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I en tid hvor nyheder om medieverden ofte har en
politisk, organisatorisk eller økonomisk vinkel, sætter
Medieudviklingen 2009-10 fokus på dem, det i sidste
ende handler om: de danske mediebrugere. Det er
dem, der vælger, om de vil bruge deres tid og penge på
medieprodukterne.
Som de fleste måske ved satte danskerne rekord i
tv-sening i 2009. DR Medieforskning har dykket ned i
rekorden og set på hvilke faktorer, der spiller ind og
undersøgt, om Danmark er alene om at sætte rekord.
DR Medieforskning har i det forgangne år også undersøgt danskernes brug af radio på nye medier som
fx personaliserede musiktjenester. Her er det særligt
unge, der tager de nye radiomuligheder på internettet
til sig.

Internettet tager i øvrigt stadig større andele af
annoncekronerne, men mange af dem bliver sendt
til de store udenlandske aktører. Medieudviklingen
2009-10 gør status på brugen af internettet og den
digitale teknologi. DR Medieforskning har også lavet
en segmentanalyse af de danske mobilbrugere, og vil
præsentere segmenterne i publikationen.
Rammerne for det danske mediemarked vil blive sat til
debat igen i 2010, og der er meget at tage fat på i år.
Forude venter et medieforlig, som skal vedtages for
perioden 2011 - 2014, og måske er 2010 året hvor TV
2’s fremtid bliver afklaret. Alt sammen noget som kan
ændre på strukturerne på det danske mediemarked
og få konsekvens for de danske mediebrugere.

Med ønsket om rigtig god læsning,
Forskningschef Lars Thunø
DR Medieforskning

04
MEDIEUDVIKLINGEN_DR

indledning

digitaliseringens
årti
Af Lars Thunø.
Forskningschef, DR Medieforskning. lath@dr.dk

Velkommen til år 2010. Der er nu gået ti år siden år
2000, hvor den berømte it-boble brast og sendte
it-aktier på en voldsom nedtur. Det har været et årti
præget af store vindere og tabere. Forudsigelserne
var mange, da der blev taget hul på 00’erne, og gamle
medier blev dømt helt ude og nye medier helt inde.
Men ikke alt gik som forudset.

Udbredelsen af de digitale medieteknologier tog for
alvor fart i slutningen af 90’erne, og ved begyndelsen
af 00’erne begyndte danskerne i stort tal at rykke
ind på internettet. Den fagre nye verden, som mange
mente, ville ændre hele mediesystemet, åbnede sig.
Gamle medier ville få det svært, og nye medier ville
blive vinderne i den nye digitale medievirkelighed. Men,
når man kigger i krystalkuglen rammer man nogle
gange rigtigt, og nogle gange helt forkert.
Bristede forventninger
I 00’erne blev både flow-tv og flow-radio dømt til
døden adskillige gange. Utallige on-demand muligheder
som fx Sputnik, Joost og YouTube ville afskaffe behovet for flow-tv, fordi seerne nu selv kunne vælge frit,
hvor og hvornår et program skulle ses. Som om det
ikke var nok, ville personlige videooptagere (PVR/harddiskoptagere) give flow-tv det endelige dødsstød.
Det skete som bekendt ikke for hverken radio eller
tv. Flow-tv har det glimrende, og den tid danskerne
bruger på tv, steg endda til rekordhøjder både i 2008
og 2009. On-demand, tidsforskudt sening via PVR og
flow-tv lever fint side om side, og såvel PVR som ondemand giver blot nye muligheder for at se tv.
Nye teknologiske muligheder udløste i 00’erne også
mange hypes. Eksempelvis blev såkaldt interaktivt
tv i Danmark spået en stor fremtid, der for altid ville
ændre den måde, seerne bruger tv på. Sådan gik det
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dog ikke. Efter spæde forsøg omkring årtusindeskiftet stod det hurtig klart, at den forventede ændring
af seervanerne i retning af det interaktive simpelthen
udeblev. Der var ikke stor nok interesse i selv at redigere programfladerne, finde kameravinkler eller vælge
slutningen på en dramaserie. Tv handler for mange om
adspredelse og afslapning, og interaktivt tv harmonerede på den måde ikke med et af de største motiver
for at se tv.
En anden hype var internetfænomenet, Second Life,
der i midten af 00’erne blev spået en stor fremtid, og
virksomheder stormede ind i det virtuelle miljø for at
bygge en platform op, før det var for sent. Second
Life fik dog aldrig nogen reel betydning, og selvom den
alternative 3D-verden stadig eksisterer, hører man i
dag intet til fænomenet i den bredere offentlighed. I
den forbindelse kan vel også nævnes, at såvel brugergenereret indhold som blogs i dag fører et noget
mere nichepræget liv, end hype-koret i sin tid havde
forestillet sig.
Ved indgangen til det nye årtusind væltede mobiltelefonerne over salgsdiskene og langt de fleste danskere
har i dag en mobiltelefon. Efterhånden begyndte mobiltelefonerne at kunne bruges til meget mere end blot
samtale, og i starten af 00’erne var den helt store
hype WAP (Wireless Application Protocol). WAP var
en slags forgænger til ægte internet på mobiltelefonerne, og med WAP kunne man få et mini-internet med
sig. Men selvom der var meget hype omkring WAP, slog
det aldrig igennem. Tjenesterne var for ringe, brugervenligheden alt for dårlig, og det var langsomt og dyrt.
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Sorte sole og sociale medier
Nogle fænomener udråbes som det store nye og alligevel slår de ikke igennem til den brede offentlighed,
men der er også fænomener som flygtigt oplever
kæmpe opmærksomhed uden at kunne holde ved i
længden. Det minder om naturfænomenet sort sol,
hvor store fugleflokke mødes på himlen i et kæmpestort, midlertidigt fællesskab for kort efter at forsvinde igen. Her er især sociale medier blevet udråbt
til sikre guldgruber pga. deres store brugerpotentiale.
MySpace er et eksempel på et socialt site, som i en
periode kunne fremvise kæmpe vækstrater i brugertal og et imponerende antal brugere, men som endte
med at fokusere på musik som niche og i dag lever i en
noget anden skala, end da kursen ifølge nogle observatører pegede entydigt mod verdensherredømme.
Internettet spiller i dag en betydelig rolle i mange
danskeres fællesskaber og sociale liv, og når det lykkes at nå mange brugere og fastholde dem, så lykkes
det virkelig. Facebook er det tydeligste eksempel på
et folkeligt gennembrud, der kom på et tidspunkt,
hvor internettet var blevet hvermandseje, og hvor
det lykkedes at ramme et elementært brugerbehov
på et teknologisk niveau, hvor de fleste kunne være
med. Over to millioner danskere har i dag en Facebookprofil i det verdensomspændende netværk, og det
er ikke blot de unge som er Facebookbrugere. Det
bliver spændende at følge, om Facebook har opnået
tilstrækkelig kritisk masse og reel betydning i folks
hverdag til at blive en længerevarende bestanddel i
vores liv, eller om der blot er tale om endnu en sort sol,
som vil være mere eller mindre glemt, når 10’erne går
på hæld.

Forretningsmodeller under pres
De traditionelle forretningsmodeller for medie-, kultur- og underholdningsindustrien kom under alvorligt pres i det nu hedengangne årti. Musikindustrien
vågnede op til en ny virkelighed, hvor udbredelsen af
internetforbindelser og et nyt komprimeringsformat,
det såkaldte mp3-format, gav grå hår i hovederne
på direktionsgangene. Piratkopiering af musik blomstrede op med tjenester som Napster, Kazaa, Limewire og Pirate Bay, og musikindustrien viste, at de ikke
var gearet til at svare igen med lovlige tjenester og
attraktive forretningsmodeller.
I det hele taget har det foregående årti handlet
meget om besværet med at finde de rigtige forretningsmodeller. Annonceindtjening er én af vejene, men
der er rigtig mange om buddet på nettet, og pengene
forlader i stort omfang danske udbydere for især at
havne hos de store amerikanske sites som Google.
Særligt dagbladene på nettet håber på, at det nye
årti kan vise vejen frem mod nye forretningsmodeller som mikrobetaling, hvor man betaler ganske lidt
for indholdet - men dog betaler, modsat nu hvor det
meste indhold på dagbladenes sites er gratis. Tendensen har dog i de senere år været, at forbrugsafregning sjældent er en god idé. Det er for kompliceret for
brugerne at holde styr på og svært at gennemskue,
hvor meget man egentligt ender med at betale. Abonnementer med flat fee, hvor man betaler et fast beløb
og så har ret til at forbruge lige så meget, som man vil,
har generelt større succes.
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Helt sikkert er det, at når en medieteknologi går hånd i
hånd med et grundlæggende brugerbehov kombineret
med en attraktiv forretningsmodel og en brugervenlighed, som gør teknologianvendelsen ubesværet, så
er forudsætningerne i hvert fald opfyldt for, at et
markedspotentiale faktisk kan blive realiseret.
Blandt de gamle medier står det forretningsmæssigt
sløjt til for kommerciel radio og store dele af printverdenen. Den kommercielle tv-branche har derimod
haft mere held til at finde alternative indtjeningsmuligheder til den traditionelle indtjening gennem tv-reklamer. Abonnementsfinansiering i mange former via
kabel, satellit eller DTT udgør i dag en meget væsentlig
del af den samlede bundlinje for den kommercielle del
af tv-markedet, og er i øvrigt mere robust over for
konjunkturudsving, som finanskrisen senest er et
eksempel på.

