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s.05
Forord
—

’9.z mod Kina’ satte i 2013 gang i en debat om niveauet i folkeskolen. Dokumentarserien ’I skattely’ startede
en diskussion om skatteunddragelse, og ’Monte Carlo elsker kommunalvalget’ skabte opmærksomhed om
valget blandt de unge.
Sidste år satte DR en række samfundsmæssige emner og dilemmaer til debat. Målet er at samle borgerne
om fælles begivenheder, udfordre ved at sætte vigtige temaer på dagsordenen og oplyse ved at have
engagerende programmer, der giver indsigt og udsyn.
96 procent bruger DR
Samlet set benytter 96 procent af befolkningen sig hver uge af DRs tilbud på tværs af tv, radio og
net. I dagens fragmenterede og globaliserede medievirkelighed har det måske aldrig været vigtigere,
at DR formår at samle så stor en del af befolkningen som muligt. For med frit valg på alle hylder er
medieforbruget individualiseret som aldrig før. Det betyder, at de brede fællesskaber, det danske indhold
og vores fælles referencerammer er kommet under pres, og at den demokratiske samtale dermed har
fået sværere betingelser. Den nye medievirkelighed stiller derfor store krav til DR om fortsat at levere
relevante public service-tilbud af høj kvalitet til hele Danmark.
I 2013 valgte DR at dække kommunalvalget markant, så alle borgere fik lejlighed til at opleve og
deltage i den demokratiske debat. Eksempelvis engagerede tv-programmet ’Gaden hvor det offentlige
forsvandt’ vælgere i prioriteringsdebatten, P4 sendte op mod 500 timers valgradio, og på dr.dk blev
’Kandidatdatabasen’ – en service, hvor danskerne kunne finde viden om kandidaternes mærkesager og
værdier – anvendt flere end to en halv million gange.
Skarpere kanaler
Omlægningen af DRs seks tv-kanaler står som en af de mest centrale forandringer i 2013. DR omlagde
sine tv-kanaler med en ambition om, at alle danskere – uanset hvem de er, og hvor de er i livet – kan finde
relevante og appellerende public service-tilbud.

Bestyrelsesformand Michael Christiansen og
generaldirektør Maria Rørbye Rønn.
4

Kanalomlægningen styrkede nyheder og aktualitet, kulturen samt indholdet til børn og unge. DR K fik
en profil med fokus på kultur, historie, tro og eksistens. DR HD blev afløst af et DR3 målrettet yngre
seere med blandt andet dokumentar, videnskab, satire, musik og sport, og DR2 skiftede profil til en mere
rendyrket samfundskanal. DR Update blev lukket, og den frie kanalplads gjorde det muligt at skabe et trygt
børneunivers med DR Ramasjang til de 3-6-årige, mens de 7-12-årige på den nye DR Ultra fik et tilbud
målrettet dem blandt andet med nyheder formidlet til børn.
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Det er DRs
ambition at
bidrage til, at
også børn og
unge reflekterer
over det
samfund, de er
en del af
—

Nye muligheder
Nogle gange ser vi tv sammen hjemme i stuen. Andre gange sidder vi i toget på vej til arbejde og følger med
via mobilen eller en tablet. Flere og flere benytter sig af muligheden for at se tv, når og hvor det passer
dem.
Selvom sening på tv-apparater i 2013 faldt mere end nogensinde før i Danmark, foretrækker langt de
fleste stadig at se tv på fjernsynet. Mange vælger dog at supplere eller erstatte fjernsyn med net. I 2013
begyndte DR derfor en teknisk opgradering af DR NU for at højne kvaliteten og stabiliteten af tilbuddet.
Formålet var at gøre det nemmere for brugerne at tilgå det, de ikke fik set på tv. Er man eksempelvis gået
glip af den seneste ’TV-Avis’, kan man i en afgrænset tidsperiode se programmet, der har været vist på tv.
For DR skal være dér, hvor befolkningen er. Public service er funderet i den demokratiske grundidé, at et
bredt udbud af nyhedsformidling, oplysning og underholdning er med til at understøtte borgernes interesse
for og viden om en bred vifte af emner og derigennem være med til at skabe deltagelse i den offentlige,
demokratiske debat. Public service har desuden til formål at skabe og formidle dansk kultur – og at samle
borgerne om fælles oplevelser og begivenheder. Forudsætningen for dette er, at befolkningen har fri og
uhindret adgang til kvalitetsindhold, der er uafhængigt af politiske og kommercielle interesser. Derfor bør
befolkningen fortsat kunne forvente at få public service-tilbud på de teknologiske platforme, de vælger at
bruge. Både nu og i fremtiden.
På den baggrund vil DR fortsat arbejde for at levere uafhængigt og frit tilgængeligt public service-indhold
af høj kvalitet – dér, hvor brugerne er. Og det skal være lige så nemt at bruge DRs tilbud via mobil og tablet
som med fjernbetjeningen.

Hovedkanalen DR1 blev relanceret allerede i efteråret 2012 med vægt på nyheder og aktualitet, drama og
væsentlige programmer, der sætter danskernes værdier til debat. I endnu højere grad end tidligere satte
DR1 med skarpere programmer samfundsrelevante emner til debat i 2013.

DR inviterer befolkningen indenfor i ’21 Søndag’ og ’Debatten’, samler os om dansk drama og dokumentar
og udfordrer de unge med dristigt debatskabende public service-tilbud, så også de unge bliver en del af
diskussionen.

Seerne har taget godt imod tv-kanalomlægningens styrkede public service-tilbud. De vil kunne glæde sig til
også fremover at møde et DR, der fortsat vil udvikle sine seks kanaler med tidssvarende og engagerende
public service-indhold til hele befolkningen.

På den måde ønsker DR at efterstræbe det ambitiøse mål om at styrke den demokratiske samtale og
fastholde sammenhængskraften i samfundet.

Styrket indsats for børn og unge
Mens yngre danskere sætter pris på P3’s miks af nyheder, journalistik, underholdning og dansk musik, har
DR ikke haft tilsvarende appel til målgruppen på tv.

Maria Rørbye Rønn
generaldirektør

Michael Christiansen
bestyrelsesformand

Med DR3 har den yngre del af befolkningen fået en udfordrende, eksperimenterende og underholdende
kanal. DR3 har fra første dag sat dagsordenen og behandlet vigtige temaer. Serien ’Gift ved første blik’
satte fokus på, at stadig flere lever alene og skabte offentlig debat om kærlighed og moderne samliv. ’DR3
på stoffer’ viste misbrugets katastrofale konsekvenser, mens programserien ’Monte Carlo elsker jøderne’
dækkede konflikten mellem Israel og Palæstina på en måde, så flere unge blev interesserede og fulgte med.
DR Ultra for de 7-12-årige skolebørn har i sit første leveår etableret sig i kanalens målgruppe blandt andet
med ’Ultra Nyt’, der formidler nyheder ved både at tage børnene alvorligt og tage dem trygt i hånden. Både
børn, forældre og lærere har taget godt imod ’Ultra Nyt’, som ugentligt følges af omkring 100.000 seere.
DR Ramasjang har tacklet børns forandrede medieforbrug og suppleret tv-seningen med en app med DR
børneindhold, hvor de mindste kan lege, lære, lytte og spille i et trygt univers. Et kvartal efter lanceringen
havde næsten halvdelen af de 3-6-årige anvendt app’en.
Det er DRs ambition at bidrage til, at også børn og unge reflekterer over det samfund, de er en del af.
Netop derfor tilbyder DR dansk kvalitetsindhold, der sikrer den danske forståelsesramme i et globaliseret
mediebillede. DR ønsker at bidrage til, at de yngre generationer ikke alene orienterer sig mod egne sociale
fællesskaber, men også inkluderes i større og bredere mediefællesskaber, så hele generationer ikke
risikerer at blive afkoblet fra et fælles fundament af indsigt og udsyn.
Derfor vil DR også i de kommende år arbejde for fortsat at udvikle public service-indhold til de yngre
generationer med nye formater, de finder interessante, og på de platforme de bruger.
6

Læs mere på dr.dk/DR2013
Læs mere om nogle af de initiativer, som DR har søsat i 2013 på de næste sider. Ønsker du at dykke mere detaljeret ned i DRs
programvirksomhed, økonomi og organisation eller vide mere om, hvordan DR har opfyldt kravene i den gældende public service-kontrakt,
så læs DRs public service-redegørelse 2013 og DRs årsrapport 2013 på dr.dk/DR2013.
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s.09
DR samler
befolkningen til
dialog og debat
—

Danskerne mener, at DR er vigtig
82 procent af befolkningen mener, det er
vigtigt eller meget vigtigt for den danske
befolkning, at DR eksisterer som public
service-institution.
—

