke selv efterspørger
• Udnytte sin gennemslagskraft og troværdighed i fællesskab med de nye medier til at finde nye måder at samle
danskerne på tværs af det fragmenterede medielandskab.
Det kan være ved at skabe indhold, der er lavet specifikt
til de nye platforme, og især ved at bruge de nye mediers
særlige muligheder for at inkludere mange i diskussionerne
om aktuelle temaer i samfundsdebatten
• Hjælpe til med at skabe et demokratisk og oplyst samfund
ved at levere indhold af høj kvalitet og sætte det ind i en
sammenhæng. For at kunne løfte denne opgave kræver
det imidlertid, at DR fortsat har stærke platforme, som er
attraktive for danskerne at bruge.
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Når det tidspunkt kommer, hvor dette ikke længere er
flow-tv, er det nye platforme som DR tv og andre apps,
communities på sociale medier, dr.dk, events mv., som
danskerne kan samles om.
DR er desuden mere end en medievirksomhed og spiller en
central rolle som skabende og formidlende kulturinstitution.
Den rolle vil DR gerne påtage sig at videreføre i et digitalt
medieunivers for at sikre kunstneriske og kulturelle
oplevelser til hele befolkningen. I et fremtidigt perspektiv
vil DR i højere grad åbne op for partnerskaber og inddrage
relevante dele af det danske kulturliv for at skabe originale
kulturoplevelser, der går på tværs af medieplatforme og
skaber engagement i dansk kultur.

—

Forskellen på public service og kommercielle medier
– i dag og i fremtiden
DR befinder sig på et marked med mange forskellige
kommercielle aktører, som strækker sig fra publicistiske
medier, såsom dagbladene til danske og udenlandske
broadcastere af radio og tv til store internetbaserede
aktører som Google, Facebook og YouTube.
Der er markante forskelle i måden, hvorpå public service og
kommercielle aktører målretter indholdet til brugerne. Den
teknologiske udvikling og globaliseringen af mediemarkedet
har ført til en meget hård konkurrence, som på nogle områder
presser de kommercielle medier økonomisk. Det betyder, at
de i højere grad er blevet mere segmenterede i deres tilgang,
og nødsaget til at målrette indholdet til særlige grupper
i befolkningen. Det er en væsentlig forskel fra DR, som er
uafhængig af økonomiske interesser, og som til gengæld er
forpligtet til at servicere alle befolkningsgrupper, uanset
deres interesser og købedygtighed.
På tværs af DRs forskellige medier kommer nogle af
forskellene til det kommercielle marked bl.a. til udtryk ved:
• De fem største betalingsaviser når kun en del af befolkningen. Der er ca. 40 % af danskerne, der i løbet af en uge slet
ikke er i kontakt med Ekstrabladet, BT, Politiken, Berlingske
eller Jyllands-Posten – hverken på papir eller på nettet. DR
når langt bredere ud, og kun 4 % er ikke i kontakt med DR i
løbet af en uge (DR i kontakt med 96 % af befolkningen på
en uge)
• DRs nyheder scorer højt på troværdighed. I 2014 blev
TV-avisen på DR1 opfattet som Danmarks mest troværdige nyhedstilbud, og Radioavisen blev opfattet som det
næstmest troværdige. TV2-nyhederne var nummer tre, og
Politiken var som det højst placerede dagblad nummer 10.
• P4 sendte 400 timer kommunal valgdækning ved kommunalvalget i 2013, P3 dækkede valget intensivt for de unge via
bl.a. Monte Carlo. De kommercielle radiokanaler havde kun
få og korte nyhedsindslag om valget
• Befolkningen vurderer oftest kvaliteten af DRs programmer langt højere end kvaliteten af programmerne hos de
store kommercielle broadcastere. F.eks. finder 72 %, at DR
sender de bedste faktaprogrammer, mens kun 1 % finder,
at det er kanalerne fra MTG tv. Inden for ungdomsprogrammer finder 41 %, at DR sender de bedste programmer, mens
kun 6 % finder, at det er kanalerne fra Discovery Networks.
Udviklingen har en masse positive aspekter, hvor indhold kan
gøres relevant for den enkelte. Men meget public serviceindhold er ikke kommercielt interessant, og derfor vil det
få en stadig svagere placering, hvis der ikke er stærke
platforme og institutioner med stor gennemslagskraft, der
sikrer dets tilstedeværelse.
I det følgende er der en lang række fakta, som belyser de
enkelte aspekter af de spørgsmål, som udvalget har stillet.

—
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1
Tendenser i
medieudviklingen

Mediemarkedet i Danmark og globalt gennemgår i disse år
radikale ændringer. DR vil her fremhæve de væsentligste
tendenser, kort beskrive hvordan udviklingen påvirker DRs
arbejdsvilkår og fremhæve de centrale muligheder og udfordringer ved medieudviklingen.
Medieudviklingen bærer i høj grad præg af den digitalisering, som i disse år slår igennem for fuld kraft, og den
medfølgende individualisering af den enkeltes medieforbrug.
Samlet set skaber dette et ryk væk fra de medieplatforme,
som traditionelt har været samlende, hen imod nye digitale
platforme, som i høj grad tilpasses den enkeltes ønsker og
behov. En stor og voksende andel af danskerne bruger nu
primært deres computer, mobiltelefon og tablet til at tilgå
nyheder, underholdning og andet indhold. Figur 1 på næste
side illustrerer, at mere og mere af denne brug flytter fra
computer til mobil og tablet.
På indholdssiden betyder medieudviklingen, at de globale
mediekoncerner for alvor har indtog i Danmark. Google,
YouTube og Facebook fylder massivt i danskernes brug af
hjemmesider – faktisk står Google (inkl. YouTube) for 22 % af
befolkningens tid på nettet og Facebook for 15 %, hvor de
stor danske mediesites tilsammen kun står for 7 % af befolkningens tid på nettet (se figur 2 på næste side).
Nye streamingtjenester som Netflix og Spotify har revolutioneret måden, hvorpå mange ser tv og hører musik. At både
Netflix og Spotify efter ganske få år i Danmark bruges af ca.
hver fjerde dansker over 15 år, demonstrerer forandringernes størrelse og hastighed.
De nye tendenser i medieudviklingen skyldes massive og
hastige teknologiske udviklinger, som DR beskriver nærmere
i afsnittet om teknologi, og medfølgende forbrugeradfærdsændringer, hvilket DR beskriver nærmere i afsnittet om
forbrugermønstre. Denne teknologiske udvikling og udviklingen i forbrugermønstre har stor betydning for, hvordan DR
kan leve op til sin public service-forpligtelse.
Som det fremgår af figur 3 på næste side, har der gennem
årene været et markant fald i antallet af tv-programmer
med mere end 1 million seere. Det vidner bl.a. om, at den digitale omstilling forstærker den fragmentering af det danske
mediemarked, som har været undervejs i årevis. Borgerne vil i
stigende grad orientere sig efter egne interesser og vennernes interesser, og mediernes position som dem, der prioriterer indholdet, vil blive yderligere udfordret. Og det sker på en
måde, som i høj grad udfordrer dansk kultur og demokrati.