Krystalkuglen og 10´erne
Vi ser nu ind i et nyt årti, hvor noget af det eneste
sikre er, at vi igen kommer til at se nye hypes, der ikke
bliver til noget, og nye forudsigelser, som ikke holder
til andet end citering i aviser. Men vi vil også få nye tjenester og mediefænomener, som vi ikke ved indgangen
til 2010 forestiller os, vil tiltrække så mange danskere.
Bliver det den ene eller den anden skæbne for fænomener som Twitter, iPhone, Android, Kindle, Google
Wave, Spotify, Boxer, DAB-radio, tv med netadgang og
meget andet?
Ved indgangen til 10`erne melder spørgsmålene sig
især om radiomarkedet, dagbladene og den forsatte
globalisering af medierne i Danmark: Vil det endelig
lykkes kommerciel radio at etablere sig levedygtigt og
landsdækkende? Vil faldet i annonceindtægter og læsere stoppe tidsnok til at sikre dagbladenes overlevelse? Vil afgivelsen af annoncekroner fra danske medier,
dagblade og tv til udenlandsk ejede medier ske i samme
hast, som vi har været vidne til i de senere år?
Digitaliseringen af medierne skete for alvor i 00’erne.
I 10’erne vil pionerdagene være overstået, og det vil
tone klarere frem, hvad digitaliseringen af mediemarkedet vil betyde for markedets aktører og for det
medieudbud, som danskerne får adgang til.
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tv’s opog nedture
Af Niels Marslev, Medieforsker i DR. nima@dr.dk

Status efter et dramatisk tv-år i 2009 med lukning
af det analoge sendenet og seertidsrekord er, at de
store kanaler gik tilbage, og de mindre kanaler fra de
store stationer gik frem. De kommercielle stationer
mærkede nedgangen i annonceøkonomien, men samlet
set øgede de tre store kommercielle aktører på det
danske marked deres seerandele i 2009.

Når vi om nogle år slår 2009 op i de tv-historiske annaler, vil året blive husket for to ting: For det første
bød 2009 på en klækkelig forbedring af den kun ét år
gamle seertidsrekord, og for det andet blev det året,
hvor den længe ventede nedlukning af det analoge tvsignal, det såkaldte analog shut-off, bragte Danmark
et stort skridt nærmere fuldstændig digitalisering på
medieområdet.

Rekord, krise eller begge dele
Når tv-seningen sætter rekord, som det var tilfældet
i 2009, kan man roligt sige, at tv ikke er ved at miste
betydning blandt danskerne. Problemet er dog, at man
som kommerciel aktør ikke kan betale sine kreditorer
med seerminutter. Der skal kroner til, og dem kniber det med. Særligt annonceindtægterne har det
seneste års tid været én lang nedtur. De første 10

måneder af 2009 endte således ifølge DRRB´s (Danske
Reklame-og Relationsbureauers Brancheforening)
Mediaindex i index 79 sammenlignet med januaroktober 2008. Med andre ord er markedet styrtdykket med hele 21 % på et år. Ren reklamefinansiering,
som er forretningsmodellen bag fx TV 2’s hovedkanal,
udgør altså et noget vaklende eksistensgrundlag. De
kommercielle kanaler har sådan set masser af seere
og har således varer på hylden at sælge, men mangler i den grad købestærke aftagere. Der er desuden
flere om at opsuge de gode annoncekroner, særligt
internettet har igennem de seneste år tiltrukket sig
en betydelig andel af pengene. Til gengæld er de mere
stabile abonnementsindtægter en fornuftig forretning, så alt tyder på, at det kommercielle tv-markedets hovedaktører, som alle lever af en blandingsfinansiering af reklamesalg og abonnementer, klarer sig
gennem krisen med skindet på næsen.
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TV 2’s nichekanaler sikrede fremgang
Mens tv-mediets samlede vækst har haft som konsekvens, at stort set alle kanaler og mediehuse har øget
dækningen og seertiden, er historien en anden, når det
gælder seerandele. Begge de store kanaler DR1 og TV
2 tabte andele af seningen, mens stationernes mindre
kanaler omvendt vandt terræn i 2009.
TV 2’s hovedkanal endte 2,0 seerandelspoint lavere i
2009 end i 2008, særligt pga. et sløjt 4. kvartal, hvor
tilbagegangen endte på hele 4,3 point. Flere uger i
december bød således på de laveste seerandele målt
nogensinde for TV 2. Det skyldes blandt andet, at TV
2 er forpligtet til at udvide regionaldækningen, når
der er kommunalvalg, hvilket ikke tiltrak seere i stort
antal. I december plejer kvindehåndbold at kunne løfte
TV 2’s seerandel, men i 2009 blev VM ikke en overvældende succes for det danske hold. Desuden blev
turneringen afviklet i Kina, således at seergevinsten
på kampene spillet om eftermiddagen dansk tid blev
begrænset. TV 2’s familiejulekalender plejer også at
være en garanteret succes, men selvom genudsendelsen af Jesus & Josefine ikke decideret floppede denne
december, manglede den nogle hundrede tusinde
seere i forhold til det sædvanlige, høje niveau.
TV 2 reddede dog æren pga. kanalfamiliens mange små
søskende, som alle voksede og bragte TV 2 samlet op i
status quo for året. Størst var fremgangen for News
(+0,8) og Charlie (+0,7), mens Sport (+0,3), Zulu (+0,2)
og Film (+0,1) steg en smule.

DR tabte seerandele i 2009,
men nye kanaler sikrede vækst i fjerde kvartal
Det samlede resultat for DRs kanalfamilie blev ringere
i 2009 end i 2008. Selv om DR fik tre nye kanaler i november måned, og DRs seerandele steg i årets sidste
to måneder, var det ikke nok til at holde niveauet fra
2008. DR2 fik et stærkt 2009, ikke mindst med seertal
over 700.000 til kanalens største hit, Bonderøven.
Programmet blev det mest sete nogensinde på DR2.
Året gav DR2 vækst i seerandele i alle fire kvartaler
og en høj ugentlig dækning, som i 4. kvartal sneg sig op
over 50 % for første gang nogensinde. Seerandelsregnskabet ved årets udgang viste en total på 4,5 %
for døgnet og en fremgang på 0,4 seerandelspoint. Og
selv om DR1 fortsat mister seerandele, med en tilbagegang på 2,7 point og en total seerandel på døgnet
på kun 21,9 %, tegnede fjerde kvartal sig for årets
mindste tilbagegang, bl.a. pga. julekalenderen Pagten,
Forbrydelsen og Talent 09 og en vis seermedvind i
julen. Målt i tid så danskerne lige så meget DR1 i 2009
som i 2008, men da kanalen ikke evnede at sikre sig en
portion af danskernes øgede villighed til at bruge tid
foran skærmen, kunne seerandelen altså ikke fastholdes.
DRs nye kanaler, DR HD, DR K og DR Ramasjang, som
gik i luften en måned inde i 4. kvartal, bidrog med så
meget sening, at kvartalet blev det eneste i 2009 med
samlet fremgang for DR TV på 1,5 point og således
medvirkede til at reducere DR TV’s samlede 2009-tab
til 1,4 point med en total seerandel på 27,4 %. DR Update fortsatte fremgangen i 2009, men batter stadig
ikke meget i seerandeleregnskabet, da kanalen ses i
meget korte bidder. DR Update havde i 4. kvartal en
ugentlig dækning på over 800.000 seere i snit.

Faktum er, at mens DR TV i de to måneder efter
analogt shut-off er vokset med ca. 1,9 point i forhold
til samme periode året før, lå DR uændret på 2008-niveau i måneden før skæringsdatoen d. 1. november.
Man må derfor forvente, at de nye DR kanaler også
fremover vil give DR TV et samlet løft i seerandele.
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SEERANDELE FOR KANALFAMILIER
FRA BIG FOURS PRIMÆRE KANALER
2008-2009 HELE DØGNET/ 3+ ÅR
Kilde TNS Gallup TV-Meter
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Viasat og SBS vandt seerandele
De fire store kanalgrupper – Big Four (DR, TV 2, Viasat
og SBS) – står også i 2009 for langt størstedelen
af danskernes tv-sening - nemlig 83 %, præcis som i
2008. Men internt hos Big Four var der ikke stilstand.
Kanalerne fra Viasat gik knap 1 seerandelspoint frem
for året som helhed. Den nye i Viasat-familien, TV3
PULS, som havde premiere i 1. kvartal, stod for det
meste af væksten ved at ende året med en fornuftig
debut på 1,0 %. Også hovedkanalen TV3 fik dog et fint
år med marginalt øget seerandel og flotte efterårsseertal til programmer som Robinson Ekspeditionen,
Luksusfælden og 2900 Happiness. SBS-kanalerne fik
også et fornuftigt år og vandt 0,5 point. Hos SBS endte Kanal 4, Kanal 5 og Voice TV tæt på status quo, så
væksten fandt sted med et plus på 0,4 point til 6’eren,
den nye i familien.

ÅR
ANDRE
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Store programinvesteringer
Tv-stationerne prioriterede i deres langtidsplanlægning store ressourcer til programmerne i 2009. Det
analoge shut-off var lige om hjørnet, hvor et stort
antal danskere ville blive tvunget eller i hvert fald
kraftigt inspireret til at tage stilling til deres løbende
tv-leverance. Samtidig skulle der i kulissen forhandles
pladser i kanalpakkerne og afregningspriser mellem
distributører og tv-stationer. Der var med andre ord
al mulig grund til at profilere sig netop i 2009.
Programinvesteringer koster dog penge, og på kort
sigt mærkes det blandt de kommercielle tv-stationer.
I disse krisetider har såvel SBS som Viasat bidt i det
sure æble og udskudt dyre fiktionsserier, der har fået
støtte fra public-service-puljen, til bedre tider. SBS
rykkede således Omar Marzouks komedieserie Cellen
til 2010. Og TV3 måtte nødtvungent udskyde deres
dramaserie Lulu og Leon efter få afsnit, da skuffende seertal i et afmattet annoncemarked langt fra
retfærdigg jorde de meget høje produktionsomkostninger for den ambitiøse serie.