Det var en markant målsætning for DR i 2013 at samle befolkningen til dialog og debat om emner, der er
væsentlige både for samfundet og for den enkelte. Ambitionen var at levere uafhængigt og troværdigt
kvalitetsindhold, der oplyser og engagerer seere og lyttere. Fx skildrede DR1 efterveerne af finanskrisen
med programserien ’Sikke en fest’ og satte fremtidens folkeskole til debat i ’9.z mod Kina’. Krigen i Syrien
blev perspektiveret i fx ’Arabiske stemmer’ på P1, og hver uge tog Clement Kjersgaard nye emner op i
’Debatten’ på DR2.
41 procent mere aktualitet og debat
I 2013 sendte DR TV 2.384 timers aktualitet og debat. Det er en stigning på 41 procent i forhold til 2012.
Netop styrkelse af det aktuelle samfundsstof var et vigtigt mål med tv-kanalomlægningen i 2013. DR2 har
derfor skærpet sit fokus på aktualitet og debat, ikke mindst i morgen- og eftermiddagsfladen på ugens
hverdage med nyheds- og aktualitetsprogrammerne ’DR2 Morgen’ og ’DR2 Dagen’, men også DR K, DR3 og
DR Ultra har bidraget til stigningen.
I fremtidens medievirkelighed kan der være risiko for, at flere nøjes med at vælge indhold, der bekræfter
snarere end udfordrer egne synspunkter, og der vil blive længere og længere imellem de fælles,
demokratiske debatter.
’Clement Søndag’
—
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DR vil derfor fortsat arbejde for en formidling, der inkluderer alle, og som skaber fælles referencer, så den
debat, der binder os sammen, bliver ved med at leve hjemme i stuerne, i kantinen og på de sociale medier.
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’I Skattely’: DR vinder Cavling-prisen
DR-journalisterne Jeppe Gaardboe,
Frederik Brun Madsen, Søren
Kristensen, Michael Klint og Steen
Jensen fra DR Dokumentar fik i 2014
Cavling-prisen for dokumentarserien ’I
Skattely’. I fire programmer, som blev
vist i 2013, afslørede dokumentaren
blandt andet finansielle rådgiveres
vejledning om skattely.
—
’Gaden hvor det offentlige forsvandt’
Beboerne på en villavej i Ikast blev
frataget hjemmehjælp, tandpleje,
kommunal renovation, førtidspension
og andre offentlige ydelser, og fik i
stedet til opgave selv at prioritere de
offentlige udgifter. Eksperimentet
kulminerede med en debat i ’Gaden’
umiddelbart før kommunalvalget.
Værten Klaus Bundgård Povlsen ledte
eksperimentet om kommunalpolitiske
prioriteringer.
—
’Indefra med Agger’
I DR2s reportageserie forsøgte
journalist Anders Agger at forstå og
nuancere miljøer, som offentligheden
normalt ikke har adgang til, men som
de fleste til gengæld har helt faste
forestillinger om – lige fra forskellige
trossamfund til vindmøllevirksomheden
Vestas.
—
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s.12
Tv til alle
—
DRs nye kanalsammensætning

DR1: Er samlingspunktet for alle danskere. DR1 vil med et
bredt programudbud samle borgerne om bl.a. de vigtigste
nyheder, dagsordensættende journalistisk, drama og
fælles begivenheder.

DR2: Er en samfundskanal, der giver perspektiv på
nyheder og væsentlige dagsordener. Her vil danskerne
hele døgnet kunne finde et miks af bl.a. nyheder,
aktualitet, dokumentar og satire.

DR3: Er en innovativ og nysgerrig tv-kanal, der går mod
strømmen med programmer rettet mod yngre seere med
fokus på bl.a. videnskab, musik, film, satire og aktualitet.

2013 var året, hvor omlægningen af DRs seks tv-kanaler blev fuldt gennemført. DR 3 og DR Ultra havde
premiere og afløste DR HD og DR Update, som begge lukkede. DR K fik en profil med fokus på kultur,
historie, tro og eksistens, og DR2 skiftede profil til samfundskanal. Omlægningen af kanalerne styrkede
nyheder, aktualitet og kultur samt indhold til børn og yngre seere. Hovedkanalen DR 1 fik styrket fokus på
aktualitet og debat, der kan samle borgerne.
Omlægningen var en af de største forandringer i DR tv’s mere end 60-årige historie. Målet er
at modernisere public service-indholdet på skarpere kanaler. DR har i 2013 styrket sin position i
mærkevarelandskabet, og seerne har taget godt imod forandringerne.
Flere vælger DR, når de tænder for tv
Seerne har taget godt imod DRs kanalomlægning. I 2013 steg DRs seerandel på tv med to procentpoint i
forhold til 2012. Den samlede seerandel nåede 31 procent, hvilket er den største seerandel siden 2009. DR1,
DR2 og DR K bliver i højere grad end tidligere foretrukket af seerne.
Færre ser fjernsyn, flere ser på nettet
Tv-sening på fjernsyn er faldet med 8 procent fra 2012 til 2013. En del tv-sening er flyttet over på net, og
derfor er faldet reelt mindre. Fjernsynet er stadig den mest populære platform at se tv på, og i Danmark
ser vi i gennemsnit 3 timer fjernsyn om dagen. DR ønsker, at DRs tv-tilbud fortsat skal kunne opleves såvel
i fjernsynet som på nettet. Man skal kunne se ’TV-Avisen’ live på mobilen, når man sidder i toget eller finde
dét tv-program på DR NU, som man ikke nåede at se i fjernsynet.
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’Ultra Nyt’
’Ultra Nyt’ formidler nyheder til
7-12-årige skolebørn.
—

DR K: Er den passionerede kanal med berigende
programmer, der giver borgerne indsigt i og perspektiv
på kulturen. Bringer kulturprogrammer, historie, masser
af musik samt programmer om tro og eksistens.

DR Ultra: Er kanalen til de større børn i alderen 7-12
år. Programmer med udgangspunkt i børnenes egne liv
og interesser samt nyhedsudsendelser produceret i
børnehøjde.

Antallet af sendetimer med danske
programmer på DRs tv-kanaler er
i 2013 steget med 48 procent, når
man fraregner nyhedssløjferne på
den nu lukkede DR Update.
—

DR Ramasjang: Er kanalen til de små børn i alderen 3-6
år. Et børneunivers med klassikere og nye public servicesatsninger, hvor forældre trygt kan lade børnene se
danske og internationale programmer af høj kvalitet.
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74 procent af
befolkningen er
tilfredse eller
meget tilfredse
med DRs
programmer på
radio, tv og net
—

Tv-priser 2013 – et udpluk
I 2013 modtog DR bl.a. følgende priser:
—
17 priser til DR i forbindelse med Producentforeningens
uddeling af TV-Prisen 2013. Bl.a. ’Pind og Holdt i USA’
(årets nyskabelse – fakta), ’Ramasjang-mysteriet’
(bedste børneprogram), ’Undskyld vi er her’ (bedste
reportageserie) og DR Nyheders historie ’Waterfront:
DSBs hemmelige våben’ (bedste nyhedshistorie).
—
Seks tv-priser til DR ved uddelingen af Robert-prisen
2013. Bl.a. til ’Forbrydelsen III’ for årets tv-serie,
hvor Nikolaj Lie Kaas og Sofie Gråbøl også vandt for
henholdsvis bedste mandlige og kvindelige hovedrolle.
—
Den Berlingske Fonds Journalistpris til tv-vært Clement
Kjersgaard fra ’Debatten’ på DR2 og ’Hos Clement’ på
DR1 for at levere ’altid udfordrende debatprogrammer
på tv’.
—
Hædersbuket fra KLF, Kirke & Medier til DRs
børnenyheder ’Ultra Nyt’ for indsatsen med at formidle
tungt stof til børn.
—
To guldnymfer til DR-dramaserier ved den 53. Festival de
Télévision de Monte-Carlo i Monaco.
—

40.347 timer tv
DR sendte 40.347 timers tv i 2013. Det
er en stigning på 6 procent i forhold til
2012. Stigningen skyldes en udvidelse af
sendetiden i ydretimerne.
—

Nikolaj Koppel og Lise Rønne
—
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s.16
DR fra hele
Danmark til hele
Danmark
—

DRs største regionale satsning i
2013 var dækningen af kommunal- og
regionsvalget. I løbet af valgkampen
bragte DR lokale historier fra samtlige
fem regioner og 98 kommuner.
—

Fra adresser over hele landet, fra Aalborg til Rønne, producerer DRs distrikter indslag og programmer,
der er tæt på den regionale dagsorden. DRs distrikter producerer både til de regionale flader på P4 og til
landsdækkende nyheder i radio og tv. I 2013 har DR arbejdet på at styrke den geografiske mangfoldighed i
de landsdækkende nyheder med flere medvirkende, ekspertinterviews og liveindslag fra hele landet. Og på
P4 har fokus været på at styrke den regionale dækning og understøtte debatten i hele landet.
En lang række af DRs mest skattede programmer bliver til uden for København, lige fra ’Den store
Bagedyst’ og ’Nak og Æd’ til mange af DRs prisbelønnede dokumentar- og børneprogrammer.
DR vil også fremover arbejde målrettet på at dække emner og historier, der tager afsæt i steder og
begivenheder fra hele landet på tværs af sociale, kulturelle og demografiske skel.
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’Live fra Landstingssalen’
Alle ni regionale P4 morgenprogrammer
sendte direkte fra Landstingssalen
på Christiansborg i forbindelse
med Folketingets åbning.
Folketingsmedlemmer deltog i debat på
deres egne valgkredses regionale radio.
—
50.000 små børn sang sammen
’Små Synger Sammen’-dagen samlede
omkring 50.000 3-6-årige syngende
børn, som istemte koret på over 2000
steder over hele Danmark. Også kirker,
biblioteker og musikskoler bakkede
stærkt op om ’Små Synger Sammen’,
og på DR Ramasjang blev der sunget og
skrålet 12. september 2013.
—