—
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Udfordringer
• Forbruget af dansk indhold kommer under et stadigt voksende pres fra globale mediekoncerner, der tilbyder store
mængder af internationalt indhold.
• De yngre generationers medievaner er allerede i dag i høj
grad præget af digitaliseringen.
• Det er generelt sværere at samle danskerne om fælles
tilbud, som vi har lyst til at dele med hinanden og tale om
sammen.

—

Muligheder
• DR skal sikre produktion af dansk public service indhold,
som bliver formidlet i en digital verden. Formidlingen af
politik, ny dansk musik, indholdstilbud til børn, dansk drama,
nyheder, aktualitet og debat osv. skal være attraktiv i en
digital kontekst
• På de nye platforme bliver det på samme måde som for
de traditionelle medier vigtigt, at DR både formår at
give brugerne det, de søger, og samtidig formår at guide
brugerne videre til andet relevant kvalitetsindhold. På de
traditionelle medier har DR bl.a. har løftet denne opgave
ved hjælp af flow-tv, hvor man f.eks. kan lede seere fra
programmer med meget stor gennemslagskraft videre
til programmer, de normalt ikke ser. Et kendt eksempel
på dette er, når TV-Avisen får tilført en del seere ved at
ligge lige efter f.eks. X-factor. På de nye medier skal dette
gøres på andre måder. Når man f.eks. ser en serie, en film
eller andet på DRs digitale platforme, kan DR i måden, som
programmerne stilles til rådighed på, lede seerne videre til
andet indhold, som overrasker og giver nye perspektiver.

—
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FIGUR 2
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FIGUR 3
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2
Økonomi

DRs virksomhed finansieres i langt overvejende grad
gennem DRs andel af licensmidlerne, hvorfor DR har relativt
begrænsede muligheder for at øge indtægterne. DR arbejder
målrettet på at sikre en så effektiv og virkningsfuld inddrivelse af licensmidlerne som muligt inden for rammerne af den
relevante lovgivning mv.
I de seneste 10 år har niveauet for DRs licensindtægter
været omtrent uændret. Samtidigt er det øvrige mediemarked generelt præget af både stigende konkurrence og en
samlet økonomisk vækst. Dette gælder både det danske tvmarked og særligt for de store internationale konkurrenter
(Youtube, Facebook, Netflix mv.).
I 2014 udg jorde DRs andel af de samlede licensindtægter ca.
3.696 mio. kr., og af den samlede husstandslicens på 2.436
kr. årligt tilgik ca. 67 % eller 1.627,3 kr. årligt DR, svarende til
4,50 kr. om dagen per husstand. I figur 4 på næste side vises,
hvordan én husstandslicens blev fordelt i 2014.
Det følger af medieaftalen 2015-2018, at erhvervslicensen
afskaffes, og at DR fra 2015 og frem mister 2 % af licensindtægterne set i forhold til 2014 svarende til 75 mio. kr. fra
2015 og frem.
For at kunne håndtere den løbende medieudvikling har DR et
højt prioriteret fokus på at skabe en mere omstillingsparat og fleksibel virksomhed, så DR hurtigt og effektivt kan
producere, tilpasse og publicere public service-indhold med
udgangspunkt i brugernes ønsker og behov.
DR har gennemgået en række effektiviseringer de seneste
år, som både har betydet en reduktion af DRs administration samt en effektivisering af DRs produktionsapparat.
Resultaterne af DRs effektiviseringer kan blandt andet ses
i stigningen i DRs produktivitet. Fra 2005 og frem til 2014
er antallet af egenproducerede førstegangs tv-sendetimer
steget med knap 90 % samtidig med at udlægningen til det
private marked ligeledes er steget væsentligt.
DR har inden for samme økonomiske råderum formået at følge
med ændringerne i befolkningens medieforbrug, og har senest
med kanalomlægningen i 2013 fået et mere relevant tv-tilbud
til alle befolkningsgrupper med seks tv-kanaler, der gør det
muligt for DR at levere relevant public service-indhold for de
forskellige befolkningsgrupper og levere både brede og smalle
formater – ikke mindst i primetime. Figur 5 på næste side illustrerer udviklingen i DRs medieudbud i dag og for 20 år siden.
DR er således allerede meget langt i forhold til at få mest
muligt ud af DRs andel af befolkningens licenskroner. Derfor
vil medieudviklingen betyde, at DR fremadrettet også er nødt
til at prioritere og fastholde fokus på public service-indhold
af høj kvalitet til alle danskere.