Selvom TV 2, så vidt vides, ikke har udskudt dyre produktioner til bedre tider, måtte man også på Kvægtorvet erkende, at dansk drama, som er økonomisk
tungt at producere, ikke giver garanti for seersucces.
Med klart sigte på en ung målgruppe skuffede især
Store drømme, en dansk version af 80’er-hittet Fame,
med kun 430.000 seere, en seerandel på 20 %, og kun
21 % blandt 15-24-årige. Noget bedre gik det for Lærkevej, inspireret af Desperate Housewives, som dog
med en seerandel på 37 % svarende til 860.000 seere,
endte langt efter TV 2’s største dramasucceser på
ranglisten - men alligevel vender tilbage til skærmen i
endnu en sæson. Senest skruede TV 2 kraftigt op for
både ambitionsniveau og budget i Blekingegade, som
med sendetid søndag aften kl. 20.30 kun formåede at
præstere et seertal under det halve (709.000) af DRs
niveau fra serier som Forbrydelsen og Sommer.
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klistret til skærmen
som aldrig før
Af Signe Ulstrup Villumsen.
Medieforsker i DR. sivi@dr.dk
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I 2009 så danskerne mere tv end nogensinde før. Det
daglige tv-forbrug nåede over den magiske grænse
på 3 timer. Danskerne slog således deres egen rekord
fra 2008. Allerede i sidste del af 2008 begyndte tvseningen at stige kraftigt. Udsigten til analogt sluk
samt en finanskrise, der var begyndt at rulle, spillede
allerede ind på det tidspunkt. 2009 var året, hvor vi så
de fulde effekter af disse omvæltninger.

Kilde// TNS Gallup TV-Meter
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2008 var rekordår for tv-sening, men det var intet i
forhold til, hvad der var i vente i 2009, hvor en dansker
i snit så tv 3 timer og 9 minutter dagligt, en stigning
på 22 minutter i forhold til 2008. Rekorden i 2009 skal
først og fremmest ses i lyset af det analoge sluk i
efteråret 2009. Det betød nemlig oprustning på flere
fronter: Tv-kanalerne g jorde klar til kamp om seernes gunst og attraktive pladser i kanalpakkerne med
mange nye programmer i sendefladerne. I hjemmene
mobiliserede danskerne sig med nye fladskærme og
adgang til flere kanaler end tidligere. Samtidig lagde
finanskrisen loft over forbruget og den udadvendte
livsstil, der i større grad blev byttet ud med gratis
glæder, hjemlig hygge og eskapisme foran tv-skærmen. Der er altså ikke kun en årsag til den rekordhøje
tv-sening, men mange faktorer, der fik danskerne
klistret til skærmen i en grad, som aldrig er set før.
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ANDEL AF TV-HUSSTANDE,
DER HAR FØLGENDE I HJEMMET
Kilde// TNS Gallup TV-Meter

ANDEL AF TV-HUSSTANDE (i %)
100
80
64
60

60

50

40
27

20

2006

2007

2008

2009

PLASMA/LCD
TO ELLER FLERE FJERNSYN
TRADITIONELT TV
TV MED INDBYGGET DIG. MODTAGER

UGE 31-48

UGE 14-26

UGE 1-13

UGE 31-48

UGE 14-26

UGE 1-13

UGE 31-48

UGE 14-26

UGE 1-13

0
UGE 31-48

Danskerne udskiftede billedrørs-tv’erne i husstanden med fladskærme og flyttede ikke bare det gamle
billedrørs-tv fra stuen ind i soveværelset. Flere købte
fladskærme, og færre havde billedrørsfjernsyn i 2009,
mens mængden af tv-husstande med to eller flere
fjernsyn har været mere eller mindre konstant i de
seneste år. Muligheden for at se tv i flere rum end
tidligere har ellers været fremhævet som en mulig
årsag til den øgede tv-sening, men denne mistanke
synes hermed at være afkræftet. Heller ikke mange
danskeres mulighed for at se yndlingsprogrammerne
tidsforskudt, såkaldt timeshifting, forklarer den store
stigning i tv-seningen. Kun 1 % af tv-seningen i 2009
foregik ikke live eller med under fem minutters tidsforskydning, som i 2008. Fokuserer man på de husstande, der rent faktisk kan optage tv-programmer
på andet end gammeldags videomaskiner, lå niveauet
ikke meget højere. I disse husstande var det 2 % af tvseningen i 2009, der blev set tidsforskudt.

UGE 14-26

Jagten på fladskærmen fortsatte trods finanskrise
Til trods for finanskrisen købte mange danskere
fladskærme i 2009. Brancheorganisationen Forbrugerelektronik meldte således om over 700.000 solgte
skærme. Det analoge sluk og udsigten til alligevel at
skulle købe en modtagerboks, der kunne omforme det
digitale signal til et signal spiseligt for et gammeldags
billedrørsfjernsyn, fik en del danskere til at tage springet fuldt ud og skifte til en fladskærm med digital
tuner. Andelen af tv-husstande med fladskærme har i
det seneste år taget nogle gevaldige spring. I starten
af 2008 var det kun 36 % af danske tv-husstande, der
havde en fladskærm, mens det i slutningen af 2009
var 60 %. Bedre billedkvalitet og større skærme kan
være en del af forklaringen på, at danskerne ser mere
fjernsyn. Tv-seningen er således steget mere blandt
personer, der har en fladskærm i hjemmet end hos
dem, der ikke har.
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Danskerne søgte oplevelser gennem medierne
Finanskrisen er sandsynligvis en af de vigtigste
årsager til stigningen i tv-seningen. På et år, hvor
arbejdsløsheden næsten blev fordoblet, antallet af
konkurser samt tvangsauktioner var det højeste i lang
tid, og forbrugertilliden var på et lavt niveau, begyndte
danskerne for alvor at holde på pengene. Fra 3. kvartal
2008 til samme periode i 2009 faldt husholdningernes forbrug med 3,4 % på trods af, at den disponible
indkomst faktisk steg en smule. Det gav flere penge
til sparegrisen, for i denne periode af 2009 røg 5,2 %
af danskernes disponible indkomst den vej, hvilket var
det højeste niveau siden 2004. Danskernes aftagende
forbrug kunne også mærkes på rejsebranchen, som i
2009 havde et hårdt år. Danskernes rejselyst faldt og
efter sommerferiens afslutning havde færre danskere været på charterferie sammenlignet med samme
periode i 2008. Også restaurationsbranchen meldte
om hårde tider.
Til gengæld holdt danskerne ikke på pengene, når det
g jaldt fladskærme og ture i biografen. Brancheforeningen Danske Biografer rapporterede om rekordstort antal solgte biografbilletter i 2009. Der tegnede
sig således et billede af en befolkning, der i mangel på
oplevelser følt på egen krop i stedet drømte sig væk
i biografsalens bløde stole og søgte efter halvbillige
eventyr på det store lærred eller gratis adspredelser
på den lidt mindre skærm derhjemme.

Danskerne var til mere af det hele
Danskerne fik også flere kanaler at vælge mellem. Mod
udgangen af 2009 havde 68 % af husstandene adgang
til mere end 20 kanaler - 5 procentpoint flere end
på samme tid i 2008 - en udvikling, som i høj grad er
drevet af branchens og seernes forberedelse til det
analoge sluk. Danskere med adgang til mange kanaler
og særligt de danske kanaler ser generelt mere tv end
danskerne med adgang til færre kanaler. Derfor har
denne udvikling også været medvirkende årsag til det
rekordhøje tv-forbrug.
Når danskerne indfandt sig foran fjernsynet og zappede rundt på deres mange kanaler, brugte de som
vanligt mest tid på at se fiktion, dvs. film og serier.
Men faktisk viste tal fra de primære danske kanaler, at danskerne i 2009 ift. 2008 brugte mere tid på
alle genrer på nær sport, som ikke bød på samme
trækplastre i 2009 som i 2008. Den ekstra tid foran
skærmen blev således ikke brugt på én bestemt type
programmer.
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Både flere tv-seere og mere tv-sening
Positioneringsdansen mellem kanalerne forud for det
analoge sluk greb for alvor om sig i 2009. Tv-selskaberne brugte mange penge på nye programmer og
kanaler, der kunne fange seernes opmærksomhed. Og
opmærksomheden fangede de i den grad. Den øgede
tv-sening skyldtes ikke kun, at de tv-seende danskere
så mere tv. Flere danskere så reelt tv i 2009 ift. 2008.
Helt præcist fandt 2 procentpoint flere danskere vej
forbi deres tv-skærm ugentligt, så det i 2009 kun var
6 % af danskerne over 3 år, der ikke så tv mindst en
gang om ugen. Og det er kommet alle tv-selskaberne
til gode. Alle kanaler fra DR, TV 2, MTG og SBS steg i
ugentlig dækning i forhold til 2008. Samtidig var der
flere i alle aldersgrupper og flere blandt både mænd
og kvinder, der tændte for tv’et ugentlig. Og når de
g jorde det, blev de fleste også hængende længere, for
tv-seningen blev øget i alle aldersgrupper og stort set
også for alle kanaler.
Rekordhøj sening i alle aldersgrupper
Tv-seningen i 2009 satte ikke bare rekord samlet.
Danskere i alle aldre så rekord meget tv. Kigger man
nærmere på, hvem der så mest tv, var den ældre generation stadig i en liga for sig. For mens de 3-11-årige
i snit så tv 1 time og 52 minutter om dagen, sad danskere på 61 år eller ældre bænket i ikke mindre end 4
timer og 11 minutter dagligt - 28 minutter mere end i
2008. Den aldersgruppe, der relativt set øgede deres
tv-forbrug mest i forhold til 2008-niveauet, var dog
de yngre voksne, 21-40-årige, hvis tv-kiggeri steg med
16 % svarende til et dagligt forbrug på 3 timer og 15
minutter.