Kommunalvalg 2013
DR leverede 500 timers regional valgradio.
—
DR Nordjylland samarbejdede med Nordjyske Medier og
TV2 Nord om at samle 3000 borgere til ’Valgtræf ’ i ni
nordjyske kommuner.
—
Direkte tweets fra alle landets kommuner til dr.dk var en
nyskabelse i den regionale tilstedeværelse.
—
DRs kandidatdatabase, hvor man kunne teste sine egne
holdninger i konkrete politiske spørgsmål mod opstillede
kandidater fra hele landet, blev benyttet over 2,5
millioner gange.
—

’Byg Det Op’
Fra en skaterpark i Lemvig til et
udeforsamlingshus i landsbyen
Fjelstervang i Midtjylland: ’Byg Det Op’
var en landsdækkende konkurrence,
der stillede skarpt på befolkningens
muligheder for at forandre fælles
fysiske omgivelser og skabe nye
fællesskaber.
—
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P4 fra hele
Danmark til hele
Danmark
—

Hele Danmarks P4
P4 er det regionale flagskib, som byder på regionale
nyheder, aktualitetsstof, debatprogrammer og
trafikopdateringer fra hele landet.
—
P4 sender mere end 700 regionale nyhedsudsendelser
hver uge året rundt.
—
P4s landsdækkende program ’Søndag i Farver’
produceres af DR Nordjylland i Aalborg.
—
Det aktuelle og perspektiverende program ’Danmark
Direkte’ produceres af DR Østjylland i Aarhus, hvor
lytterne igennem sociale medier er med til at bestemme
indholdet.
—

Samarbejde med andre medier
DR Midt & Vest og DR Østjylland har haft et
banebrydende samarbejde med syv dagblade og to TV2
regioner om projektet ’Flugten fra stilheden’ i Region
Midtjylland, der handler om, at befolkningen i stigende
grad flytter fra vest mod øst.
—
DR samarbejdede med dagbladet Information om ’Den
store omstilling’ om bæredygtighed.
—

’Gintberg på kanten’
—
’Spis Ærø’
—
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s.20
Lyden af
Danmark
—

123.206 timers radio
DR Radio sendte i 2013 44.366 timer på
analog radio og 78.840 timer på digital
radio. Samlet set er det 123.206 timers
radio.
—

Sara Bro
—
’Pressen på P3’
—

Fire af fem benytter DR Radio hver uge. De tre brede radiokanaler, P1, P3 og P4, har til opgave at samle
lytterne om fælles begivenheder, viden, aktualitet og underholdning. Derudover tilbyder DR en række
musikfællesskaber, hvor du kan fordybe dig i musikken. Som lytter kan du vælge P2, hvis du kan lide klassisk
musik. Vil du høre jazz, kan du finde den på P8 Jazz. Og vil du høre dansktop, country og hits fra de sidste
50 år, så er P5 din kanal. P6 BEAT spiller musik på kanten af mainstream, og på P7 Mix er du i godt selskab
med pop, R’n’B og soul.

90 procent af befolkningen har adgang til
digital radio. 25 procent af radiolytningen
i Danmark er nu digital.
—

Radioen skal gribe dagens begivenheder
Radiolytningen har været svagt, men stabilt faldende i de seneste år. Hvis DRs radiotilbud også fremover
skal bevare deres betydning i danskernes hverdag, er der brug for kanaler, der står knivskarpt i lytternes
bevidsthed. Blandt andet skal radioen i højere grad end i dag kunne gribe og perspektivere dagens
begivenheder, når de sker. Derfor arbejder DR på, at blandt andet P1 sender flere programmer direkte, fx
på ’Orientering’ – med værter, som perspektiverer dagens væsentligste nyheder.
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’Danmark Direkte’ på P4
—
Mads og Monopolet fylder 10 år
Mads Steffensen har været med til at
besvare 3700 spørgsmål og dilemmaer
fra lytterne gennem de 10 år med ’Mads
& Monopolet’. ’Mads og Monopolet’ har
omkring 700.000 lyttere hver uge, og
130.000 downloader programmet som
podcast. Jubilæet i 2013 blev fejret med
en jubilæumsudgave i DRs Koncertsal.
—
’Hjernekassen på P1’
—
P3 #stemnu
—
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Radio-priser 2013 – et udpluk
Hal Koch Prisen 2013 fra Krogerup Højskole til journalist
Jesper Tynell fra ’Orientering’ på P1 for bl.a. dækningen
af den nye offentlighedslov.
—
Radioprisen fra Foreningen for Undersøgende
Journalistik til Astrid Fischer og Lauritz Nansen fra P1
Dokumentar for dokumentaren ’Psykiatrien fra Hobro’.
—
To Zulu Awards til P3-programmerne ’Monte Carlo’
(Årets radioprogram) og ’Sara og David på P3’ (Det vi alle
sammen grinte af).
—
Seks førstepriser til DR ved uddelingen af branchepriser
ved Prix Radio 2013. Bl.a. Ekstra Bladets Gyldne Mikrofon
til ’Monte Carlo’ (Årets værter), ’Arabiske stemmer’
(Bedste nyheder og aktualitetsprogram) og P3 (Bedste
nationale radiokanal).
—
Sabroe Prisen fra foreningen Børns Vilkår til vært Emil
Nørlund fra ’Tværs på P3’ for med succes at genoplive
radioprogrammet efter Tine Brylds død.
—

Radio på dr.dk og via app
Du kan høre radio på DRs radioapp, og DR.dk tilbyder
lytning af alle DRs radiokanaler både live og on demand. I
2013 blev radiosiderne redesignet, så de er lettere at få
adgang til på en tablet eller smartphone. Dermed kan DRs
radioprogrammer lettere høres på farten.
—

Nyheder på radio
DR sender faste nyhedsudsendelser på P1, P2, P3, P4, P5,
P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz.
—
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s.24
Et alsidigt
mødested
—

’Filmland’ på P1
—
’Kongerigets Klogeste’
—

Både logisk sans, sproglige kundskaber og musikforståelse skulle i spil, når unge og gamle gættede
med i underholdningsprogrammet ’Kongerigets Klogeste’. DR1-programmet var blot ét af DRs mange
underholdende tilbud i 2013. Bredden og alsidigheden i DRs udbud af programmer er helt afgørende for
DRs evne til at være mødested for borgerne.
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Børnenes MGP er en fast
tilbagevendende begivenhed for både
børn og voksne. MGP er ikke blot et
tv-show, men også en mulighed for
musikinteresserede børn.
—

’Børnenes MGP’
I samarbejde med kommunale
musikskoler og professionelle musikere
involveres musikinteresserede børn
i hele landet, og MGP er anledning til
at øge børns interesse for musik og
involvere langt flere børn end de få, der
i sidste ende kan optræde i tv-showet
på DR1.
—
’Den store Bagedyst’
—
’Danmarks Skønneste Hjem’
Pyramidehus eller villa med havudsigt
– hvad gør et hjem skønt? Eva Harlou,
Jannik Martensen-Larsen og Niels Erik
Folmann satte jagten ind på at finde
Danmarks skønneste hjem anno 2013.
—
’Rytteriet’
—
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s.28
Uafhængig
journalistik og
nyheder
—

’TV-Avisen’
—
’Langt fra Bruxelles’
Den EU-oplysende road-tripserie ’Langt
fra Bruxelles’ med Dan Jørgensen og
Morten Messerschmidt på rejse ud i
Europa for at opleve den virkelighed,
som de er med til at lovgive om.
—

Nyhedstimer i aftenfladen
mellem kl. 17.00 - 24.00
DR sendte 5.049 timers
nyheder på tv.
—
DR sendte 15.498 timers
nyheder på radio.
—

DR har som kerneopgave at levere uafhængig, upartisk og alsidig nyhedsdækning. I 2013 har DR arbejdet
videre på at styrke nyhedsformidlingen, både hvad angår det journalistiske indhold og programtyper.
Formålet er at opdatere borgerne og tilbyde perspektiver på nyhedsstrømmen, som kan bidrage til at give
borgerne et fundament for at kunne engagere sig i samfundsudviklingen.
DR tilbyder nyheder på tv, radio og net tilpasset forskellige målgrupper – fra ’TV-Avisen’ og ’P3 Nyhederne’
til ’DR2 Morgen’ og nyheder på nettet. Samlet giver DRs tilbud uafhængige og frit tilgængelige nyheder til
hele befolkningen. ’TV-Avisen’ klokken 21.30 er nu landets største daglige nyhedsudsendelse, og målinger
af borgernes holdning til nyhedsmedier placerer ’TV-Avisen’ som landets mest troværdige nyhedsmedie.
’Radioavisen’ er nummer to.
DR prioriterer både den nationale og den internationale dækning højt. I 2013 har DR styrket
udenrigsdækningen, navnlig i Asien og Berlin. Kommunalvalget i november blev dækket markant, og DR har
sideløbende arbejdet med at sikre, at den daglige nyhedsstrøm tilføres historier fra hele Danmark.
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DR2 begyndte i 2013 at satse massivt
på nyhedsområdet og på udviklingen af
en helt ny morgen- og aftenflade samt
nyheder hver time.
—

