
MODERNE PUBLIC SERVICE 
 
I DET DIGITALE ÅRHUNDREDE 



ROLLEN ER DEN SAMME 
 Public service skal understøtte en bred demokratisk samfundsdebat 
 Public service skal styrke kulturnationen Danmark 
 Public service skal skabe værdi for alle befolkningsgrupper 
 Public service skal levere bredt og smalt indhold 
 Public service skal sikre høj kvalitet 
 Public service skal garantere fri adgang til uafhængigt indhold 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Public service kan tilbyde et unikt alternativ til de kommercielle medier – vores rolle er den samme som den altid har været Vi skal…. (tekst på slide)



FORMEN ER EN ANDEN 

BROADCAST DIGITAL 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Vores udfordring er, at vi både skal være til stede i et broadcast univers og i et digitalt univers samtidig Det bliver vi ganske enkelt nødt til, hvis vi fortsat skal være relevante for alle befolkningsgrupper



DR samler,  
udfordrer og  

oplyser Danmark 

DR skal tilbyde 
indhold, der er 
værd at dele 

MISSION VISION 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Vores mission og vision handler om de værdier, som public service er baseret på – og som vi mener kan bidrage til det danske samfund Mission og vision er vores overordnede ramme – men det er afgørende, at vi hele tiden nytænker vores indhold og vores forhold til befolkningen for at bevare vores relevans



VÆRD AT DELE 

STADIG 
ORIGINAL 

MERE 
DIGITAL 

STRATEGI 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Med ”Værd at dele” vil vi bringe DRs public service mission og værdier med ind i en forandret medievirkelighed. Titlen signalerer vores ambition om at lave originalt kvalitetsindhold, der kan være en drivkraft i at bygge fællesskaber i samfundet. På tværs af alle skel – geografi, alder, køn og etnisk baggrund.Vores indhold skal være værd debattere. Det skal være værd at have en holdning til. Det skal være værd at være fælles om.  Og det skal være for alle.”Værd at dele” signalerer også vores ambition om, at indholdet skal være til rådighed på de platforme, der er relevante for brugerne. Også på nye, digitale platforme.  Vi vil først og fremmest satse på at udvikle vores egne, attraktive digitale tilbud. På vores egne platforme kan vi sørge for, at brugerne ikke blot kan vælge selv. De kan også blive ledt videre til andet public service-indhold, der er relevant for dem. Derfor er undertitlen på strategien: ”Stadig original. Mere digital.”



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANSKERNE ER GLADE FOR DR 

96 pct. 
bruger DR 

83 pct.  
ser tv 

18 pct. 
bruger 
dr.dk 

83 pct. 
hører 
radio 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Vi har i dag kontakt til 96 pct. af befolkningen – 96 pct! Samtidig er der 83 pct. der både hører og ser vores programmer på radio og tv – det er faktisk ganske flot, når man tænker på, hvor kanaler der er at vælge imellem på f.eks. tv Der er 18 pct. der bruger dr.dk, hvilket er et udtryk for den massive konkurrence om danskernes tid, der er på nettet  Man kan ikke sammenligne de forskellige medier, da nettet har en helt anden karakter – og vi f.eks. alle tjekker mange forskellige ting, når vi er på nettet og ikke kun har tunet ind på én ’kanal’ Jeg er utrolig stolt af, at der er så mange danskere, der bruger DR i løbet af en uge Det giver os – og Danmark – en unik mulighed for at føre nogle fælles samtaler, fælles oplevelser og fælles dagsordener Det er vigtigt i en verden, hvor vores medieforbrug bliver mere og mere fragmenteret



PUBLIC SERVICE ER VIGTIG 

KILDE: MEGAFON 
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STREAMING FYLDER MERE 
2013 12 % 

17 % 2014 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Streaming fylder f.eks. mere og mere I kender det sikkert også fra jer selv og jeres medieforbrug Det er en udvikling, der er kommet for at blive – og som kun går stærkere og stærkere Det kan vi især se, når vi ser på vores børns medieforbrug



TABLET ER VIGTIGST FOR BØRN 
 

KILDE: NORSTAT FOR DR MEDIEFORSKNING 
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tablet 