Også høj tv-sening i andre europæiske lande
Det var ikke kun danskerne, der i 2009 så mere tv end
tidligere. I USA måles tv-seningen i sæsoner, og sæsonen fra september 2008 til september 2009 slog alle
tidligere rekorder med en gennemsnitlig daglig sening
på 4 timer og 49 minutter (målt i 2 år+). DR Medieforskning har taget temperaturen på tv-markederne
i Europa og det var kun Serbien, der i 2009 nåede amerikanske højder. Blandt tilbagemeldingerne bemærkes dog også, at tv-seningen i 2009 rundt omkring i
Europa for de fleste landes vedkommende stadig lå i
den høje ende set i et tiårigt perspektiv. Både Norge,
Sverige, den italiensktalende del af Schweiz, Polen og
Serbien var ved udgangen af november 2009 på vej til
at slå tidligere rekorder.
Denne tendens peger endnu en gang på, at overgangen til digitalt tv i Danmark, og alt hvad denne ændring har bragt med sig, ikke fuldt ud forklarer den
øgede tv-sening. Når både lande, som Sverige og den
italiensktalende del af Schweiz, der slukkede deres
analoge signal i henholdsvis 2007 og 2006, og Polen
og Serbien, som endnu ikke fuldt ud er skiftet over til
digitalt signal, havde højere tv-sening end normalt i
2009, lugter det af, at finanskrisen satte sit præg på
mange lande med øget tv-sening til følge.
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Ny rekord i 2010?
To år i træk med rekordhøj tv-sening i Danmark leder
umiskendeligt tankerne hen på, om det samme kommer til at ske i 2010. Et kig i krystalkuglen for 2010
viser VM i fodbold med dansk deltagelse, men også
kanaler med ondt i programbudgetterne efter svigtende reklamesalg og massivt forbrug af penge på nye
programmer i 2009. Ude i de danske hjem er tv-seerne
dog klar som aldrig før med store skærme og gode
signaler. Derfor må bedste bud være, at danskerne
også i 2010 kommer til at se meget tv, men om vi når
helt op på hele 3 timer og 9 minutter igen må tiden
vise.

TV-SENING I EUROPA
I UDVALGTE LANDE
Kilde// TNS Gallup TV-Meter

DAGLIGT TV-FORBRUG (i MINUTTER)
350
298

300
261
241

250

237
222

218

210

202

200

196

187

186

182

182

181

174

163

160

154

152

151
143

150
100
50

2009 i de lande, der medvirker i stikprøven.

SCHWEIZ (TYSK) (3+)

BELGIEN (FLAMSK) (4+)

ØSTRIG (12+)

SLOVAKIET (12+)

SVERIGE (3+)

FINLAND (10+)

NORGE (12+)

IRLAND (4+)

HOLLAND (6+)

DANMARK (3+)

SCHWEIZ (FRANSK) (3+)

dag i den angivne målgruppe i perioden jan-nov

SCHWEIZ (ITALIENSK) (3+)

Gennemsnitligt antal sete min. pr. indbygger pr.

TJEKKIET (15+)

FRANKRIG (4+)

TYSKLAND (3+)

POLEN (4+)

SPANIEN (4+)

ITALIEN (3+)

RUSLAND (18+)

UNGARN (4+)

SERBIEN (4+)

0

18
MEDIEUDVIKLINGEN_DR

tv

analogt shut-off:
smertefri overgang
Af Niels Marslev, Medieforsker i DR. nima@dr.dk

”Analogt sluk”, stemt ind på mediawatch.dk som
mediebuzzword nummer 1 i 2009, var på forhånd
kåret som årets største tv-begivenhed. Men den
megen hype var med til at sørge for, at langt de fleste
danskere var godt forberedt, så det store shutoff nærmest blev en ikke-begivenhed. Den største
efterdønning af signalomlægningen må faktisk siges
at være DRs ganske succesrige lancering af tre nye
tv-kanaler.

”Den største danske tv-revolution siden indførelsen
af farvefjernsynet” skrev Business.dk i starten af
2009. Intet mindre. Slukningen af det analoge tv-signal natten til 1. november var imødeset med forventning, frygt og forvirring. Det store spøgelse var sort
skærm i hundredetusinder af danske husstande, som
hidtil havde hentet deres signal ud af luften med en
gammeldags tag- eller stueantenne. Men skræmmebilledet udeblev, og det danske shut-off blev det
vel nok mest smertefri, som noget tv-marked endnu
har oplevet. Kombinationen af en vellykket informationskampagne og et velopdragent folkefærd betød,
at langt de fleste nåede at få udstyret på plads til at
kunne fortsætte tv-kiggeriet allerede fra dag 1 i den
fagre nye tv-verden. Målt på parametre som seertid
og mediets totaldækning gav det analoge shut-off
kun et marginalt skvulp i befolkningens seeradfærd,
dog som forventet lidt kraftigere i den lille gruppe af
husstande, som modtog tv-signalet via egen antenne.

En lynmåling gennemført af Gallup dagen efter nedlukningen angav, at 45.000 husstande, svarende til 1,8 %,
blev ramt af sort skærm. Målet for den offentligt finansierede informationskampagne var maksimalt 2 %
på husstandenes primære tv én måned efter nedlukningen, hvilket således allerede var opfyldt på førstedagen. Af de 45.000 husstande viste ca. en tredjedel
sig at være tilknyttet fællesantenneanlæg, hvorfor de
ikke selv havde mulighed for at agere, ca. ¼ havde bare
ikke haft tid eller taget sig sammen, og yderligere ¼
havde forsøgt at gøre sig klar, men uden held. Tilbage
står under 10.000 husstande, som ikke havde forstået, hvad der foregik, eller hvad de skulle foretage
sig for at blive klar. De danske 1,8 % kan sammenlignes
med niveauer på hhv. 6 % og 4 % af husstandene ved
analogt shut-off i Finland og Sverige - altså en ganske
vellykket operation - og efter en måned var succesraten helt oppe på 99,7 %.
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Boxers entré i Danmark
Boxer vandt gatekeeper-rollen for det digitale sendenet i en skønhedskonkurrence allerede i 2008. Mindst
to større udviklinger var herefter forudset. For det
første var der forventning om, at Boxer ville presse
markedets priser, så det ville blive billigere at være tvabonnent i Danmark. Og for det andet ville der komme
langt større fleksibilitet for den enkelte kunde, når
tv-pakken skulle sammensættes. Begge forudsigelser har i nogen grad holdt stik, men det er endnu for
tidligt at konkludere, om Boxer har levet fuldt op til
forventningerne.
I forhold til konkurrerende kabel- og satellittilbud kan
man helt klart komme billigere til en forholdsvis stor
kanalpakke hos Boxer nu end hos markedets hidtidige
hovedrolleindehavere, når man ser bort fra junglen af
introduktionstilbud fra de forskellige udbydere. Om
pakken er lige så stærk som hos konkurrenterne, er
i hvert fald delvis et spørgsmål om smag og behag.
Men med Viasat-kanalerne som væsentlig undtagelse
har man med en fuld Boxer-pakke i hvert fald adgang
til hele paletten af større, danske kanaler. Generelt
kan man ikke sige, at priserne hos konkurrenterne er
blevet lavere, men der har været bevægelser i retning
af at kunne vælge mindre pakker til lavere priser (Viasat) eller at få mere værdi for omtrent samme udgift,
fx udvidet HD-tilbud hos Canal Digital eller gratis
opgradering til digitalt signal hos YouSee. Under alle
omstændigheder er det stadig relativt dyrt at modtage betalings-tv i Danmark. Hos Boxer skal de danske
kunder eksempelvis betale over 40 % mere, end
svenskerne skal slippe for en sammenlignelig pakke.
De danske distributører forklarer sig med høje danske
afregningspriser i forhold til tv-stationerne.

Mht. fleksibilitet i pakkesammensætningen har Boxer
faktisk g jort en forskel. Hos Boxer selv, men også hos
satellitoperatørerne, er der klart større mulighed end
tidligere for at bestemme indholdet i sit abonnement,
selvom prispolitikken ofte gør det uinteressant at
nedskalere. Kun YouSee har ikke rigtig taget skridt i
retning af reelt større fleksibilitet og holder stadig
fast i grund-, mellem- og fuldpakken samt diverse
ekstratilbud til ”Plus-kunder”. Et reelt nytiltag finder
man også hos Boxer i introduktionen af en såkaldt
walled garden-løsning, hvormed man som kunde kan
tilkøbe et dekoderkort til børneværelset, som kun
giver familiens små adgang til børnekanalerne. Hidtil
har tilkøb mest været et spørgsmål for kunden om
at udvide snarere end at afgrænse de tilgængelige
services.
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Flere frit tilgængelige tv-kanaler
på det digitale sendenet
De husstande, som ikke ville betale for at få yderligere
kanaler, fik også udvidet deres programtilbud hjemme
i stuerne. Med nyere digitalt modtagerudstyr kunne
man pr. 1. november 2009 se DR1, DR2, DR Ramasjang,
DR K, DR HD, DR Update, TV 2, Folketingskanalen og
lokal-tv/tegnsprogskanalen. DR HD skiller sig ud ved at
være den eneste kanal i HD på det digitale sendenet.
De første seerindikationer for Danmarks første gratis kanal i 100 % HD var imødeset med stor spænding.
Hvor der for markedets øvrige HD-kanaler har været
tale om aktive tilvalg i husstande, som generelt har
ønsket HD og været villige til at betale for det, er DR
HD et frit tilgængeligt tilbud til alle danske husstande,