Nyheder, debat og perspektiv på DR2
DR2 bød i 2013 seerne velkommen fra klokken 6.30,
serverede nyheder, debat og perspektiv i løbet af dagen
og tilbød en hel nyhedstime fra 16.00 – 17.00 samt ’DR2
Dagen’ fra 17.00-18.00. ’Deadline’ sendte klokken 22.30
alle ugens dage og gav med fx Yahya Hassans digtsamling
og Martin Krasniks interview af Lars Hedegaard
danskerne noget at tale om.
—

’Deadline’
—
’DR2 Dagen’
—
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s.32
Tv, radio og
nyheder på dr.dk
—

Priser til dr.dk i 2013
I 2013 blev DR Skole tildelt
undervisningsmiddelprisen fra Børneog Undervisningsministeriet til dr.dk/
klatvaerket – et undervisningssite om
billedkunst til 2.-5. klasse – for at være
årets bedste nye undervisningstilbud.
—
’Vogternes Råd’
—

Mere debat på dr.dk
I 2013 har DR udviklet et debatområde på dr.dk, som
bliver lanceret i 2014. Ønsket er at udnytte dr.dk’s styrke
som brugernes foretrukne indgang til dialog med DR –
lige fra klager og kommentarfunktioner til modererede
debatter og livechat.
—

Den største indsats på dr.dk i 2013 var dækningen af kommunal- og regionsvalget. Nyheder, baggrund og
analyser om valget fyldte i efteråret dr.dk, ’kandidatdatabasen’ blev benyttet over 2,5 millioner gange og på
selve valgaftnen live-dækkede dr.dk fra alle 98 kommuner.
Dr.dk har tre centrale indholdsområder: Radio, tv og nyheder samt en række særlige tilbud fx
undervisningsmaterialer til grundskole og gymnasium. Desuden har dr.dk en række særlige tilbud til børn,
nemlig ’Oline’ til de mindste, ’Ramasjang’ til de lidt større og ’Ultra’ til de store børn.
Nyhedssiderne på dr.dk giver et samlet overblik over indlands- og udlandsnyheder, uddybende artikler,
forklarende grafikker, videoklip, dybdegående analyser og baggrundshistorier samt vigtige regionale
nyheder med landsperspektiv og relevans for brugere i hele Danmark.

I 2013 så borgerne godt 20 procent flere
timers online-tv på dr.dk i forhold til 2012.
Nogle af de populære programmer fra
fjernsynet blev også populære online,
fx ’Borgen’, ’Broen’, ’Gift ved første
blik’, ’9.z mod Kina’, ’Pendlerkids’, ’Monte
Carlo elsker Putin’ og årets julekalender
’Pagten’.
—

På radio- og tv-områderne på dr.dk kan brugerne se og høre DRs tv og radio. Muligheden for at se og høre
DRs radio- og tv-programmer direkte eller on demand på dr.dk er de mest brugte tjenester på dr.dk.
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s.34
DR møder
brugerne,
hvor de er
—

’DR2 Morgen’
—
’Rosa og Byttebiksen’
—

Flere og flere benytter sig af muligheden for at se tv, når det passer dem, og hvor det passer dem. Det
er DRs mål at gøre det lige så enkelt at finde frem til programmer på mobil og computer, som det er med
fjernbetjeningen foran fjernsynet.
På dr.dk kan man via DR NU se alle DRs tv-kanaler direkte på nettet eller i en afgrænset periode, efter
programmerne har været sendt på tv. I 2013 har DR arbejdet for at højne kvaliteten og stabiliteten på DRs
tv-streamingtilbud for at sikre en tilfredsstillende oplevelse for brugerne.
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DR ønsker brugerne fri og uhindret
adgang til DRs indhold, uanset om man er
med via tv, pc, tablet eller mobil.
—

Tekst-tv fylder 30 år.
DR har lavet nyheder på tekst i 30 år. I
1983 kunne 30.000 danskere se tekst-tv.
I dag bruger omkring tre millioner
danskere tekst-tv ugentligt, så tekst-tv
går ikke på pension foreløbigt.
—

Flere bruger smartphone og tablet
Flere og flere brugere besøger dr.dk via smartphone
eller tablet. Derfor har DR redesignet dr.dk, så sitet er
skalerbart og tilbyder apps til smartphone og tablet: En
nyheds-app, der bl.a. indeholder alle nyhedshistorier fra
dr.dk, en radio-app, der giver adgang til DRs radiokanaler
direkte og ’on demand’ samt ’Ramasjang’-app’en til børn.
DRs ambition er fortsat at sikre bred tilgængelighed,
så DR kan anvendes på tværs af apparater og
styresystemer.
—
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’Borgen’
—

s.37
Drama
—

’Arvingerne’
—

DRs dramaserier har været med til at
skabe den internationale ’New Nordic
Noir’-bølge.
—

Kronprinsparrets Priser
Operahuset i Sydney dannede i år
rammen om ’Kronprinsparrets Priser’,
som et led i den dansk-australske fejring
af husets 40-års jubilæum. Kulturprisen
gik til de kunstneriske kræfter bag de
første sæsoner af DRs dramaserier
’Forbrydelsen’ og ’Borgen’.
—

I foråret 2013 fulgte seerne tredje sæson af ’Borgen’, hvor Birgitte Nyborg kæmpede for at skabe et nyt
parti og et nyt liv efter sin skilsmisse. Gennemsnitlig fulgte knap halvanden millioner seere – unge som
gamle – de politiske og personlige kampe hver uge.
New Nordic Noir
’Borgen’ har ligesom ’Forbrydelsen’ nydt stor international udbredelse. Særligt i England og Frankrig har
serien modtaget betydelig opmærksomhed i form af internationale priser og anerkendelser.
Nye talenter
Originalt skrevet dansk dramatik har høj prioritet i DR, og i de kommende år er der fokus på talentudvikling.
DRs nye dramaserie ’Arvingerne’ er skrevet af nye talenter, og DR opprioriterer samarbejdet med Den
Danske Filmskole, hvor DR sidder i juryen i en masterclass, der udvikler nye talenter til at skrive Tv-serier.
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’Broen’
Den nordiske samproduktion ’Broen II’,
produceret af Filmlance og Nimbus i
co-produktion med blandt andet SVT
og DR, blev godt modtaget af seerne i
2013.
—
’Arvingerne’
’Arvingerne’ med blandt andre Trine
Dyrholm og Carsten Bjørnlund handler
om, hvad det vil sige at være familie i
en tid, hvor de klassiske familiemønstre
har ændret sig radikalt. Serien er
et moderne familieportræt om de
markante konsekvenser en heftig
brydningstid har sat i det moderne
familieliv. Drama-serien blev produceret
i 2013, og første del af dramaserien
blev sendt i januar 2014. Serien bidrog
til offentlig debat om familieforhold,
samlivsformer og arv.
—
’1864’
Den historiske dramaserie ’1864’ bliver
produceret af Miso Film for DR. Det
er den største danske tv-dramaserie
nogensinde. Den blev optaget i 2013 og
bliver vist i anledning af 150-året for
’Slaget ved Dybbøl’ i 2014.
—

DR sendte i 2013 2.224 timers dansk
dramatik og fiktion.
—
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s.40
Velkommen til
DR3
—

’Gift ved første blik’
Serien ’Gift ved første blik’ satte
fokus på ægteskabet og det moderne
samliv. I serien giftes par uden at
kende hinanden, og efterfølgende
følges parrene i medgang og modgang.
Serien skabte en offentlig debat om
vores forestillinger om ægteskabet,
kærligheden og samfundet i dag.
—
’Thomas Skovs sportsprogram’
—

Unge ser to en halv times tv om dagen.
Mange unge bruger derudover DR NU til
at se tv-programmer på nettet. DR3programmer som ’Gift ved første blik’
har haft mange visninger på dr.dk.
—