—
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Udfordringer
• DR er i et marked med større konkurrence, hvor både
gamle og nye konkurrenter på tv-markedet modsat DR
oplever markant økonomisk vækst, således at DRs relative
økonomiske styrke gradvist reduceres. Dette skaber nye
udfordringer for DR i en tid, hvor konkurrencen om forbrugernes tid hele tiden skærpes, hvor udbuddet er markant
stigende, og hvor DRs muligheder for økonomisk vækst som
nævnt er begrænset
• Denne udvikling i mediemarkedet indebærer et potentielt
øget pres på DRs omkostninger. Konkurrencen, væksten
i medieøkonomien og det øgede udbud indebærer konkurrence om personaleressourcer, særligt specialister,
teknikere, klippere, værter mv., og skaber dermed lønpres
• Samtidig stiger efterspørgslen på indhold, hvilket betyder,
at priserne på fremmedfilm, sport, rettigheder, koncepter og kvalitetsindhold stiger, hvilket ligeledes skaber et
udgiftspres. Med andre ord opleves en gradvis stigning i
omkostningerne, så gode ideer og det bedste indhold bliver
stadigt dyrere
• Medieudviklingen stiller markante krav til DRs økonomiske fleksibilitet, bl.a. fordi planlægningshorisonten bliver
kortere. Det betyder, at det bliver sværere at forudse
udviklingen og de mere langsigtede behov, hvorfor risikoprofilen på investeringer mv. alt andet lige bliver større.

—

Muligheder
· DRs samlede økonomi og produktionsvolumen giver grundlag for stordriftsfordele og tværmedielt samarbejde mv.,
der understøtter løbende optimering af udnyttelsen af
produktionsfaciliteter, produktionsudstyr, administration,
teknologi, bygninger mv. på tværs af indholdsområder og
medieplatforme i DR
· DRs økonomi muliggør et konstruktivt samarbejde og
samspil med markedet og andre aktører, der samlet set
bidrager til løbende prioritering og sund konkurrence
mellem intern og ekstern opgaveløsning, løbende fokus på
omkostningseffektivitet og udvikling af innovative programmer. DR kan både bidrage til at opbygge og stimulere
nichemarkeder og bliver samtidig løbende udfordret og
beriget af udviklingen på det private marked
· DRs økonomiske rammer fastlægges typisk for en fireårig
periode i en Medieaftale. Dette muliggør, at DR kan planlægge langsigtet, strategisk og effektivt.

—
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FIGUR 4
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3
Produktionsvilkår

Medieudviklingen påvirker i vid udstrækning DRs
produktionsvilkår. De store internationale konkurrenter og
det stigende udbud af indhold skaber øgede forventninger
til produktionskvaliteten, produktionshastigheden,
brugervenligheden, billedkvaliteten, den indholdsmæssige
kvalitet mv.
DR vil i det følgende fokusere på vilkårene for produktion af
nyheder, da det især er her, at forandringerne i mediebrugen
påvirker rammerne for produktionen.
Nyheder for alle
Som public service udbyder af nyheder er det helt afgørende,
at DRs nyhedsformidling er til for alle. Det betyder, at DR
bestræber sig på at ramme den enkelte med nyhedsindhold,
de enten selv efterspørger eller forventer, at DR udfordrer
dem med. Og det betyder, at DR udkommer med nyheder, der
hvor brugerne er.
Siden 2006 har DRs nyheder ligget på en meget høj ugentlig
dækning. 95 % af alle har benyttet et af DRs nyhedstilbud
inden for den seneste uge, og 80 % har benyttet et
nyhedstilbud fra DR inden for det seneste døgn. Figur 6 på den
følgende side viser, hvordan den ugentlige brug af henholdsvis
DRs og TV2s nyhedstilbud har udviklet sig siden 2006.
DRs nyheder scorer også højt på troværdighed. I 2014 var
TV-avisen på DR1 Danmarks mest troværdige nyhedstilbud
(nr. 2 på listen var Radioavisen fra DR) .
Af figur 7 på følgende side fremgår det, at tv stadig er
danskernes foretrukne nyhedsmedie og herefter følger
internet via computer, mobiltelefon og radio. Tallene er
anderledes, hvis man ser på de 15-29 årige. Her vil de fleste
have sværest ved at undvære internet via computeren som
nyhedsmedie efterfulgt af mobiltelefonen.

—

Øget publiceringspres
De ændrede medievaner i retning af web og mobil øger
publiceringspresset i mere end én forstand.
Blandt andet er døgnrytmen på web og mobil markant
anderledes end på f.eks. tv. Efterspørgslen på nyheder
begynder tidligere på morgenen og slutter senere på
aftenen samtidig med, at der konstant efterspørges nye
historier og udvikling i verserende historier. Dette sætter
krav til medierne om løbende både at kunne følge med i
nyhedsstrømmen, prioritere og sortere i den, og udkomme
med nyhedsjournalistik i et konstant flow. DRs fokus er
imidlertid ikke at producere så meget som muligt, men
derimod at publicere bedre journalistik til hele befolkningen.
Tilstedeværelsen af nyheder på tværs af platformene stiller
også et øget krav om prioritering, koordinering, samarbejde
og planlægning af den samlede nyhedsformidling.
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At DRs nyhedsformidling er multimediel betyder til gengæld,
at DR har mulighed for at levere nyheder til langt de fleste
målgrupper – også de målgrupper, som f.eks. kun bruger
mobilen eller får deres nyhedsbehov dækket via sociale medier.

—

Økosystem
Produktionen af nyheder i Danmark kan anskues som et
økosystem, hvor de producerende medier og journalister
indgår i et indbyrdes samspil og afhængighedsforhold om
udveksling af indhold mv. Produktionen af nyheder i Danmark
kan med andre ord beskrives som en række konkurrerende
virksomheder og organisationer, der producerer nyheder
mv., som tilbydes borgerne via en række platforme (trykte
medier, radio, tv, mobil mv.). De danske medier producerer
således både egne historier og bruger hinandens historier.
Når medierne bruger hinandens historier, kan de levere et
bredere nyhedsudsnit til deres brugere. Ligesom de andre
medier fokuserer DR på at producere sine egne historier
og laver bl.a. flere egenproducerede nyheder på dr.dk end
tidligere, men DR ser det også som sin rolle at bidrage til at
give historier med bred samfundsmæssig interesse en stor
gennemslagskraft.