hvoraf en ret beskeden andel dog kunne forventes at
have det fornødne udstyr, endsige den fornødne viden,
til at kunne se kanalen i ægte HD-kvalitet fra premieredagen. Der eksisterer kort sagt ingen gyldig viden
om DR HD’s reelle udbredelse, men det kan konstateres, at der ved årsskiftet var registreret sening
på kanalen hos knap 1,3 millioner forskellige seere,
altså ca. 24 % af danskerne, fordelt på ca. 25 % af de
danske husstande. Seertallene afslører dog ikke, om
billedet på skærmen faktisk er set i ægte HD, for der
er mange potentielle benspænd undervejs i kæden fra
distributør til antenne, via boks og kabel til skærm.
Status ved årets udgang er, at DR HD i november og
december opnåede en share på 0,9 % (1,1 % i aftenfladen) og en ugentlig dækning på 11 %.
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FAKTA
Det nye digitale sendenet består, ud over
Boxers betalings-tv, også af to såkaldte public
service MUX’er. I MUX 1 sendes DR1, DR2, TV
2 og lokal-tv/tegnsprogskanalen alle sammen
i det ældre mpeg2-format, men de kan ses
uden brug af programkort. I MUX2 sender DR
Ramasjang, DR K, DR HD og Folketingskanalen.
Alle kanaler sendes i det nyere mpeg4-format
og kan som MUX1 ses uden programkort.
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hårdt år for
kommerciel radio
Af Dennis Christensen,
Medieforsker i DR. dech@dr.dk

2009 var på én gang et meget uroligt og et meget
stabilt år. Antallet af radiolyttere og lyttetiden faldt,
SBS Radio fyrede halvdelen af sine medarbejdere,
og Radio 100FM gik konkurs. Alligevel forblev
styrkeforholdet mellem de forskellige udbydere
relativt uændret. 2009 blev også året, hvor de danske
politikere besluttede endeligt, at DAB er fremtidens
radioplatform.

Der er ingen, der i deres vildeste fantasi vil kalde forrige år, 2008, for et jubelår for det danske radiomarked. Ganske vist blev der indført nyt målesystem for
lyttertallene, som viste, at radiolytning var langt mere
udbredt end først antaget. Men dette var næsten
også den eneste positive nyhed det år, for ellers stod
ulykkerne nærmest i kø. Den målte lyttetid var lavere
end hidtil antaget, det tiltrængte økonomiske boost til
kommerciel radio, som TV 2’s entré på radiomarkedet
skulle give, udeblev, og selvsamme TV 2 Radio måtte
opgive driften. På den baggrund stod 2009 med gode
kort på hånden, for i hvert fald at blive et bedre år end
2008, men de færreste vil nok skrive under på, at det
blev tilfældet.
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Ny politisk rammeaftale
Starter man med det positive, var 2009 året, hvor
politikerne efter mange års tovtrækkerier blev enige
om en overordnet ramme for den fremtidige radioudvikling. En FM-replanlægning, som blev lanceret i
starten af årtusindet, og som tiden og udviklingen
efterhånden var løbet fra, blev taget af forhandlingsbordet. I stedet blev politikerne enige om en
radiopolitisk handleplan, som skal gøre DAB, og på lidt
længere sigt DAB+, til fremtidens danske radiodistributions-standard. Politikerne satte altså rammerne
for radiomediets fremtid i Danmark, og den fremtid er
med satsning på digital fremførelsesteknologi frem
for den analoge FM-model.

Kommercielle kvaler
I 2008 var en af de store historier, at TV 2 Radio smed
håndklædet i ringen, sendte videre på vågeblus for til
sidst at overdrage koncessionen til et, til lejligheden
oprettet, samarbejde med SBS Radio. Sidstnævnte
skulle stå for driften af radioen og putte indhold
på fladerne, mens førstnævnte betalte den faste
koncessionsafgift til staten. Med TV 2 ude af radiomarkedet var national kommerciel radiodrift altså
overladt til de to gamle aktører SBS Radio og Talpa
A/S. Og for de to selskaber kommer 2009 heller ikke til
at stå som et jubelår - snarere et annus horribilis for
begge parter.
Torsdag d. 19 marts måtte ledelsen i SBS Radio indkalde alle medarbejdere til stormøde og annoncere
massive besparelser og fyringer af hver anden medarbejder. Det betød blandt andet, at værtsdækningen
på SBS’ to primære kanaler Nova FM og The Voice blev
kraftigt beskåret, mens den lille rockstation, Radio
City, blev lukket. Og selv efter disse kraftige nedskæringer, var forventningen ikke, at man ville undgå
underskud.

Konkurs og ledig frekvens
Med de kraftige nedskæringer og deraf mindre
ambitioner hos den nærmeste konkurrent, Nova FM,
var banen kridtet op for Radio 100FM og Talpa Radio.
I september sprang bomben dog, da det kom frem, at
selskabet var gået i betalingsstandsning, og i starten
af oktober blev Talpa erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten. Herved skulle det dog ikke slutte. Få dage
efter konkursen købte selskabets direktør, Jim Receveur, stationens navn, udstyret og en mindre del af de
ansatte fra konkursboet og fortsatte sendingerne.
Retten til den frekvens, som radiostationen er opkaldt
efter, gik dog tabt. Foreløbig sender både Radio Soft
og 100FM videre, dog med lidt ændrede frekvenser og
ikke på DAB.
Det betyder også, at den 6. landsdækkende radiofrekvens nu er tavs og skal sendes i udbud igen. Det
politiske flertal har lagt an til et hurtigt udbud af FM6
i foråret 2010 - denne gang uden koncessionsafgiftens snærende bånd, og i stedet er der lagt op til en
såkaldt skønhedskonkurrence. Konkurrenten SBS
Radio, som driver den femte landsdækkende FM-kanal,
og som i parentes bemærket betaler en anseelig
millionudgift herfor, har varslet erstatningssag, hvis
politikerne lukker en ny konkurrent ind på markedet,
som slipper for det meget høje entry fee.
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Faldende dækning og lyttetid
Da radiolytning blev målt ved hjælp af en dagbog til og
med 2007, viste tallene, at radiolyttetiden faldt år for
år og at danskernes kontakt til radiomediet var vigende. Derfor har det været imødeset, om denne udvikling
ville fortsætte, efter man begyndte at måle mere
præcist i 2008. Og lad det være sagt med det samme:
Lytningen og dækningen er faldet. Hvor gennemsnitligt
95,5 % af danskerne lyttede til radio hver uge i 2008,
er dette tal faldet til 94,6 % i 2009. På daglig basis
er udviklingen den samme, da 80,1 % af befolkningen
dagligt lyttede til radio 2008 mod 78,1 % i 2009. Den
daglige lyttetid er også faldet med fire minutter, da
danskerne i gennemsnit lyttede i 127 minutter om
dagen i 2009 mod 131 minutter i 2008.
Det er dog ikke nedgang over hele linjen, for ser man
kun på de 12-19-årige, var 67,8 % af dem i 2008 i
kontakt med radioen dagligt og det tal er nu steget
til 68,3 %. Gruppen lyttede også 7 minutter mere end
i 2008, da det i 2009 gennemsnitligt blev til 77 minutters radio per dag.

Radiomarkedet 2009
Som følge af radiomediets faldende dækning, mistede
både public service radio og kommerciel radio kontakt
til danskerne. Hvor kommerciel radio i 2008 ugentligt var i kontakt med 71,5 % af befolkningen, dalede
dette tal i 2009 til 68,4 %. Og for DRs vedkommende
faldt dette tal fra 87,5 % i 2008 til 86,3 % i 2009. Med
de førnævnte kommercielle vanskeligheder in mente,
er det også værd at bide mærke i styrkeforholdet
mellem DR og de kommercielle: I 2008 var forholdet
74,5 % - 25,5 % i lytterandele i DRs favør, og i 2009
endte DRs lytterandel på 75,8 %. Det vil sige at DRs
lytterandel kun steg med 1,3 procentpoint i løbet af
et år, hvor den ene store landsdækkende konkurrent
fyrede halvdelen af medarbejderstaben, og den anden
landsdækkende konkurrent blev erklæret konkurs.
De store bølger til trods, har danskernes radiolytning
altså været utrolig stabil.
2009 blev også et år, hvor mange af de små radiostationer klarede sig rigtig flot. Skala FM i Syddanmark
havde rigtig flotte lyttertal, og i det østjyske klarede
Radio ABC-gruppen sig også flot lokalt og tjente
penge. Om ikke andet viser det, at de nationale, kommercielle aktørers vanskeligheder ikke skyldes nogen
indædt modstand hos danskerne mod at lytte til
reklamefinansieret radio. For lokalt lytter danskerne
gerne til kommercielle lokalradioer - og enkelte steder
rundt om i landet er der lokale radiostationer, som i
deres sendeområde kan præsentere bedre lyttertal
end landets største radiostation, P4.
Konkluderende kan det siges, at mens der rundt omkring radiolytningen er sket store forandringer i 2009,
bærer lyttertallene ikke præg af disse jordskælv.
Derimod har ændringer i danskernes lyttemønstre
været meget beskedne og rolige i forhold til den uro,
der har været bag kulisserne på dansk radio i 2009.
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TOP 10 LYTTERANDELE
2008 OG 2009
Kilde// TNS Gallup Radiometer