Ambitionen med den nye tv-kanal DR3 er, at den skal være det nyskabende alternativ på den danske
tv-scene. Den skal sætte væsentlige temaer i nyt lys over for en yngre målgruppe, som i stigende grad har
valgt public service-tv fra.
DR3 leverer videnskabsprogrammer, aktualitet, satire og humor, programmer om dansk musik og både
danske og internationale dokumentarer af høj kvalitet. I sit første leveår har DR3 formidlet så forskellige
temaer som homoseksualitet, kristendom, krigstraumer og moderne samliv – ved brug af tv-formater,
som appellerer til den yngre målgruppe. ’Mirakler i Midtjylland’ gav indblik i unge kristnes liv i Danmark, og
dokumentaren ’Basejumper’ fortalte historien om, hvad der sker, når man er 23 år og kommer hjem fra
krigen i Afghanistan med sin bedste ven i en kiste. DR3 undersøger også verdens selvfølgeligheder med
videnskabelige greb som i programrækken ’Menneskeforsøg’.
Film og serier fylder meget i de unges tv-liv, og derfor viser DR3 film og serier af høj international kvalitet.
DR3 vil fortsat kombinere stærke, nyproducerede programmer med internationalt indhold, der lever op til
DRs public service-værdier for at skabe en stærk kanal med gennemslagskraft i målgruppen.
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Monte Carlo dækker
Israel-Palæstina-konflikten
Konflikten mellem Israel og Palæstina
er kompleks og gennem tiden omtalt i
rigt mål. På DR3 dækkede ’Monte Carlo’
i 2013 konflikten på en noget anderledes
måde – med nysgerrighed, humor og
kærligt kritiske betragtninger i håbet
om at nuancere billedet af konflikten
over for danske unge.
—

’Revolver’ på DR3
—

”Som 26-årig gennemsnitlig ’midtjydei-København-med-job-og-overskud’
er det stadig fuldstændig umuligt at
gennemskue, hvorfor vi skal blive ved
med at høre efter”.
Esben Bjerre, ’Monte Carlo’
—
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s.44
DR er for børn,
for alvor
—

’Sch, mor.
Jeg ser
nyheder’

’Ramasjang Mysteriet’
—
’Ultra Nyt’
—

DR har en ambition om at stimulere børns nysgerrighed, kreativitet og udvikling. Desuden er det ambitionen
at afspejle børns liv, som det leves i dagens Danmark. I 2013 blev DR Ramasjang succesfuldt relanceret som
et trygt og legesygt univers for de 3-6-årige. Kanalen er nøje tilrettelagt med udgangspunkt i små børns
dagsrytme. DR Ultra er DRs nye univers til de større skolebørn mellem 7-12 år med programmer udviklet til
en målgruppe, der har mange medietilbud at vælge imellem.
Fiktionsserierne ’Pendlerkids’ og ’Limbo’ samt programmet ’Ultrahuset’, hvor børn hjælper hinanden med
deres problemer, er blandt de danskproducerede programmer på DR Ultra, der tager udgangspunkt i
danske børns virkelighed.
’Ultra Nyt’ er nyheder formidlet i børnehøjde, lige fra naturkatastrofer til kommunalvalg. Udsendelserne
forsøger at give børnene en forklaring på de nyhedshistorier, de allerede møder i løbet af dagen, men som
de ikke altid forstår betydningen af. DR Medieforsknings undersøgelser viser, at børnene synes, at ’Ultra
Nyt’ gør dem ’nysgerrige’.
Oline, DR Ramasjang og DR Ultra
Det populære Oline-univers til børn på nettet har fået følgeskab af DR Ramasjang, hvor børnene let kan
finde deres favoritprogrammer og figurer fra Ramasjang. På det nye DR Ultra-site kan børnene deltage
i live chats, polls og konkurrencer i relation til DR Ultras programmer eller teste deres viden om ugens
nyheder.
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DR Musikariet
DR har en lang tradition for at aktivere
og engagere børn og unge med sang
og musik. Fra 2012 har DR løftet
denne opgave ind i en ny tidsalder
med oprettelsen af DR Musikariet. DR
Musikariet giver skolebørn fra hele
landet mulighed for at møde musikkens
mangfoldige verden, enten som noget
man lytter til, lærer af, leger med eller
selv skaber.
—
Flere end 50.000 børn har i 2013 besøgt
Koncerthuset, enten som publikum til
de mange koncerter, eller som led i
tværfaglige undervisningsforløb med
musikken i centrum. Og i de kommende
år vil DR Musikariet række ud til børn
i hele landet, dels ved at invitere dem
til Koncerthuset, dels ved at udvikle
tidssvarende pædagogiske tilbud til
skoler, hjem og koncerthuse i resten af
landet.
—

Flere end
50.000 børn har
i 2013 besøgt
Koncerthuset
—

DR Skole og DR Gymnasium
’DR Skole’ og ’DR Gymnasium’ er online læringsuniverser,
der tilbyder undervisningsmateriale målrettet
grundskoler og gymnasier med hhv. 50.000 og knap
10.000 månedlige brugere. Her udvikles temaer som fx
’Din, min og vores økonomi’ eller ’Danmark går til valg’,
ligesom undervisningsegnede klip fra DRs arkiver stilles
til rådighed.
—

Ramasjang-app
Næsten halvdelen af danske børn mellem
3 og 6 år har prøvet Ramasjang-app’en,
som er et udvalg af de stærkeste
småbørnsuniverser samlet som spil og
suppleret med højtlæsning og indhold fra
Oline.
—
(Kilde: Megafon, september 2013)

Bamse
—
Hr. Skæg
—
Børnenes MGP
—
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s.48
Kultur
vedkommer os
alle
—

’P3 Guld’
—
Kristian Leth søgte åndeligheden i
’Den 2. dimension’ på DR K.
—
’Kulturknuserne på P1’
—

Filmpriser 2013
DR har støttet en lang række danske film, der modtog
priser i 2013, bl.a.:
To førstepriser til Joshua Oppenheimers dokumentarfilm
’The Act of Killing’ i forbindelse med filmfestivalen i
Berlin, publikumsprisen for bedste dokumentar og Den
Økumeniske Pris.
—
18 Robert-priser til film, som DR har været med til at
co-producere, ved uddelingen hos Danmarks Akademi.
Bl.a. ’Kapringen’ (Årets film) og ’The Act of Killing’ (Årets
dokumentarfilm).
—
Otte Bodil-filmpriser til DR-co-produktioner ved
Filmmedarbejderforeningens årlige uddeling af
statuetter. Bl.a. vandt ’Kapringen’ (bedste film), Mikkel
Boe Følsgaard i ’En Kongelig Affære’ (bedste mandlige
hovedrolle) og ’The Act of Killing’ (Årets Sær-Bodil).
—
Prisen for ’Bedste dokumentar’ til Nagieb Khajas
dokumentar ’Mit Afghanistan’ ved Brussels One World
International Human Rights i Belgien.
—

DR sender flere kulturprogrammer end nogensinde før og har styrket satsningen på kulturnyheder og
aktualitet blandt andet ved, at tv-kanalen DR K er målrettet kultur, historie, tro og eksistens.
DRs indsats består såvel af satsninger med bred og umiddelbar appel som af tilbud målrettet de mere
rutinerede kulturbrugere. Der skal være plads til både ’Melodi Grand Prix’ og ’P3 Guld’ og til ’Kunstquizzen’
og ’Tid til Bøger’.
DR dækkede i 2013 den kristne kulturarv gennem en række forskellige programmer. Seerne kunne fx
følge Kristian Leth søge åndeligheden i ’Den 2. dimension’, de kunne lære om bl.a. Løgstrup, Kierkegaard og
Grundtvig i ’5 skarpe om de største tænkere’. Og familien kunne følge med i ’Julekaravanen’ om den kristne
tradition.
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P3 Guld
—
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’Tid til bøger’
—
DRs julekalendere på museum
Kendte DR-dukker som Magnus Tagmus,
Stempelkvist og Lillebror kom op af DR
Byens kælder og frem i rampelyset i
2013, da DR og Museet på Koldinghus
lavede en særudstilling om Børnenes
U-landskalender og DRs julekalendere
på tv siden starten i 1962.
—
’Danskernes Klassiske Top 50’
samlede erfarne og nye P2-lytteres
favoritværker inden for den klassiske
musik. Danskerne stemte Mozarts
Klarinetkoncert ind som nr. 1, mens
Ravels virtuose orkesterværk Bolero
indtog andenpladsen. Finalekoncerten
med DR Ensembler blev downloadet
60.000 gange.
—
Danmark vinder Melodi Grand Prix
Med bare fødder og masser af charme
sang Emmelie de Forest sig ind i de
europæiske hjerter med sangen ’Only
Teardrops’ og vandt Det Europæiske
Melodi Grand Prix 2013. Danmark er
derfor vært ved verdens største
musikkonkurrence 10. maj 2014. 180
millioner mennesker i mere end 40 lande
ser med.
—
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s.53
Koncerthuset og
DRs ensembler
—