—

Udfordringer
• Brugernes øgede trafik på web og mobil har øget produktionskravet og vilkårene til nyhedsformidling dramatisk
• Hvor det i begyndelsen var tilstrækkeligt at publicere
tekstnyheder på nettet, er der i dag en forventning om et
mangfoldigt udvalg af nyheder skræddersyet den enkeltes
behov. Nyheder formidlet som audiovisuelt indhold, grafikker, tidslinier og interaktive kort, on-demand tilbud, live
scrible og live dækning osv.
• Hvor nyheder for få år siden alene skulle anskues i en dansk
nyhedskontekst, hvor danske medieudbydere bidrog til og
understøttede hinanden, er det samlede medieudbud i dag
underlagt globale vilkår, hvor udenlandske nyhedsudbydere,
internettjenester som Google og Youtube og en række
sociale medier lægger beslag på danskerne opmærksomhed og dækker dele af den enkeltes nyhedsforbrug (samt
tager en stor del af kagen ift. annoncekroner)
• Den udvikling lægger alt andet lige pres på dansk produceret indhold og journalistik. Det betyder, at dansk produceret nyhedsindhold skal stå konkurrencen med udenlandsk
produceret indhold på både indhold og form
• At flere og flere får deres nyheder fra internationale
udbydere og anbefalinger på sociale medier kombineret
med, at flere danske medier i højere grad fokuserer på at
lave nyheder specifikt til deres målgruppe resulterer i en
mere fragmenteret nyhedsbrug. Denne fragmentering
kan afføde, at færre får et bredt overblik over det danske
nyhedsbillede, og at de fælles samfundsdebatter bliver
færre med tiden.

—
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Muligheder
• Samtidig med at kravene og vilkårene har ændret sig,
giver ny teknologi også nye muligheder for at nå målgrupper, som traditionelt ikke er de store nyhedsforbrugere.
Blandt andet ved at bruge sociale medier, apps og andre
nye platforme
• Ny teknologi giver mulighed for nye fortælleformer.
Audiovisuelle klip og interaktive grafikker i kombination
med traditionel nyhedsformidling betyder, at det er muligt,
at publicere svært tilgængeligt nyhedsstof på nye pædagogiske måder, som bl.a. tilgodeser brugere, der ellers ville
have svært ved at følge med
• De nye medier giver mulighed for at inkludere mange i
diskussionerne om aktuelle temaer i samfundsdebatten.
• Ved at bruge de nye platforme i kombination med de traditionelle er der mulighed for at kunne komme ud til endnu
flere danskere med både det brede nyhedsoverblik og den
dybdegående journalistik – hvilket kan gavne de fælles
samfundsdebatter og den demokratiske sammenhængskraft
• DR har allerede igangsat et nyt initiativ, hvor DR har oprettet en YouTube-kanal, der indeholder forskellige nyhedsklip
mv., som andre kan bruge og embedde som de ønsker (bl.a.
dagbladene). Hertil kommer, at DR i vid udstrækning indgår
i samarbejder med andre medier om f.eks. at sætte fokus
på væsentlige temaer. DR ønsker at afdække mulighederne
for yderligere samarbejde med branchen.

—

FIGUR 6
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FIGUR 7
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Konkurrencesituationen

De betydelige omvæltninger i produktionsvilkår, tekniske
muligheder og forbrugermønstre har skabt en helt ny
konkurrencesituation på det danske mediemarked.
Udviklingen har bl.a. betydet, at Facebook sammen med
Google i høj grad dominerer netbrugen blandt danskerne.
Tilsammen står disse to aktører for mere end en
tredjedel af danskernes tidsforbrug på nettet, når man
medregner YouTube. Disse globale aktører er i høj grad
også kommercielle succeser i Danmark, og de står for en
stadig stigende del af annonceomsætningen, hvilket også
er illustreret i figur 8 på næste side. Af figuren fremgår
det, at andelen af annonceomsætningen i Danmark, der
tilgår udlandet, er steget fra 3 % i 2007 til 20 % i 2013 (målt
i løbende priser). Derudover har udviklingen åbnet op for de
nye forretningsmodeller hos f.eks. Netflix og Spotify.
Til sammenligning med de globale medievirksomheder
bruger danskerne langt mindre tid hos danske udgivere. De
store danske mediesider står for ca. 7 % af det samlede
tidsforbrug i befolkningen.
Befolkningens brug af internettet er desuden præget af
andre typer af aktører. Store virksomheder som Amazon og
Microsoft fylder meget, og en væsentlig del af danskernes
forbrug foregår hos det enorme udvalg af små og
mellemstore sites, som dækker alt fra f.eks. madblogs, DMI’s
vejrudsigter og SKATs systemer. Det betyder, at internettet
på mange måder er væsensforskelligt fra de traditionelle
medier, der er domineret af få, store danske aktører. At både
Netflix og Spotify på to år har formået at blive brugt af hver
fjerde dansker over 15 år demonstrerer med al tydelighed, at
der er tale om markante forandringer.
Udviklingen med et globalt mediemarked på internettet
betyder, at konkurrencen mellem de lokale danske
medieaktører bliver af mindre betydning, da den primære
konkurrence kommer fra de internationale aktører, som
vinder indpas på markedet. De globale mediespilleres
indtog via internettet har ændret konkurrencesituationen
grundlæggende, og det betyder, at dansk indhold vil komme
under pres. Mange private danske aktører oplever store
udfordringer med omstillingen til den nye medievirkelighed.
Der peges ofte på public service som årsag herfor, men den
reelle baggrund er den teknologiske udvikling, brugernes nye
medievaner og den markante internationale konkurrence
(store internationale virksomheder sidder på en større og
større del af annoncekronerne på det danske mediemarked).
Et eksempel på at det er den teknologiske udvikling, der er
af afgørende betydning, ses i USA, hvor der er et fravær
af stærke public service-institutioner samtidig med, at
de kommercielle medier står overfor præcis de samme
udfordringer, som de danske medier gør.
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I den forbindelse er det centralt, at et stærkt public service
udbud sammen med stærke kommercielle aktører er et
positivt supplement – og i sidste ende giver højere kvalitet
af dansk medieindhold til gavn for befolkningen. Public
service medvirker til at styrke og understøtte de private
produktionsmiljøer. Det er med til at styrke økonomien,
innovationen og talentudviklingen i hele den danske branche.
En rapport fra Oxford Universitetet (fra december
2013) analyserede på de markeds- og forbrugermæssige
konsekvenser af et tv-marked uden BBC og konkluderer, at
markeder der har et stærkt public service udbud også har
stærkere kommercielle aktører. Rapporten peger på, at uden
BBC ville:
• Omsætningen i det engelske tv-produktionsmiljø falde
• Den samlede investering i engelsk indhold falde med 5-25 %
• Investeringen i engelsk-producerede førstegangstimer
falde med 25-50 %
• Seerne opleve et mindre udvalg af indhold og højere priser.
Når der sammenlignes på tværs af mediemarkederne i en
række vestlige lande, er der en tydelig sammenhæng mellem
styrken af public service udbuddet og de lokale kommercielle
medieaktørers styrke, hvilket også fremgår af figur 9 på den
følgende side.