LYTTERANDELE (i %)
45

42 43

LYTTERANDEL 2008

Der skete ikke mange ændringer på kanalfronten i 2009 i

LYTTERANDEL 2009

forhold til året før. De fire største kanaler var de samme, og
P4 lagde afstand til P3. Både Radio 100FM og P1 gik samtidig
mærkbart frem, mens også Nova FM havde stor fremgang fra
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2008 til 2009, fordi kanalen først begyndte at sende i september 2008. The Voice og Radio Soft skiftede plads, men kun med
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små forskydninger. Efter lukningen af Radio City klemte både
P5 og DR Hit sig en plads op med nogenlunde samme lytteran-
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dele som i 2008.
25
*Bemærk at Nova FM ikke sendte i hele 2008,
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hvorfor deres tal er markant lavere i 2008

15

**Tallene for 100FM og Soft er fra 1-3. kvartal,
da Talpa Radio Danmark er gået konkurs og
sidste kvartals lyttertal ikke er offentligt tilgængelige
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TOP 10 ANTAL UGENTLIGE
LYTTERE 2008 OG 2009
Kilde// TNS Gallup Radiometer

ANTAL LYTTERE (i 1000)
Selvom en lavere procentandel af danskerne hørte radio i
2009 end i 2008, er ændringerne små i toppen af dansk radio.
P4 havde samme antal lyttere som i 2008, P3 mistede lidt,
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mens 100FM voksede. Nova FM havde flere lyttere i snit i 2009
end i 2008, og The Voice voksede også lidt. P1, P2 og Radio Soft
holdt nogenlunde lyttertallet, mens DR Hit voksede en del.
Boogieradio overhalede P5 og indtog 2009’s 10. plads.
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da Talpa Radio Danmark er gået konkurs og
sidste kvartals lyttertal ikke er offentligt tilgængelige
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radiomediet er stadig
vigtigt for danskerne
Af Dennis Christensen,
Medieforsker i DR. dech@dr.dk

den, at mediet i de senere år har haft mindre kontakt
med danskerne end tidligere, og at danskere bruger
mindre tid i selskab med radioen, så spiller mediet
stadigvæk en stor rolle for de fleste danskere.

Selvom radiomediet ikke har været inde i en positiv
udvikling de senere år, er der ikke grund til at bekymre
sig for mediets fremtid i første omgang. Radio spiller
stadigvæk en stor rolle i de fleste danskeres hverdag,
og spørger man dem selv, er det ikke ved at ændre sig.

Radio er central i mange danskeres hverdag
Den måske mest centrale pointe fra undersøgelsen
er, at radiomediets betydning fortsat er meget stor
for mange danskere, den marginalt lavere dækning og
lyttetid til trods. 60 % de adspurgte danskere mener
nemlig, at radio er en vigtig eller central del af deres
hverdag. Det tyder altså på, at de fleste danskere
fortsat tillægger mediet stor værdi. Undersøgelsen
viser også, at knap 30 % af de adspurgte betragter
radio som nogenlunde vigtigt, men dog kunne undvære
det, mens kun ca. hver tiende ikke finder radio særlig
vigtig. Selvom det indikerer, at radiomediets betydning
er varierende, kan radioen altså ikke afskrives som en
uvæsentlig del af den danske hverdag, da lytningen
fortsat tillægges stor betydning af flertallet af danskerne. Man skal også huske på, at selvom lyttetiden

Ved første tilbageblik på radiomarkedet i 2009, kan
man få en fornemmelse af, at radiomediet er præget
af nedgang og forlis, men det er dog langtfra hele billedet. DR Medieforskning gennemførte sammen med
analyseinstituttet Capacent i efteråret en undersøgelse af danskernes forhold til radiomediet, og den
helt overordnede konklusion er, at spådommene om
radiomediets forestående forfald er overdrevne. For
selvom det indiskutabelt er en del af radiovirkelighe-
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og dækningen er faldende, er radiomediet fortsat i
kontakt med 95 % af befolkningen på ugebasis, hvilket
er på niveau med tv-mediet.
Beder man danskerne om at se lidt længere ud i
fremtiden og vurdere, hvor vigtigt de tror radiomediet
vil være for dem i fremtiden, svarer langt de fleste,
nemlig 84 %, at radiomediet vil opretholde den samme
høje betydning som i dag. 12 % mener, at radio bliver
vigtigere, og 2 % tror, at radio bliver mindre vigtigt.
Det vil altså sige, at der er et flertal i befolkningen
som helhed, der ser positivt på radioens vigtighed i
fremtiden. Hvad der er endnu mere bemærkelsesværdigt er, at det særligt er de yngste, der forventer
størst vækst i betydningen. I gruppen af unge mellem
18 og 25 er der hele 17 procentpoint flere, der tror radio bliver vigtigere, end at mediet vil miste betydning.

Radioens betydning i fremtiden
Radio er et af de ældste massemedier, som danskerne
fortsat benytter i dag. Og der er ingen tvivl om, at
radioproduktet i sin kerne fortsat minder om radioen
i starten af forrige århundrede. Radiomediet er en
envejskommunikation, hvor en broadcaster udsender
tale eller musik til en større eller mindre lytterskare
alt efter indholdet. Og i den henseende er personaliseret onlineradio, internettet eller tv mere moderne. En
bruger kan få mere indhold tilpasset lige præcis sine
præferencer online, han kan få det visuelle aspekt med
på tv, og han kan på iPod lytte til lige præcis den type
musik, han lyster.
På trods af de mange skitserede alternativer til
radio er radiomediet fortsat i ugentlig kontakt med
stort set alle danskere, unge som gamle. Det skyldes
radiomediets store forcer: forestillingen om selskab
og fællesskab. Og radiomediet er samtidig enkelt
og smart, fordi det fungerer rigtig godt som baggrundsmedie: hvor tv kræver en langt højere grad af
opmærksomhed, og internettet forudsætter adskillige tasteklik, museklik og til- og fravalg, så er radio
nemt. Man trykker på ”Tænd”, og så har man selskab.
Et selskab som er nemt at koncentrere sig om, og
ikke bliver fornærmet, hvis man vælger at koncentrere sig om bilkøen, madlavningen eller rengøringen
samtidig. Radioens fortsatte store betydning giver
os en påmindelse om, at selvom teknologien udvikler
sig, mindskes menneskets behov for kontakt og fællesskab ikke. Derfor tyder alt på, at radioen også i de
næste mange år vil være relevant for danskerne.

OM UNDERSØGELSEN
DR Medieforskning gennemførte tidligt
i efteråret 2009 en større analyse af
danskernes forhold til radiomediet, som
blev kaldt radiofremtidsundersøgelsen.
Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde
med Capacent, som gennemførte interviews
med 1.043 danskere om deres forhold til
radiomediet.
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de unge udfordrer
radioen, men
fravælger den ikke
Af Dennis Christensen,
Medieforsker i DR. dech@dr.dk

Teknologiudviklingen har de seneste år givet
danskerne muligheder for at høre radio på nye måder,
og det er især de unge, som har taget dem til sig.
Mange af dem bruger fx personaliserede online
musiktjenester i et overraskende stort omfang, men
det betyder ikke, at målgruppen har fravalgt radioen.

De unge danskere er ikke lige så flittige brugere af
radiomediet som de ældre, men det er dog ikke et
misforhold, som er helt unikt for radio. Det samme gør
sig nemlig også gældende på tv. Alt taget i betragtning er radiomediet dog alligevel i kontakt med 93 %
af de danske teenagere hver uge, samme andel som
blandt danskere mellem 20 og 30 år og lidt mindre end
dem over 30. En gennemsnitsteenager lytter 1 time
og 17 minutters radio hver eneste dag og blandt de
12-30-årige er tallet 1 time og 29 minutter. Så grundlæggende kan man ikke finde belæg for at sige, at radiomediet ikke fortsat har god kontakt med de unge.
Til gengæld kan man også se, at det er de unge, der
tager de nye digitale muligheder til sig. DRs platformsdifferentierede lyttertal viser fx, at det er danskerne
under 30 år, som hører mest digital radio. I gruppen
af 12-30-årige udgør den digitale radiolytning 14 % af
gruppens totale lytning, mens den er 9 % i befolkning-
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en som helhed. Og en undersøgelse foretaget af DR
Medieforskning og Capacent viser samtidig, at det er
de unge, som udfordrer den klassiske radiolytning, og
i højest grad benytter sig af nye digitale muligheder
som netradio, podcasting og online personaliserede
musiktjenester, som mere end hver fjerde mellem 12
og 30 år bruger ugentligt.

De unge vælger nye veje
Et af de punkter, hvor de unge i højere grad bruger de
nye radiomuligheder, er netradioen. 35 % af de unge
til og med 25 år benytter sig af netradioen mindst
ugentligt mod 14 % i befolkningen. Og når det kommer
til at hente podcasts, anfører 11 % i ungemålgruppen,
at de henter mindst én podcast ugentligt, mens det
tilsvarende tal for befolkningen som helhed er på 4 % altså 3 gange færre.
Brugen af personaliserede online musiktjenester,
såsom Pandora, Imeem, Last.fm og lignende har ikke
været særligt godt beskrevet i Danmark, og mange
har muligvis også afskrevet dette som et marginalt
nichefænomen. I befolkningen som helhed er det da
heller ikke mere end 8 procent, der benytter sig af
det ugentligt. Det er der givetvis også nogle, som vil
betragte som overraskende højt, men ser man på de

unge igen, viser det sig, at blandt personer mellem
18 og 25 år, benytter hele 31 % sig ugentligt af online
musiktjenester - heraf 25 %, som bruger dem dagligt.
At det især er de unge, som tager de nye distributionsmuligheder til sig, er umiddelbart ikke så overraskende, og særligt de nævnte online musiktjenester
kan blive en spændende udfordring for radiomediet
i de kommende år. Spørgsmålet er, om udbyderne af
disse tjenester kan etablere forretningsmodeller, som
sikrer, at tjenesterne overlever på længere sigt.