18% 17% 

tv computer smart-phone 

Hvilken enhed ville du savne mest, hvis du skulle undvære den (7-12 årige)? 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Udviklingen er vendt, når vi ser på de 7-12 årige børn  De ville vælge en tablet frem for et tv, hvis de skulle prioritere mellem de forskellige enheder i dag – det er noget helt nyt Tv-indholdet er stadig relevant for de større børn, men traditionelt tv mister relevans til fordel for de platforme, hvor de selv kan vælge, hvad de vil se og hvornår De 7-12 årige børn har i dag adskillige enheder samtidig – tablet, computer, tv, playstation og mobil. De bruger mest tid på de mobile enheder Den udvikling omfavner vi og vi er parate til at lave den nødvendige omstilling  Vores opgave er at sikre, at der fortsat er danske tilbud af høj kvalitet baseret på danske værdier til vores børn Ellers overlader vi dem til Facebook, YouTube og Disney – er det dét, vi vil? Vi kan allerede se i dag – blandt voksne – at det er globale aktører, der dominerer på nettet



GLOBALE AKTØRER DOMINERER  
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Google (inkl. YouTube) og Facebook står tilsammen for 37 pct. af danskernes netbrug Danske mediesites står for 7 pct. af befolkningens tid på nettet DR og danske sites er med andre ord SMÅ i forhold til konkurrenterne på nettet Det er vigtigt at holde for øje, når man diskuterer fremtiden for danske medier 



FACEBOOK OG GOOGLE VINDER 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Dr.dk står for knap 1 % af danskernes samlede netbrug målt på sidevisninger Facebook og Google sidder på godt en femtedel af danskernes samlede netbrug målt på sidevisninger[Til baggrund fra Medieforskningen – svar til Mediawatch om tallene]:Ifølge DR’s bestyrelsesformand fylder dr.dk ca. 1 pct. af den samlede månedlige nettrafik: Hvilke tal/regnestykke ligger til grund for det? Tallene er lavet på baggrund af den officielle markedsmåling fra Gemius/Danske Medier Research, 15 år+ og sidevisningsandel fra PC (vi kan desværre ikke lave på tværs af platforme, når vi skal kigge på hele markedet og have udenlandske sites med, men hvis vi kunne regne mobil med, så er der nok ikke tvivl om at fx Facebook fylder væsentligt mere). Her ser du tal fra marts-maj 2015 sammenlignet med marts-maj 2014. Dr.dks sidevisningsandel har ligget omkring de 1% i relativt langt tid. tigr



DR ER 
BÅDE MEDIER 
OG KULTUR 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Det er også vigtigt at huske på, at DR er mere end medier – mere end en medievirksomhed  DR er også en central kulturinstitution



DR ER FØRENDE PÅ KULTUR 
39%

27%

19%

5%
2% 2% 1% 1% 1% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
Hvem sender de bedste programmer om kunst  og kultur?

Kilde: Megafon for DR Medieforskning 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 DR er førende på kultur Det er vigtigt for mig at understrege i dag, hvor debatten om DR primært handler om det kommercielle marked – og hvordan vi påvirker det Det er en spændende diskussion, som jeg selvfølelig gerne deltager i – men vi bliver nødt til at snakke om HELE DR og diskutere konsekvenserne for dansk kultur, sprog og sammenhængskraft i samme ombæring  Det skylder vi danskerne 



DR SKABER DANSK KULTUR 

DANSKE VÆRDIER 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 DR laver ikke kun programmer om kultur – men skaber også kultur



"Det kommer ikke bag på mig, at der kommer en 
diskussion om, hvad det egentlig er, at public 
service kan være. Og fordi DR fylder meget i den 
sammenhæng, så kommer der en diskussion af, 
om der i dag er det rigtige snit fra DR’s side” 

 
Connie Hedegaard,  Mediawatch, 5. august 2015 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 Formanden for PS-udvalget Connie Hedegaard lægger i sit arbejde også op til at diskutere, om ’vi har det rigtige snit’ i dag Det giver naturligvis nogle udfordringer og muligheder, som vi vil arbejde for at gøre til en konstruktiv del af debatten



 DR skal understøtte et stærkt demokratisk Danmark 
 DR skal synliggøre rollen som kulturinstitution  
 DR skal fastholde sit fokus på hele befolkningen 
 DR skal udfordre sin vante position 
 DR skal deltage aktivt i den offentlige debat 
 DR skal tænke nye handlinger i samspil med det øvrige samfund 
  

 
 

UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 [Tekst på PP]



TAK 
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