—

Udfordringer
• Dansk kultur, sprog, musik, nyheder og debat kommer under
større og større pres, når udbuddet af tilgængeligt ikkedansk indhold mangedobles. Selvom der er betragtelige og
voksende mængder dansk indhold online, er det en dråbe i
det store hav af muligheder
• Dansk public service udsættes – i lighed med de kommercielle aktører – i disse år for et massivt pres, som kommer
primært fra globale online medievirksomheder. De nye
stærke spillere får større og større markedsandele og
indflydelse på både formater og distributionskanaler
• På kort og mellemlang sigt kræver konkurrencesituationen,
at DR laver store investeringer i omstillingen til det nye
mediemarked online.

—

DRs HØRINGSSVAR TIL PUBLIC SERVICE-UDVALGET

Muligheder
• DRs indhold kan nu blive distribueret på nye måder. Både
på DRs egne platforme, men også af de mange, som flittigt
deler indhold på sociale medier. Det betyder, at DRs public
service-indhold også kan komme ud til folk, som ikke benytter DRs tilbud på de traditionelle medier
• DRs store genkendelighed og troværdighed i den danske
befolkning er et unikt udgangspunkt for omstillingen til en
stærk digital tilstedeværelse
• Flere undersøgelser peger på, at et stærkt public servicetilbud ikke hæmmer et stærkt kommercielt marked –
nærmere tvært imod
• Andre virksomheder og institutioner, som har værdisæt
og formål, der flugter med DRs, vil have et øget incitament
til at samarbejde med DR om at nå fælles mål, når konkurrencen på befolkningens tid øges. Det være sig offentlige
institutioner som museer, styrelser, biblioteker, universiteter, skoler eller helt andre partnere. Der ligger derfor
store muligheder i at arbejde strategisk med partnerskaber, som sigter på at skabe større synlighed og værdi
for brugerne af de enkelte indsatser – for DR og for de
pågældende institutioner.

—

FIGUR 8
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FIGUR 9
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5
Forbrugermønstre

Den teknologiske udvikling og det globaliserede mediebillede
skaber et mere fragmenteret medieforbrug i befolkningen,
som kan vælge mellem en lang række forskellige udbydere,
kanaler og formater til at opfylde deres mediebehov.
Antallet af tv-programmer med mere end 1 million seere
er faldet med 75 % siden starten af 90’erne. Mere og mere
medieforbrug samler sig omkring de mange nye digitale
løsninger.
Udviklingen betyder, at der stilles helt nye krav til, hvordan
danske medieforbrugere kan tilgå indhold. Det kommer bl.a.
til udtryk, når danskerne spørges, hvor vigtigt det er for
dem at kunne tilgå DRs indhold via mobiltelefoner og andre
bærbare devices. Af figur 10 på næste side fremgår det, at
bare i perioden fra 2011 til 2014 har der været en markant
udvikling. Hvor det i 2011 var 62 %, der fandt det vigtigt at
kunne bruge DRs indhold på mobiltelefoner og andre bærbare
enheder, var tallet steget til 78 % i 2014.
Dette vidner om, at det er afgørende for DR at bruge de
forskellige platforme til at komme ud til befolkningen og bl.a.
sætte relevante temaer til debat – ligesom DR har g jort med
temaerne ensomhed og psykisk sygdom, hvor temaerne blev
dækket på tværs af kanaler og platforme, således at alle
målgrupper kunne deltage i debatten.
Det er imidlertid stadig langt fra alle forbrugere, der
har ændret deres medievaner radikalt. Tv og radio står
fortsat stærkt i befolkningen som helhed. 2 timer og 53
minutter blev der dagligt brugt foran tv’et i 2014. Der bliver
også stadig lyttet meget til radio. 1 time og 56 minutter i
gennemsnit sidste år. Det betyder bl.a., at DR i 2014 var i
kontakt med 96 pct. af befolkningen i løbet af en given uge –
langt de fleste af dem på tv og radio.
De digitale platforme er utvetydigt i gang med at gnave
sig ind på broadcast, men det kommer til at tage tid, før
internettet – målt på tidsforbruget i hele befolkningen –
kan måle sig med broadcast. Og det er værd at bemærke, at
DR – i et faldende marked – står stærkt på både radio og
tv. Faldet i tv-sening rammer indtil videre de kommercielle
kanaler hårdere, da deres tilbud i langt højere grad end DRs
minder om det, der tilbydes på streamingtjenesterne.
Det er især hos de yngste brugere, at der sker markante
udviklinger. Det daglige tidsforbrug på traditionelt
broadcast-tv er faldet med 11 % blandt de 3-12-årige fra
2013 til 2014. Det er markant større end faldet på 4 % i
befolkningen som helhed. Årsagen til faldet skal i høj grad
findes i de muligheder, som tablet og smartphones giver. Op
mod 90 % af danske børn har adgang til en tablet i hjemmet,
og mere end 90 % har adgang til en smartphone.