Radiomediet udfordret på hjemmebanen
Online personaliserede musiktjenester udfordrer
radiomediet på dets hjemmebane. Hvor fx iPods ikke
er i direkte konkurrence med radio, da de kun afspiller
det, brugeren selv har puttet ind, så forholder det sig
anderledes med mange online tjenester. De afspiller
nemlig ikke kun de sange, man beder om, men udfordrer og præsenterer også brugeren for ny musik meget på samme måde som radioen i dag introducerer
mange danskere for nye artister og udvider manges
musikalske horisont. Udbredelsen af personaliserede
online musiktjenester kan være en forsmag på en
fremtid, hvor det i højere grad er online, at danskerne
bliver introduceret for de nye kunstnere.

En revolution er formentlig ikke forestående, men der
er dog næppe tvivl om potentialet i tjenester, som
tager udgangspunkt i lytterens personlige musikpræferencer og giver bud på ny musik. Denne type feedbackfunktion er ganske vanskelig på radio, som sender
et ensartet produkt ud til alle brugerne, og derfor ikke
har muligheden for at målrette produktet på et individuelt plan. Heri kan der dog også ligge en begrænsning
for online-tjenesternes udvikling, da musikprofilen kun
er en del af radiomediets forcer, hvor aspekter som
værter, stemning og en fælles referenceramme også
spiller ind. Her kan de internationale musiktjenester
endnu ikke være med.
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digital radio
påvirker danskernes
lyttervaner
Af Dennis Christensen,
Medieforsker i DR. dech@dr.dk

Selvom radiolytning via DAB-radio på mange måder
minder om FM-lytning, ændrer den digitale teknologi
også mange radiolytteres måde at høre radio på. En
ny undersøgelse viser blandt andet, at skiftet til DABradio har givet mange danskere en ny favoritkanal.
De danske mediepolitikere vedtog i 2009 en politisk handleplan, som på sigt skal gøre den danske radiolytning
digital. En konsekvens af denne digitalisering vil blandt andet være et langt større udbud af landsdækkende
radiostationer, end tilfældet er det i dag med analog radio. Den digitale lytning optager allerede i dag en stor del
af danskernes lyttetid, fx var 18 % af de 20-39-åriges radiolytning til DR i november 2009 digital. En ny undersøgelse foretaget af DR Medieforskning i samarbejde med brancheorganisation DAB Digital Radio Danmark peger
på en række interessante ændringer i lyttevanerne blandt DAB-lyttere. Undersøgelsens mest interessante
konklusioner er, at DAB-ejere zapper mere på deres radioer, og så har hele 37 % fået en ny yndlingskanal.

Mere spredt lytning på DAB-radioer
DR platformsdifferentierer i dag sine lyttertal, så man kan se, på hvilken platform lytningen sker. Her kan man
bl.a. se, at selvom P3 er den mest lyttede kanal via DAB, har mange af de specifikke DAB-kanaler, såsom P5, DR
Hit og Boogieradio også forholdsmæssig stor lytning - endda mere end FM-klassikere som P1 og P2 på DAB. Den
nye undersøgelse viser, at mange DAB-ejeres lyttevaner også har ændret sig med den digitale radio. 29 % - eller
mere end hver fjerde adspurgte DAB-ejer - erklærer sig enige i, at de mange DAB-kanaler er en klar fordel, og de
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benytter sig af mange af dem. Det er en ret høj procentandel, fordi danskerne oftest har deres radioer
tunet ind på én radiostation, og zapning mellem kanaler er meget lidt udbredt. Undersøgelsen viser, at den
ikke eksisterende radiozapning i noget omfang er et
analogt fænomen, da en stor del angiver, at de benytter sig af mange af de nye radiokanaler på DAB. Når
det er sagt, så er radiokonservatisme dog stadigvæk
det mest udbredte - også på digitale radioplatforme.
65 % angiver, at de mange kanaler er udmærkede, men
at de fortsat lytter mest til den kanal, de plejer.

Mange digitale lyttere har fået en ny favoritkanal
En af konsekvenserne af digitalisering er altså, at
mange lytter på flere forskellige kanaler, og det næste
oplagte spørgsmål er, om de nye kanaler bliver suppleringskanaler, eller om danskerne skifter favoritkanaler. Og igen er konservatismen mest udbredt. 57 %
angiver, at deres favoritkanal fortsat er den samme,
som før de fik DAB. Det er ikke overraskende. Hvad der
derimod er overraskende, er den relative høje andel,
som tilkendegiver, at digital radio har givet dem en ny
favorit. Mere end hver tredje, nemlig 37 %, tilkendegiver, at den kanal, de i dag betragter som deres favorit,
er en anden, end før de fik DAB. Denne lyttertilkendegivelse understøttes da også af tal for den digitale
lytning. Niche-radiokanalerne har relativt mere lytning
end man kunne forvente på DAB-platformen.
DAB giver altså ikke kun en større spredning, men kan
faktisk også påvirke, hvilke kanaler danskerne lytter
længst til. Set i det perspektiv er det derfor heller
ikke overraskende, at 39 % af danskerne tilkendegiver,
at de zapper mere mellem kanalerne, end før de fik
DAB radio.

DAB handler om kanaler, FM om frekvenser
DAB-platformen indbyder først og fremmest til mere
spredt lytning end FM, fordi brugeren af en DAB-radio
bladrer mellem kanalerne via kanalnavne og ikke ved
at gennemsøge et frekvensspektrum på tilfældige
frekvensnavne som ”97,1”, ”102,3” osv. Derfor er det
nemmere at orientere sig hurtigt i udbuddet. På FM
skal brugeren søge frekvensspektret igennem og
gemme kanalerne på presets, hvis man i det hele taget
tager sig tiden til det. Alt det besvær slipper man for
på DAB, hvor kanalernes navne dukker op på displayet
uden forudgående tuning. Derved har stationsnavnene
mulighed for med det samme at fortælle lytteren,
hvad der venter - noget som en frekvens aldrig har
mulighed for. Naturligvis spiller det større og potentielt mere målrettede indhold også ind, når danskerne
vælger mellem kanalerne, men selvom kanaludbuddet
skulle være det samme, indbyder DAB til mere udforskning, end FM gør.
Det er naturligvis et stort spørgsmål om en eventuel
fremtidig total-digitalisering af det danske radiomarked kan medføre ændringer af status quo og
DRs dominans. Tallene i undersøgelsen tyder ikke på
en enorm omvæltning af radiomarkedet, men der er
dog indikationer på, at en digitalisering vil betyde, at
danskerne er villige til at give flere kanaler en chance,
når kanalerne er tilgængelige og det er nemt, som
tilfældet er ved digital distribution.

OM UNDERSØGELSEN
DR Medieforskning har i efteråret 2009
gennemført en analyse af danskernes
digitale lyttervaner i samarbejde med
brancheorganisationen DAB Digital Radio
Danmark og analyseinstituttet Megafon. Denne
undersøgelse stiller blandt andet danskerne
en række spørgsmål om deres lyttervaner og
hvordan de er blevet påvirket, efter de har fået
en digital radio i hjemmet.
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myter om unges
mediebrug
Af Lene Heiselberg,
Medieforsker i DR. lehe@dr.dk
Med den hastige udvikling af medierne kan det være
svært at hitte ud af fup og fakta i de mange udsagn
om danskernes mediebrug. Især bliver unges brug
ofte beskrevet som meget forskelligt fra resten
af befolkningen, og udtryk som digital natives og
first movers bliver plantet som et solidt mærkat på
målgruppen. DR Medieforskning punkterer her et par
af myterne om unges medieforbrug.
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UNGE SER IKKE
LÆNGERE TV
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I 2009 brugte unge mellem 15 og 25 år ca. 2½ time
om dagen på at se tv, mens de brugte ca. 1½ time
om dagen på at lytte radio og ca. 1 time og 20
minutter på internet. Tv´et fylder altså stadigvæk
mest i de unge danskeres mediehverdag, og de
unges tv-sening er steget kraftigt siden 2007. I
øvrigt brugte de unge mindre tid på massemedier
end befolkningen generelt, og det er der egentlig
ikke noget nyt i, for unge har altid brugt mindre tid
på medier.

UNGE HØRER
IKKE RADIO
P3 og P4 er blandt de medier, 15 til 25 årige bruger
mest tid på. Sammenligner man de unges tidsforbrug på tv, radio og internet i november 2009, så lå
især TV 2 og P3 i den absolutte superliga. Dagligt
brugte de unge TV 2 i 34 minutter, P3 i 29 minutter,
P4 i 22 minutter, konsolspil/DVD i 21 minutter samt
Facebook og TV3 i 19 minutter.

UNGE ER DEN
MÅLGRUPPE,
SOM BRUGER
INTERNETTET MEST
De unge mellem 15-25 år er ikke mere på internettet end andre aldersgrupper. Den befolkningsgruppe, som bruger internettet flittigst, er en bred
gruppe af yngre mennesker under 40 år. Blandt
unge i alderen 15-25 er 84 % på nettet dagligt,
mens dette gælder for 85 % af de 26-40-årige.
Man skal op i aldersgruppen 41-60, før internetbrugen falder, og selv her er 74 % aktive dagligt.
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UNGE SER
PRIMÆRT
TV PÅ INTERNETTET
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Kun 21 % af de 15-25-årige ser tv på internettet
minimum ugentligt. Til sammenligning ser 85 % i
målgruppen tv på en almindelig tv-skærm i samme
tidsperiode. Det er dog den unge målgruppe, som
ser mest tv på nettet. Blandt de lidt ældre i aldersgruppen 26-40 ser 15 % tv på internettet ugentligt,
mens det for de 41-60-åriges vedkommende er 8 %.