Koncerthuset er til for hele befolkningen og afholder både klassiske og rytmiske koncerter med danske
og internationale kunstnere – fra de klassiske ’Torsdagskoncerter’ til ’P3 Guld’. Samtidig danner
Koncerthuset ramme for store radio- og tv-transmissioner som fx ’Demokratiets Aften’ i forbindelse med
kommunalvalget.
I 2013 blev næsten 300 koncert-, radio- og tv-produktioner afholdt i Koncerthuset, og interessen fra
publikum har aldrig været større. Mere end 300.000 mennesker har besøgt Koncerthusets arrangementer
i 2013. Det er dobbelt så mange, som da Koncerthuset åbnede i 2009. Antallet af koncertgæster til
klassiske koncerter er fordoblet siden 2009, og antallet af koncerter med rytmisk musik er tredoblet. Dertil
kommer, at de fleste koncerter transmitteres på radio, tv og web og derved kan nydes af hele befolkningen
hjemmefra.
Koncerthuset danner også rammen om DR Musikariet, som er DRs musikalske eksperimentarium. Her
møder børn og unge musikken og tager selv livtag med den. Flere end 50.000 børn har besøgt Koncerthuset,
hvoraf cirka 40.000 var gæster i DR Musikariet. Koncerthuset er dermed blevet en førende musikalsk
oplevelsesdestination for børn.
DRs ensembler
I 2013 er DRs ensembler blevet styrket på en række vigtige områder: I mødet med befolkningen rundt
om i Danmark, ved en musikalsk sommerfestival og ved en markant publikumstilvækst til koncerter i
Koncerthuset. Herudover er den internationale turnévirksomhed blevet udvidet.
DRs levende musikalske virke udøves af i alt ni ensembler med 235 sangere og musikere samt omkring
200 børn og unge. I 2013 er DR SymfoniOrkestret, DR UnderholdningsOrkestret, DR Big Bandet, DR
KoncertKoret, DR VokalEnsemblet, DR PigeKoret, DR Juniorkoret, DR Børnekoret og DR Spirekoret kommet
rundt i hele landet med flere end 100 optrædener på turnéen ’Live i Danmark’. Koncerterne fandt sted
over hele landet og på så usædvanlige steder som en fiskeriauktion, et badeland, en togtur, et fly og ved en
officiel motorvejsåbning.

Andrea Rebekka Alsted,
DR SymfoniOrkestret
—
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Blandt årets øvrige højdepunkter er DR Pigekorets 75 års jubilæumskoncert, Torsdagskoncerternes 80 års
jubilæum samt DR Underholdningsorkestrets Mozart-turné til Wien med chefdirigent Adam Fischer.
I alt afholdt orkestre og kor over 275 koncerter, hvoraf 119 koncerter var i Koncerthuset og 156 i andre
dele af landet eller i udlandet.
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DR JuniorKoret,
’Live i Danmark’
—
Chefdirigent Adam Fischer,
DR UnderholdningsOrkestret
—
DR SymfoniOrkestret
—

Torsdagskoncerten fylder 80 år
Den allerførste Torsdagskoncert blev afholdt 28.
september 1933 i ’Stærekassen’ på Kongens Nytorv. I
2013 kunne DRs Torsdagskoncert dermed fejre sit 80 års
jubilæum.
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s.57
Få det hele med
—

s.56
Etiske
retningslinjer
som rettesnor
—
’Etikken er en vigtig rettesnor for
vores arbejde. Ikke mindst fordi der
går en lige linje fra vores etik til vores
uafhængighed og troværdighed, som er
selve fundamentet for DRs virke.’
Inger Bach, DRs etikchef
—

DR har i 2013 udvidet omfanget af
tekstning af danske programmer
markant. I alt blev 69,5 procent af DRs
førstegangssendetimer tekstet.
—

Vidste du at:
’DR Ligetil’ giver utrænede læsere mulighed for at følge
med i dagsaktuelle nyheder på nettet i et klart og enkelt
sprog og har omkring 75.000 månedlige besøg.
—
I efteråret 2013 lancerede DR i samarbejde med
Digitaliseringsstyrelsen websitet ’Seniorsurf’ til ældre
it-svage borgere. Mere end 12.000 ældre tog imod
tilbuddet i oktober 2013.
—

TV2 og DR markerer undertekster på en
ny måde.
—

I 2013 oplevede DR en række sager, som tydeliggjorde vigtigheden af en konsekvent efterlevelse af DRs
etiske retningslinjer.
I en medieinstitution skal journalister, programmedarbejdere, redaktører og samarbejdspartnere hver
eneste dag afveje svære etiske dilemmaer. Det kan dreje sig om overvejelser om anvendelse af skjult
kamera eller om de særlige hensyn, der skal tages til børn, når de deltager i programmer.

DR forbedrer løbende tilgængeligheden for de mange, der har svært ved at høre, se, læse eller
forstå. Mottoet for dette arbejde er ’Få det hele med’, og i centrum står fire vigtige hjælpetjenester:
Undertekster, Synstolkning, Tegnsprogstolkning og Oplæste undertekster.
I 2013 har DR øget tekstningen markant, og de fleste programmer kan nu ses med undertekster.
DR-programmer og DRs seneste dramaserie ’Arvingerne’ har haft udfordringer med lyden. DR vil over de
næste to år sætte ind med et projekt, der skal forbedre hørbarheden på tv.

DR valgte i 2013 at oprette Etisk Sekretariat, der har ansvar for, at DR og DRs eksterne producenter har
fokus på at sikre en høj standard inden for såvel programetik som etik i bredere forstand i DR.
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s.59
Borgernes brug
af DRs tilbud
—

s.58
Dialog med
Danmark
—

DRs distrikter har inviteret til flere dialogarrangementer.
Eksempelvis besøgte 6000 borgere ’Åbent Hus i DR
Aarhus’ og fik indblik i, hvordan DR producerer tv, radio
og web. DR Aarhus indbød i 2013 også til debat om
programmer som fx ’Indefra med Anders Agger’ og ’Pigen
der ikke ville dø’.
—

’So F**king Special’
—

96 procent af befolkningen benytter sig hver uge af DRs tilbud på tværs af tv, radio og net. DR vil fortsat
arbejde for at levere kvalitetsindhold, som bliver valgt af alle borgere i Danmark. Men det bliver sværere og
sværere i dagens medievirkelighed med et voksende antal særligt internationale, kommercielle tilbud.

Tabel 1				

DR Byen modtog over 40.000 gæster på rundvisninger,
hvor gæsterne bl.a. oplevede DR Nyheders ’Newsroom’ og
Koncerthuset.
—

Brugere af DR				
2009
2010

Pct.

Hele DR gns. ugentlig dækning1
DR TV gns. ugentlig dækning2
DR TV gns. ugentlig seerandel3
DR Radio gns. ugentlig dækning4
DR Radio gns. ugentlig lytterandel5
dr.dk gns. ugentlig dækning6

98
87
27
86
76
19

98
88
28
87
80
19

2011

2012

2013

98
88
28
86
78
19

97
87
29
83
76
18

96
83
31
83
76
19

Danskere over 15 år, kilde: Megafon Cati-undersøgelse.
Danskere over 3 år, kilde: Gallup T V-Meter. Definition: Set min. 5 min. inden for en uge.
Danskere over 3 år, kilde: Gallup T V-Meter.
4
Danskere over 12 år, kilde: Gallup Radio Meter. Definition: Ly ttet min. 5 min. inden for en uge.
5
Danskere over 12 år, kilde: TNS Gallup Radio Meter
6
Danskere over 7 år, kilde: Gemius, Forskudte k var taler.
1

2

3

’DR Dagen’ med DRs dialologfora
—

Note: Dækning viser andelen af danskere, der forbruger DRs tv-tilbud mindst fem sammenhængende
min. om ugen.
Note: Hvor meget tv-sening, der er fly ttet over på net kan indtil videre ikke måles præcist .

DR har en omfattende og mangfoldig dialog med brugerne. DRs lytter- og seerredaktør vurderer, at DR får
op mod 300.000 henvendelser om året – fra spørgsmål om sendeplaner og forslag til nye programmer, til
klager over eller ros af udsendelser.
Derudover har DR dagligt en ganske omfattende dialog med lyttere, seere og brugere om enkelte
programmer via sociale medier, og flere end 10.000 brugere er medlemmer af DR Panelet, som giver
brugerne mulighed for at give deres mening om DR til kende.
DR bestræber sig i det hele taget på at give brugerne mulighed for at diskutere, opleve eller være med til
at skabe DRs programmer, fx til DRs public service-høringer, når DR Aarhus holder Åbent Hus, eller når 150
medlemmer af DRs 10 dialogfora tilknyttet DRs distrikter fire gange årligt mødes for at diskutere.
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Brug af tv
2013 blev et stærkt år for DR tv, når man måler på andelen af tv-sening. Den vellykkede relancering af
DR1 i efteråret 2012 og de efterfølgende justeringer af DRs tv-kanalportefølje i første kvartal af 2013
gav medvind, og samtlige DR-kanaler gik frem i forhold til 2012. Den samlede seerandel nåede 31 procent,
hvilket er den største seerandel siden 2009.
Men borgerne ser generelt mindre tv i fjernsynet. Efter en årrække med voldsom vækst dalede seertiden i
2013 med 15 minutter til tre timer om dagen i gennemsnit. Det svarer til et fald på 8 procent set i forhold
til 2012. På tv nåede DR i 2013 hver uge 83 procent af befolkningen, og det er en tilbagegang i forhold til
året før, men DR tvs andel af den samlede sening steg.
En del tv-sening er flyttet over på net, så reelt er faldet i den samlede tv-sening væsentlig mindre. Hvor
meget tv-sening, der er flyttet over på nettet, kan indtil videre ikke måles præcist.
Det er fortsat en særlig udfordring at nå de unge tv-seere. Med lanceringen af DR3 i 2013 har DR søgt at
imødekomme denne udfordring. Derudover har DR øget indsatsen for at forbedre brugernes oplevelse af
DRs tv-tilbud på nettet. På dr.dk så brugerne godt 20 procent flere timers online-tv i 2013 end året før, og
det er særligt de unge, der foretrækker nettet, selvom de ser to en halv times tv om dagen på traditionelt
fjernsyn.