14

Af figur 11 på næste side, fremgår det, at kun 26 % af de
7-12 årige ville savne tv’et mest, hvis de skulle vælge mellem
enhederne i hjemmet. Derimod siger 35 %, at de ville savne
deres tablet mest. Tv-indholdet er stadig relevant for dem,
men traditionelt tv mister hurtigt relevans til fordel for de
platforme, hvor de selv kan vælge, hvad de vil se, og hvornår
de vil se det.
De unge voksnes medievaner er også under betydelige
forandringer. Hos dem fylder brugen af internettet meget,
og de seneste år har der særligt været et voksende krav
om at kunne tilgå online indhold fra mobiltelefoner og
tablets. Men også generelt i befolkningen stiger forbruget
af internet på mobiltelefon og tablet, hvilket er illustreret i
figur 14 på side 16.
Samlet set, gennemgår disse forbrugere grundlæggende
ændringer i deres medievaner. I begyndelsen var
tablets, smartphones og medfølgende apps for de
mest teknologiinteresserede, men når teknologien og
forretningsmodellen bliver robust nok, griber den om sig og
bliver mainstream. F.eks. er det nu en gængs forventning hos
disse brugere, at deres tjenester ”ved”, hvem de er. Og at
det indhold, de bliver tilbudt, bliver tilpasset derefter. Man
starter en ny app op ved at logge ind. For hvordan skal den
ellers målrette indholdet præcis til én selv? Og hvordan skal
man ellers holde pause og senere vende tilbage til det sted,
hvor man var senest?
I takt med at mediebrugerne har ændret forbrugsmønstre,
har DR g jort en række tiltag for at imødekomme deres
behov. DRs anvendelse af både tv, radio og net er en effektiv
og nødvendig måde at sikre, at centrale debatter når ud
til hele befolkningen, selvom brugerne anvender forskellige
platforme. De unge er den gruppe, hvor dansk kultur og
demokrati er under allermest pres. Derfor er det afgørende
at udvikle nye former for dansk public service-indhold, der
rent faktisk når ud til målgruppen.
Derfor arbejder DR målrettet på at fremme den
demokratiske deltagelse. Et eksempel på dækningen var
kommunalvalget i 2013, som DR dækkede intensivt på både
tv, radio og nettet – med indhold, der henvendte sig til
alle aldersgrupper. Dette indebar bl.a. 400 timers regional
valgdækning på P4 og kommunalvalgdækning til børn på DR
Ultra og til unge i Monte Carlo på P3. Denne indsats var
særligt vigtig for de unge. Efter kommunalvalget var hele 11
% af vælgerne under 30 år enige i, at mediernes dækning var
med til at motivere dem til at stemme.
Dækningen resulterede også i, at hele 35 % blandt de 18-30
årige, der fulgte med i valget, vurderede, at DR samlet set
var det vigtigste nyhedsmedie til at følge med i valget (figur
13).
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Desuden vurderede 45 % af de 18-30 årige brugere af
mere end én nyhedsside, at dr.dk var den nyhedsside, der
overordnet havde den bedste dækning af kommunalvalget
(figur 12).
Et andet område, hvor DRs produkter har været med til at
påvirke medieudviklingen, er blandt de yngste mediebrugere.
For at imødekomme børnenes stigende brug af tablets
har DR lanceret en DR Ramasjang børne-app. App’en har
på kort tid opnået en meget stor udbredelse i de danske
børnefamilier. Blandt de 3-6 årige benytter hele 68 % DR
Ramasjang-app’en mindst en gang om måneden. Desuden ser
53 % af de 3-6 årige DR Ramasjang på nettet mindst en gang
om måneden, og for de 7-12 årige er det 36 %, der ser DR
Ultra på nettet mindst en gang om måneden.

FIGUR 10
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Udfordringer
• Det er generelt sværere at samle danskerne om fælles
tilbud
• Medieudviklingen truer den brede debat i og om vores
samfund, og vi risikerer, at de kommende generationer
bliver koblet af den demokratiske proces
• Børns ændrede medievaner hen imod nye typer af medier
betyder, at deres mediebrug ikke i samme grad giver dem
en grundlæggende forståelse for det danske samfund.

—

Muligheder
• DR er i en god position ift. at gøre dansk public serviceindhold attraktivt i en digital kontekst, hvilket vil styrke
DRs mulighed for at samle danskerne – bl.a. om centrale
begivenheder såsom valg
• Ved at anvende de nye platforme i kombination med de
traditionelle vil DR også fremover kunne komme ud til de
forskellige målgrupper og sætte centrale temaer til debat
i befolkningen. DRs platforme giver god mulighed for fællesskaber og samtaler på sociale medier. DR har allerede
meget positive erfaringer med dette fra politiske begivenheder, sportsbegivenheder og store underholdningsprogrammer.

—
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Andel af svar 7-10 på 10-punkts skala
Spørgsmål: Bruge DRs indhold på mobiltelefoner og andre bærbare
enheder
Kilde: DR Medieforskning 2014
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Hvilken enhed ville du savne mest, hvis du skulle undvære den,
blandt 7-12 årige
Kilde: Norstat for DR Medieforskning
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FIGUR 12

HVILKEN NYHEDSSIDE PÅ NETTET HAVDE OVERORDNET DEN BEDSTE DÆKNING AF VALGET I UGERNE OP TIL
VALGET D. 19 NOVEMBER?
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FIGUR 13

HVILKET NYHEDSMEDIE VAR SAMLET SET DET VIGTIGSTE FOR DIG TIL AT FØLGE MED I VALGET?
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FIGUR 14
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6
Teknologi

Den teknologiske udvikling inden for det globale mediemarked
har været eksplosiv igennem en relativt kort årrække. iTunes
er fra 2001. Facebook er fra 2004. YouTube er fra 2005. Twitter
og Spotify er fra 2006. Netflix introducerede Video On Demand
i 2007. Instagram er fra 2010. Og Snapchat er fra 2011. Det er
et lille udpluk af de nyskabende forretningsmodeller, som ved
hjælp af ny teknologi har revolutioneret mediemarkedet.
Og få af dem er over 10 år gamle.
På distributionssiden er det en grundpille i public service,
at alle brugere kan tilgå public service-indholdet frit
og uhindret og uden at skulle tegne abonnement hos en
udbyder. Dette sikres bl.a. ved, at DR i dag udsender tv via
det jordbaserede digitale sendenet (DTT), som giver hele
befolkningen denne mulighed. Det må dog forventes, at
denne distributionsmåde vil svækkes eller helt forsvinder
på lang sigt, jf. senest beslutningen om at overdrage
frekvenserne i 700 mhz-båndet til bredbåndsformål. Dette
indebærer, at DTT-nettet omkring 2020 bliver indskrænket.
I takt med at DTT svækkes vil internettet blive en essentiel
distributionsplatform for public service-indhold i et
langsigtet perspektiv, og generelt må det forventes at
bidrage til, at on demand streamingtilbud som DR tv, Netflix
og Viaplay m.fl. over tid vil overtage mere og mere af den
traditionelle tv-sening.
Den teknologiske udvikling skaber helt nye muligheder for at
producere og distribuere indhold, som ikke har eksisteret
tidligere. Og forandringerne i forbrugsmønstre skyldes især
udviklingen af internettet og nye typer af enheder som f.eks.
smartphones og tablets.
Den teknologiske udvikling har hidtil haft størst gennemslagslagskraft blandt yngre mediebrugere. Men der er god
grund til at forvente, at udbredelsen af de nye teknologiske
løsninger – som smartphones og tablets – vil vokse markant hos
resten af mediebrugerne. Udviklingen er allerede godt i gang,
og allerede nu har 42 % af de 60-74 årige en tablet i husstanden
(se figur 15).

—

Udfordringer
• Den markante omvæltning af mediemarkedet, som lige
nu finder sted i løbet af meget kort tid, udfordrer samtlige danske medieaktører – både kommercielle og public
service – i forhold til meget hurtigt at skulle nytænke både
produktion og distribution af indhold
• For DR og public service er det en udfordring, at DRs
traditionelle primære distributionsplatform for tv, DTTnettet, er under pres som følge af ønsket om at anvende
disse frekvenser til bredbåndsformål. Det svækker den
”direkte kontakt” mellem DR og brugerne og princippet om,
at public service skal kunne tilgås frit og uhindret og uden
at brugerne skal tegne abonnement hos en udbyder
• Den teknologiske udvikling genererer endvidere på en
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række centrale områder pres på øgede udgifter til f.eks.
distribution, streaming, apps, øvrig ny teknologi mv.
Distribution på internettet indebærer en større økonomisk
risiko, idet streaming er mere omkostningsvariabel end tv
og radio. Hvor distributionsomkostningerne for traditionel
broadcast udgør en fast omkostning uafhængigt af antallet af seere og lyttere, følger streamingomkostningerne
kapacitetsforbruget, så omkostningen stiger jo mere DRs
tilbud på nettet bliver set
• Den teknologiske udvikling stiller krav om betydelige teknologiinvesteringer i DR for, at tjenester og indhold opfattes
lige så attraktive for brugerne, som f.eks. Netflix, Google,
Facebook mv., der dermed sætter kvalitetsbarren for
brugernes forventning
• Den teknologiske udvikling påvirker den danske befolkning
forskelligt. Nogle grupper er meget langt fremme ift. deres
anvendelse af de nye digitale platforme, men mange er
stadig primært brugere af traditionel tv og radio. DR skal
være noget for alle, hvilket stiller krav til DR, da nye teknologiske løsninger så vidt muligt skal implementeres uden, at
traditionel broadcast af tv og radio nedprioriteres.

—

Muligheder
• Brugerne kan nu selv producere, distribuere, anbefale og
sammensætte deres indhold. Alt sammen fra en almindelig
smartphone med internetforbindelse. Det skaber helt nye
muligheder for fællesskaber og debat
• Medieudviklingen har g jort det muligt at tilbyde indhold på
en måde, der er mere tilrettet den enkelte brugers behov
og præferencer. Det gælder både ift. hvornår og hvor (f.eks.
på smartphone, tablet, computer eller tv) brugeren ønsker
at høre eller se den pågældende udsendelse OnDemand. DR
er imidlertid optaget af ikke kun at vise det indhold der forventes og efterspørges, men også at udfordre og tilbyde
andet indhold end det, man måske selv ville søge efter.

—

FIGUR 15
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Andelen af danskere mellem 60 og 74 år, som har en tablet i hustanden.
Perioden 2011-2014
Kilde: Index Danmark/Gallup
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7
Public service

Lige nu medfører medieudviklingen en fragmentering i
befolkningens forbrugermønstre, der gør det sværere at
samle befolkningen. Samtidig indebærer det øgede udbud af
udenlandsk indhold, at det danske indhold vil komme under
pres. Det er en altafgørende udfordring, som det danske
samfund står over for i forhold til vores fælles kultur,
vores demokratiske tradition og den fælles forståelse af
Danmarks muligheder og udfordringer. Den udvikling har ikke
g jort DRs opgave i samfundet mindre vigtig – tværtimod.
Et DR med bred folkelig forankring kan sikre udviklingen
af uafhængige tilbud, som kan samle, oplyse og udfordre i
et marked, hvor internationale aktører med kommercielle
interesser dominerer.
Begynder man at bryde public service-begrebet op og skære
enkelte genrer eller platforme fra, så forsvinder det brede
og samlende public service. Man risikerer med andre ord at
få et DR, som kun er for eliten og ikke den brede befolkning.
Uden denne kontakt til alle grupper i samfundet kan DR ikke
udfylde sin rolle, og understøtte den samlende demokratiske
oplysning og debat.
Public service har siden sin oprindelse været for alle.
Alsidighed har været kernen sammen med uafhængigheden
af politiske og kommercielle interesser. Hvis public service
skal understøtte demokratiet, skal det være folkeligt
forankret. Udgangspunktet herfor er godt, idet DR er i
kontakt med 96 % af befolkningen på en uge, og da 81 % af
den danske befolkning over 15 år finder, at DR er vigtig for
befolkningen.

—

DR i en digital medieverden
Derfor er det afgørende, at DR kan gribe udfordringen
offensivt og udvikle digitale danske public service tilbud
til befolkningen. I fremtiden vil det give DR muligheden for
fortsat at bidrage til at løfte en vigtig demokratisk funktion i
det danske samfund. Det indbefatter bl.a., at DR skal:
• Producere dansk public service-indhold, der også formidles
i de digitale universer. Formidlingen af politik, aktualitet og
debat, ny dansk musik, indholdstilbud til børn, dansk drama
osv. skal foregå på nye måder, hvis det skal være digitalt
attraktivt. DR har allerede gode eksempler på, at det kan
lykkes, men for fortsat at kunne levere relevant indhold,
skal DR løbende følge med befolkningens medievaner, der er
under hastig forandring
• Sikre at alle danskere løbende bliver præsenteret for
attraktivt public service-indhold af høj kvalitet. På de nye
platforme bliver det på samme måde som for de traditionelle medier vigtigt, at DR både formår at give brugerne
det, de søger, og samtidig formår at guide brugerne videre
til andet relevant kvalitetsindhold, som udfordrer og inspirerer, og som kan give nye perspektiver.