Tabel 2

Ugentlig dækning DR TV
Mankodækning DR TV

86,9
7,6

83,2
9,1

Seerandel
DR1		
DR2		
DR3		
DR K		
DR Ramasjang
DR Ultra
Seerandel DR TV

19,4
4,2
1,6
1,4
1,9
29,3

20,3
4,6
1,7
1,8
1,8
0,9
31,2

Noter:
• Dækning viser andelen af danskere, der forbruger
DRs tv-tilbud mindst 5 sammenhængende minutter
om ugen.
• Seerandel viser andelen af de sete tv-minutter, der
er brugt på DRs tilbud.
• Mankodækningen viser andelen af danskere, der ser
tv, men ikke benytter DRs tilbud i løbet af en uge.
• En del tv-sening er flyttet over på net, så reelt
er faldet i den samlede tv-sening væsentlig mindre.
Hvor meget tv-sening, der er flyttet over på nettet,
kan indtil videre ikke måles.

DR tv-sening fordelt på aldersgrupper
Pct. 		
2012
Ugentlig dækning
Alle 3 år+		
86,9
3-11 år		
84,6
12-20 år		
66,3
21-40 år		
83,9
41-60 år		
92,6
61+ år		
94,9

P1 oplevede lyttermæssig fremgang i 2013. Flere lyttere brugte P1, og måler man på den andel af danskere,
der hører radio i det hele taget, og som vælger at tænde for netop P1, steg P1s såkaldte lytterandel.
P2 og P3 havde lidt færre lyttere, men blandt de danskere, der hører radio i det hele taget, skete en
stigning i den andel, der valgte at lytte til netop P2 og P3. P4 fik både færre lyttere og gik tilbage i
lytterandele, men er fortsat danskernes foretrukne radiotilbud.
DR har i 2013 fået lidt bedre fat i de 12-20-årige og de 41-60-årige. Til gengæld er dækningen dalet i
gruppen af 21-40-årige og blandt dem, der er over 60 år.
Radiolytning faldt i 2013 generelt med to minutter til i gennemsnit 117 minutters daglig radio per person.

Tabel 4

Tabel 3

DR TVs ugentlige dækning, seerandel og
mankodækning
Pct. 		
2012
2013
Ugentlig dækning
DR1		
81,5
76,1
DR2		
46,0
42,9
DR3		
21,9
23,5
DR K		
22,8
24,0
DR Ramasjang
20,3
15,6
DR Ultra
9,7

Brug af radio
Flere end fire ud af fem bruger DRs radiotilbud hver uge, og andelen af danskere, der bruger DRs radiotilbud mindst fem sammenhængende minutter om ugen er på niveau med 2012. DRs lytterandel i forhold til
det øvrige radiomarked steg en lille smule, hvilket især skyldes fremgang for DRs digitale kanalportefølje.

2013
83,2
79,9
60,1
78,8
89,3
93,8

DR Radios ugentlige dækning, lytterandel og
mankodækning
Pct. 		
2012
2013
Ugentlig dækning
P1		
13,3
14,2
P2		
8,8
8,7
P3 		
49,3
48,2
P4		
57,6
56,7
P5		
4,7
4,8
P6 Beat		
0,8
1,5
P7 Mix		
8,9
11,9
P8 Jazz		
1,3
1,2
Mama Radio
3,8
3,6
Ramasjang / Ultra Radio
1,0
0,9
DR Nyheder
1,5
1,7

Tabel 5

DR radiolytning fordelt på aldersgrupper
		
2012
2013
Ugentlig dækning
Alle		
83,1
83,1
12-20 år		
69,2
73,2
21-40 år		
84,7
84,0
41-60 år		
83,1
84,1
61+ år		
88,5
85,9
Pct.

Note: Radiolytning måles blandt danskere 12 år+

Ugentlig dækning DR Radio 83,1
83,1
Mankodækning DR Radio
10,1
9,5
			
Lytterandel		
P1		
6,1
6,4
P2		
2,6
2,8
P3		
20,8
21,0
P4		
42,5
40,9
P5		
1,4
1,3
P6 Beat		
0,1
0,2
P7 Mix		
1,5
2,7
P8 Jazz		
0,2
0,2
Mama Radio
0,6
0,4
Ramasjang / Ultra Radio
0,1
0,1
DR Nyheder
0,1
0,2
DRs digitale kanaler
3,9
5,0
Lytterandel DR Radio
75,9
76,1
Note: Dækning viser andel af danskerne,
der forbruger DRs radiotilbud mindst 5
sammenhængende minutter.
Lytterandel viser andelen af lyttede radiominutter,
der er forbrugt på DRs tilbud. Mankodækning viser
andelen af danskere, der lytter radio, men ikke
benytter DRs tilbud i løbet af en uge.
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Brug af DRs indhold på nettet
Næsten hver femte borger besøgte i 2013 dr.dk i løbet af en uge. Når det gælder andelen af den samlede
trafik på internettet, udgjorde dr.dk cirka én procent af danskernes netbrug. I forhold til tv og radio
skyldes den væsentligt lavere andel for dr.dk nettets massive udbud af indhold og tjenester. Samtidig er
danskernes netbrug kendetegnet ved, at en stor andel af forbruget er hos internationale udbydere som
Facebook og Google.
På dr.dk er det radio, tv og nyheder, som tiltrækker flest brugere. Muligheden for at se og høre DRs radioog tv-programmer direkte eller on demand på dr.dk er blandt de mest brugte tjenester på sitet. Således er
der set godt 20 procent flere timers online tv på dr.dk i 2013 i forhold til 2012.
DR understøtter den mobile netbrug af indhold på dr.dk med apps. En måling foretaget af Gallup viser, at
udbredelsen af DRs radio-app blandt de 15-70 årige er steget fra 13 procent i 2012 til 19 procent i 2013.
Udbredelsen af DRs nyheds-app steg i samme periode fra 13 til 17 procent.
I 2013 lancerede DR en Ramasjang-app til børnene. En undersøgelse gennemført af Megafon i september
2013 viser, at næsten halvdelen af de danske børn mellem tre og seks år har prøvet Ramasjang-app’en,
hvor de mindste kan lege, lære, lytte og spille i et trygt univers. App’en er blevet downloadet 346.000 gange
indtil videre. Det forklarer samtidig faldet i antallet af brugere til børneindholdet på dr.dk – børnene er
begyndt at bruge app’en i stedet for at gå på dr.dk via en browser.

s.63
DRs økonomi i
2013
—
På grund af engangsindtægter fra en voldgiftssag om bobledækket i DR Byen og kendelsen om DRs klage
over niveauet for ejendomsskatter kommer DR ud af 2013 med et overskud på 122,4 mio. kr. Disse to sager
påvirker isoleret set årsresultatet med 145,9 mio. kr. i positiv retning. En andel af indtægterne fra de to
sager er blandt andet blevet brugt til at finansiere opstarten af Eurovision Song Contest i 2013, hvorfor
overskuddet er mindre end engangsindtægterne fra de to sager.
Årsresultatet udtrykker et travlt år i DR, hvor effektiviseringer af støtte- og stabsfunktioner er sket
samtidig med investeringer i omlægning af DRs tv-kanaler.
En stabil økonomi og en effektiv organisation er afgørende for, at DR står rustet til at møde
udfordringerne på fremtidens mediemarked.
TABEL 7				

DRs resultat 2009 - 2013				
Tabel 6

Ugentlige brugere for dr.dk
og sidens hovedområder
ANTAL 		
2012
Dr.dk
926.150
Nyheder
432.552
TV
389.799
Radio
230.260
Børn
80.132

2011

2012

2013

Licensindtægter 				
3.392,1
3.493,3
3.516,2
Andre indtægter				
369,9
367,6
350,1
Indtægter i alt			
3.762,0
3.860,9
3.866,3
						
Produktionsomkostninger, rettigheder mv.
			
884,5
912,9
988,4
Andre omkostninger
			
648,6
574,3
561,6
Personaleomkostninger
			
1.832,1
1.841,2
1.701,3
Omkostninger i alt
			
3.365,2
3.328,4
3.251,3
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)			
396,8
532,5
615,0
						
Af- og nedskrivninger				
364,4
397,2
390,1
Resultat før finansielle poster (EBIT)			
32,4
135,3
224,9
					
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder				
16,4
64,8
8,4
Finansielle nettoomkostninger				
-171,8
-138,1
-213,5
Årets resultat			
-123,0
62,0
19,8

3.569,9
390,5
3.960,4

3.709,6
471,3
4.180,9

1.061,1
512,0
1.858,2
3.431,3
529,1

1.150,6
535,3
1.857,7
3.543,6
637,3

428,5
100,6

332,2
305,1

10,8
-57,6
53,8

9,8
-192,5
122,4

MIO. KR . (AFRUNDE T)				

2013
968.464
478.642
508.392
230.727
63.733

Noter:
1) Tallene dækker målgruppen 7 år + og er opg jort
fra december til november (uge 49 til uge 48), da der
er lang leveringstid på data fra analyseinstituttet
Gemius.
2) Tallene dækker brugen af indholdssider tilgået via
www.dr.dk (via en browser), men ikke brugen af apps.
3) DR lancerede Ramasjang-app’en til børn i 2013,
hvorefter mange børn bruger app’en istedet for at
gå på dr.dk via en browser.