—
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Stærke public service-institutioner kan leve side om side
med stærke kommercielle aktører
Der er vægtige argumenter for at forankre public service i
stærke institutioner for at bevare kvalitet og demokratisk
gennemslagskraft. DR kan med sin folkelige forankring
og historiske troværdighed have gennemslagskraft i hele
befolkningen og samle om relevante begivenheder på tværs
af geografi og demografiske skel. På den måde kan DR være
med til at skabe en fælles national referenceramme i en mere
og mere fragmenteret medievirkelighed.
Fordelen ved public service-institutioner med en fast
bevilling er desuden, at det skaber mulighed for langsigtet
strategisk planlægning, effektiv ressourceanvendelse
og vedvarende talentudvikling, ikke mindst inden for
dramaområdet med årelange produktionstider. Med en
kombination af faste medarbejdere og tidsbegrænsede
ansatte sikrer DR en mangfoldighed af kompetencer og en
kontinuitet af erfaring, der er afgørende for produktionen
af originalt kvalitetsindhold. Traditionen for at have interne
produktionsmiljøer skaber stærke faglige og innovative
miljøer, hvor der er fokus på public service værdien i indholdet
og ikke kun på seer-, lytter- eller brugertal. DR påtager sig
med sin public service-opgave et ansvar for at udvikle helt
nye talenter og har i den forbindelse skabt ’Talentholdet i
DR’, hvor talenter rekrutteres, udvikles og uddannes hos DR.
Mange af disse talenter bidrager senere i deres karriere til
det danske produktionsmiljø, hvor de ofte er eftertragtet og
videreudvikler sig.
Blandt andet derfor kan public service ikke anses som en
modsætning til stærke kommercielle medieaktører. Det er
synergien mellem de to former, der driver et stærkt nyheds-,
medie- og produktionsmarked. Public service medvirker til
at styrke og understøtte de private produktionsmiljøer.
Sidste år lagde DR produktioner og produktionsfaciliteter
ud for over 400 mio. kr., og DR oplever i det daglige at have
en god og konstruktiv dialog med producenterne til gavn
for udviklingen af kvalitetsprogrammer, og i sidste ende for
danskerne.
En rapport fra Oxford Universitetet (fra december
2013) analyserede på de markeds- og forbrugermæssige
konsekvenser af et tv-marked uden BBC og konkluderer, at
markeder, der har et stærkt public service udbud også har
stærkere kommercielle aktører. Rapporten peger på, at uden
BBC ville:
• Omsætningen i det engelske tv-produktionsmiljø falde.
• Den samlede investering i engelsk indhold falde med 5-25 %.
• Investeringen i engelsk-producerede førstegangstimer
falde med 25-50 %.
• Seerne opleve et mindre udvalg af indhold og højere priser.
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Når der sammenlignes på tværs af mediemarkederne i en
række vestlige lande, er der en tydelig sammenhæng mellem
styrken af public service-udbuddet og de lokale kommercielle
medieaktørers styrke. Desuden vidner erfaringerne også om,
at de lande, hvor public service er blevet drastisk begrænset,
oplever, at kvaliteten styrtdykker.
Men DR er meget bevidst om sin betydning på markedet og
de udfordringer, som også andre aktører møder i den nye
medievirkelighed. Derfor påtager DR sig gerne et medansvar
for at afsøge muligheder, der kan være for at understøtte
en mere bæredygtig national indholdsproduktion – f.eks.
gennem partnerskaber og andre modeller, hvor DR i højere
grad giver andre aktører mulighed for at anvende DRs
indhold.

—

Udfordringer
• Internationaliseringen, digitaliseringen og den medfølgende
individualisering af medieforbruget kræver, at DR udfylder
sin rolle med at understøtte det danske demokrati og
formidle dansk kultur til danskerne på nye måder og på nye
platforme
• Det vil blive endnu sværere at samle danskerne om fælles
samtaler på tværs af befolkningsgrupper og geografi, hvis
medieforbruget bliver stærkt individualiseret og kommercialiseret. DR har i dag gennemslagskraft til at sætte
fælles samfundsmæssige dagsordener og skabe fælles
oplevelser, men det forudsætter muligheden for at levere
indhold på de medier, som befolkningen benytter sig mest
af
• Med et øget digitalt udbud fra stærke internationale
aktører skal kvaliteten af dansk indhold løftes kontinuerligt for fortsat at være appellerende og have gennemslagskraft i Danmark. Det gælder både det indhold som
appellerer til mange og det, der appellerer til få. Det vil
kræve en fokuseret og samlet indsats i hele det danske
’medie-økosystem’, så befolkningen får flere danske
valgmuligheder fra både kommercielle udbydere og public
service-udbydere.

—

Muligheder
• DRs indhold kan blive distribueret på en række nye måder.
Både af DR, distributører og af de mange danskere, som
flittigt deler indhold på sociale medier
• DRs store genkendelighed og troværdighed i den danske
befolkning er et unikt udgangspunkt for omstillingen til en
digital tilstedeværelse med gennemslagskraft til at samle
• Ved at bringe DRs public service værdier med over på de
nye medieplatforme, samtidig med at DR bevarer sin brede
gennemslagskraft i befolkningen, vil DR fortsat også i
fremtidens mediebillede kunne:
• Skabe kulturelle fællesskaber og demokratisk deltagelse
og tilbyde kritisk, uafhængig og troværdig journalistik.
• Give adgang til kunst, kultur og originalt indhold af
højeste kvalitet og understøtte en fælles
samfundsdebat.
• Udfordre gængse holdninger om samfundet, skabe
åbenhed og tolerance mellem samfundsgrupper og
belyse samfundets udfordringer og mulige løsninger.

—
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