2009

2010

Indtægter
DRs andel af licensprovenuet er fastsat af medieaftalen fra 2012 og udgjorde 3.661,7 mio. kroner. DRs
samlede indtægter i 2013 er 4.180,9 mio. kroner. Det er en stigning på 220,5 mio. kroner i forhold til 2012 og
skyldes en stigning i licensindtægter og såkaldte andre indtægter.
DR Skole åbner ’Nørd-Akademiet’
Mange børn har set brødrene Kåre og
Emil Nielsen på skærmen i ’Store Nørd’
på DR Ramasjang og DR Ultra. Nu kan de
opleve dem på ’Nørd-Akademiet’, som
er en ny, stor DR-satsning, som retter
sig mod undervisningen i 7.-9. klasse i
naturfagene fysik/kemi, geografi og
biologi. Sitet indeholder for eksempel
22 videoer, hvor de to nørder laver en
række fascinerede forsøg og lægger
op til masser af elevforsøg, ligesom
Nørd-Akademiet har et selvstændigt
spilunivers, et evalueringsværktøj og en
lærervejledning.
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Stigningen i licensindtægter skyldes fremskrivning af DRs licensindtægter med forbrugerprisindekset
i forhold til 2012 samt merlicensmidler. Kulturministeriet kan tildele DR en andel af opkrævet licens, der
overstiger det licensprovenu, der er fastsat i medieaftalen. I 2013 har DR indtægtsført 20,0 mio. kroner til
styrkelsen af indsatsen over for børn og unge samt 27,9 mio. kroner, der af Kulturministeriet er øremærket
som ekstra licensprovenu, til digitaliseringen af DRs arkiver (Kulturarvsprojektet), styrkelse af musik og
TV-nyhedsproduktionen, styrkelsen af særlige programmer samt tilretning af licenssystemet.
Stigningen på 80,8 mio. kroner i såkaldte andre indtægter skyldes primært refusion af ejendomsskatter
fra tidligere år på 71,2 mio. kroner, en stigning i salget af programmer og licenser på 44,2 mio. kroner og et
modsvarende fald i indtægter fra hhv. produktioner med 25,5 mio. kroner og fra Nordvisionsfonden med
17,0 mio. kroner.
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Omkostninger
DRs omkostninger i 2013 er i alt 112,3 mio. kroner højere end i 2012 og er steget fra 3.431,3 mio. kr. til
3.543,6 mio. kr. i 2013. Produktionsomkostninger er samlet set steget med 89,5 mio. kroner primært på
grund af stigning i programomkostninger på 259,2 mio. kroner i forhold til 2012, hvoraf en andel indgår i
programlageret for 2013. Stigningen skyldes blandt andet implementering af tv-kanalomlægningen. Andre
eksterne omkostninger er steget med 23,3 mio. kroner, der dækker over modsatrettede bevægelser:
bygningsomkostninger falder med 30,2 mio. kroner i forhold til 2012; hvilket primært skyldes erstatning
vedrørende bobledækket i DR Byen, samt stigning i tab i forbindelse med afhændelse af anlægsaktiver på
21,0 mio. kroner. Hertil kommer en stigning i IT-omkostninger på 17,9 mio. kroner.
Personaleomkostningerne er faldet med 0,5 mio. kroner til i alt 1.857,7 mio. kroner i 2013, hvilket dækker
over blandt andet fald i honorarudbetalinger, stigning i lønninger og gager og regulering af hensættelser til
feriepenge, fratrædelser mv.
Af- og nedskrivninger udgør i 2013 i alt 332,2 mio. kroner og er dermed faldet med 96,3 mio. kroner i
forhold til 2012. Faldet i afskrivninger på anlægsaktiver skyldes bl.a., at en række af de større teknologiin
vesteringer foretaget ved etableringen af DR Byen blev fuldt afskrevet i første halvår af 2013. I de
kommende fem år forventes afskrivningerne at stige tilsvarende igen. DRs finansielle poster er samlet set
steget med 135,9 mio. kroner i 2013 sammenlignet med 2012. Stigningen skyldes bl.a., at DR gennemførte en
række låneomlægninger med det formål at reducere den fremadrettede renterisiko.

Egenproducerede sendetimer
DR producerede i 2013 4.182 førstegangssendetimer til DRs tv-kanaler. Dette svarer til en stigning på
1,1 procent fra 2012 til 2013. Siden 2009 er antallet af egenproducerede tv-sendetimer steget med 47
procent.
DRs egenproduktion af analog FM-radio har gennemgået stigning fra 35.209 timer i 2012 til 35.249
timer i 2013. Udviklingen afspejler et stabilt niveau efter faldet i 2011, som følge af et fald i antallet af
FM-frekvenser, som DR transmitterer på.
I 2013 egenproducerede DR 51.573 timers digital radio, hvilket er status quo med niveauet i 2012, hvor DR
havde sænket antallet af digitale kanaler betydeligt.

Figur 2

Egenproducerede tv-sendetimer, indeks
Førstegangsudsendelser i perioden 2009-2013
DR T V
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DRs egenproduktion
Som led i DRs strategi om at frigøre ressourcer til indhold på tv, radio og net ved effektivisering af
blandt andet støttefunktioner har DR i 2013 brugt flere midler til at lave egenproduktioner i 2013 end
tidligere, samtidig med at balancen i DRs økonomi er opretholdt. Finansieringen af revitaliseringen af DR1
og TV-Avisen kommer således i stort omfang fra tiltag, der omprioriterer midler fra støtteområder til
indholdsproduktion. Dertil er der brugt ekstra midler på at styrke indsatsen overfor børn og unge.
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TABEL 8						

DRs egenproduktion i perioden 2009-2013, faste priser, indeks
2009
2010
DR egenproduktion, indeks
100,0
92,5

20

2011
96,4

2012
100,1

2013
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FIGUR 1

Figur 3

Omkostninger til egenproduktion fordelt på
medie, pct

Egenproducerede radio-sendetimer, indeks
Førstegangsudsendelser i perioden 2009-2013
Radio digital

Radio analog

T V 62 %
DRs orkestre og kor 8 %
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Omkostninger til egenproducerede programmer og aktiviteter fordeler sig i 2013 med 62 procent til tvproduktion, 22 procent til radioproduktion, otte procent til DRs orkestre og kor samt otte procent til nye
medier.
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Udlægning af produktion
DR har i 2013 udlagt produktioner og produktionsfaciliteter for 491,6 mio. kroner. Heraf udgør 431,6
mio. kroner udlægning af tv, radio og web, mens der i henhold til public service-kontrakten er medregnet
udlægning af produktionsfaciliteter for 60 mio. kroner. Den faktiske udlægning af produktionsfaciliteter
har i 2013 været på 79,9 mio. kroner.
Udlægning af produktioner til eksterne producenter har i 2013 været ekstra høj. Det skyldes primært en
særbevilling i medieaftalen 2011-2014 til produktion af den historiske dramaserie ’1864’, der har premiere
i 2014. Derudover har kanalomlægningen af DRs tv-kanaler i 2013 medført stigning i efterspørgslen efter
eksterne programformater. Udtrykket for niveauet af den eksterne udlægning i 2013 er derfor ikke udtryk
for et fremadrettet niveau.
De største udlægninger vedrører programindkøb til tv som fx ’Gift ved første blik’, ’Kongerigets Klogeste’,
’Mentor’, ’X Factor’ samt dramaserien ’1864’. På radioområdet var det produktioner som ’Stadier på
livets vej’ og ’Mennesker og medier’ på P1 samt ’Morgenstund’ og ’Café Hack’ på P4. Udlægning af
multimedieprodukter var blandt andet kandidatdatabasen på dr.dk i forbindelse kommunalvalget. Udgifter
vedrørende produktionsfaciliteter omfatter blandt andet leje af teknisk udstyr, udgifter relateret til foto,
scenografi mv. til blandt andet ’X Factor’, ’Dansk Melodi Grand Prix’, ’Arvingerne’ og ’Live i Danmark’.

Tabel 9

Udlægning af produktion
		
2011
Krav			
ca. 175
Co-produktioner og enterpriser inkl. forproduktioner		
157
- heraf tv			
151
- heraf radio			
4
- heraf multimedieprodukter (dr.dk og nye medier)			
2
Produktionsfaciliteter og udstyr mm.			
60
Ekstern udlægning i alt					
217
Mio. kr . / åRe t i

66

2012
ca. 200
230
226
4
0
60
290

2013
ca. 225
431,6
426,8
3,9
0,9
60
491,6

67

www.dr.dk
68