UNGE GÅR MEGET
PÅ NETTET VIA
DERES MOBILTELEFON

Kun 15 % blandt de 13-20-årige går på internettet
via deres mobiltelefon mindst månedligt. Og de fleste af dem går på internettet mindre end én gang
om ugen, hvilket ikke er alverden. Det vil sige, at
ca. 85 % af de unge stort set aldrig bruger deres
mobiltelefon til at gå på internettet. Derimod er de
21-30-årige de mest netaktive på mobiltelefonen;
her går nemlig små 20 % på det mobile internet
mindst månedligt.

DE UNGE SER
KUN AMERIKANSKE
SERIER I TV
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Blandt unge er de mest populære programgenrer
store underholdningsprogrammer, fx X Factor, succesfulde dramaserier som Forbrydelsen 2, og store
sportsbegivenheder. Det er i øvrigt nøjagtigt de
samme programgenrer, som er de mest populære
blandt alle andre seere.

36
MEDIEUDVIKLINGEN_DR

internet
& mobil

danskerne bruger
mere tid på nettet
Af Carsten Andreasen,
Medieforsker i DR. cand@dr.dk

I 2009 fortsatte internettet med at tiltrække nye
annoncekroner på trods af finanskrisen. Mange af
kronerne forsvandt dog hurtigt ud af landet og tog
turen over Atlanten til store amerikanske selskaber.
Danskerne brugte længere tid på internettet, men
Danmark har stadigvæk en udfordring med at få gjort
flere danskere it-kompetente.

Nettet er en distributionsplatform for både telefoni,
tv, mail og samtidig et på mange måder selvstændigt
og modent medie. I 2009 oplevede det danske internetmarked fortsat en række store omvæltninger.
Først og fremmest blev markedet ramt hårdt af
finanskrisen, og de tocifrede vækstrater på annonceomsætningen forsvandt, hvilket tvang mange sites til
at fokusere på kerneydelserne. 2009 var også præget
af, at Facebook fortsatte sit voldsomme indtog i Danmark, og generelt af en fortsat forøgelse af trafik til
amerikanske sites. På hjemmebanen var det Ekstrabladet.dk som i kraft af en stadig større og meget
loyal brugerskare fik styrket sin position på markedet
betydeligt.

37
FAKTA
Danskere med adgang til internettet//
2009// 92 %
2008// 91 %
Tidsforbrug pr. dag//
2009// 57 minutter
2008// 51 minutter
Husstande med bredbånd//
2009// 72 %
2008// 71 %

Kilde// TNS Gallup Index Danmark, Gemius/FDIM
og IT & Telestyrelsen

Annoncevækst og øget tidsforbrug
Internettet som mediegruppe kunne desuden som en af de få midt i finanskrisen vise vækst i annonceomsætningen, selvom den dog var aftagende i 2009 i forhold til årene forinden. Ifølge Foreningen af Danske Internetmedier er internettet nu tilmed den største mediegruppe målt på omsætning.
Der kommer samtidig kun få nye danskere på nettet, og i 2009 havde 92 % af alle danskere over 12 år adgang til
internettet. Det tyder ikke på, at de sidste 8 % af danskerne kommer på nettet inden for kort tid. Restgruppen
består primært af personer over 70 år, som næppe kan forventes at komme online. Mens der kom få nye brugere
til, brugte danskerne dog længere tid på nettet end i 2008. Således brugte alle danskere over 15 år i gennemsnit
57 minutter pr. dag på nettet i oktober måned, hvilket er en stigning på 12 % i forhold til samme måned året før.
Det er især værd at være opmærksom på, at hele 70 % af den stigning stammer fra Facebooks fremgang.
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Amerikanske sites dominerer det danske marked
På daglig basis er det især Microsofts tre sites/
tjenester MSN, Windows Live og Messenger som danskerne finder frem på nettet. Danske Ekstrabladet.dk
tilhører også kategorien af hjemmesider, som danskerne dagligt finder værd at besøge, men internetmarkedet i Danmark domineres i stadig højere grad
af amerikanske sites. Amerikanske sites som Google,
Facebook, Yahoo, MSN, Wikipedia og Youtube oplevede
alle tocifrede vækstprocenter i oktober 2009 i forhold
til samme måned i 2008.
På det danske marked må man særligt fremhæve Ekstrabladet.dk, som med en seks procents vækst på månedsniveau sammenlignet med oktober 2008 har haft
en stor fremgang. På dagsniveau har Ekstrabladet.dk
oplevet en stigning på 13 %, hvilket viser, at sitet både
har øget antallet af brugere og loyaliteten blandt brugerne. Ekstrabladet.dk blev relanceret med nyt layout
i 2009. Danskernes øgede tidsforbrug på nettet har
desuden betydet vækst til andre store danske sites
som Dba.dk, E-boks.dk, Politiken.dk og QXL.dk

Mænd bruger mest tid og elsker nyheder
Mænd bruger godt 10 % længere tid på nettet end
kvinderne, nemlig i snit 59 minutter per dag mod kvindernes 53 minutter. Selvom der ikke er voldsom forskel på tidsforbruget, er der alligevel store forskelle
på, hvilket indhold kønnene foretrækker. Netbrug som
fx jobsøgning, bogkøb og chat er fælles for kønnene,
men mænd er især markante nyhedsforbrugere, mens
kvinderne i langt højere grad er til sociale sites. Fx
bruger mænd dobbelt så lang tid på at læse landsdækkende dagblade på nettet og se tv-stationernes
netnyheder. Og kun 37 % af kvinderne læser nyheder
på nettet mindst ugentligt, mens dette tal er 54 % for
mændenes vedkommende. Næsten dobbelt så mange
mænd bruger også tv- og radioindhold på nettet sammenlignet med kvinder.
Når det gælder de sociale tjenester på nettet som
fx Facebook er kvinderne klart i førertrøjen. Danske
kvinder bruger i snit 11 minutter om dagen på Facebook, mens mændene kun bruger 6 minutter, hvilket er
en smule mindre end de bruger på Google. Kvinderne
bruger også i højere grad end mænd små spil (såkaldt
casual gaming), tøjkøb på nettet, fx ellos.dk og Trendsales, og kvinder holder sig heller ikke tilbage, når det
gælder sites med kulørte nyheder.
Generelt afspejler nettet vores hverdag og interesser. Der er fx flere mænd, som spiller om penge og køber musik, mens kvinderne er den største gruppe, når
det gælder opskrifter og sundhed. Selvom næsten alle
danskere efterhånden har adgang til internettet, ses
nemlig en kønsforskel hos restgruppen, hvor næsten
dobbelt så mange kvinder som mænd ikke har adgang
til internettet. Således mangler 10 % af kvinderne at
komme på nettet, mens kun 6 % af mændene ikke har
fundet vej ud i cyberspace.
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40% af alle danskere har stadig ingen
eller ringe it-kundskaber
På et overordnet niveau kan den danske befolkning
opdeles i tre it-grupper: en mindre gruppe af befolkningen, som enten slet ikke har adgang til internettet
eller ikke bruger det pga. manglende interesse eller
lave kompetencer, en større gruppe, som ganske vist
bruger nettet, men pga. lave kompetencer ikke udnytter mange af internettets muligheder, og sidst en
gruppe af aktive og it-kompetente netbrugere.
Kun 8 % af danskerne har ikke adgang til internettet.
Alligevel viser undersøgelser fra bl.a. IT- og Telestyrelsen, at ca. 40 % af danskernes har lave eller
ingen it-kompetencer, og at ca. 20 % af danskerne
aldrig bruger en computer. Det at have adgang og en
computer er altså ikke nok til automatisk at give gode
it-kundskaber.
Når en stigende del af den offentlige forvaltning
foregår på internettet, nyhedsmedierne henviser til
alt baggrundsmaterialet på hjemmesider, og mange
job kun opslås online, er der en stor fare for, at dem,
der mangler it-kompetencer, bliver sat af. De har ikke
muligheder for at beregne deres skat på nettet, finde
billige varer, være klar til særlige tilbud på flybilletter,
finde beskrivelser af sundhedsproblemstillinger, læse
udskrifter fra folketinget, finde partiprogrammer osv.
Der er altså rigtig mange områder, hvor man risikerer
at blive sat af, fordi it-kompetencerne mangler. Og
således bliver der skabt et it-mæssigt A- og B-hold af
danskerne.
Målingen af danskernes it-kompetencer er foretaget over flere år, men fordelingen mellem grupperne
forbliver uændret. Dermed må man konkludere, at
udfordringen ikke løser sig selv over tid.

Årets store buzzword: Twitter
Et af årets stor buzzwords var Twitter. Den amerikanske tjeneste, hvor brugerne med 140 karakterer
lange statusopdateringer skriver om alt mellem
himmel og jord, har dog kun fået sit gennembrud i den
danske presse, ikke hos det danske folk. I oktober
2009 besøgte små 170.000 danskere over 15 år twitter.com – Facebook er altså cirka 15 gange så stort.
Det er dog ikke alle Twitters brugere, som bruger
tjenesten via sitet, der kan derfor være brugere som
af den grund ikke tælles med. De 170.000 danskere,
der har været på Twitter.com, inkluderer dog også
alle dem, som blot kom forbi sitet uden selv at være
aktiv bruger, så reelt er antallet af danske twittere
formentlig lavere end 170.000.
En analyse af Twitters danske brugere viser, at brugerne typisk er mænd mellem 20 og 40 år, bosiddende
i København og har en længerevarende uddannelse.
Den store forskel mellem Twitter og Facebook er, at
Twitter er en langt mere fokuseret tjeneste, som kun
har statusbeskeder, mens Facebook typisk fokuserer
på eksisterende relationer mellem folk. På Twitter kan
alle følge alle, og det indbyder til idoldyrkelse mere end
plejning af eksisterende sociale relationer. Om Twitter
nogensinde får et større gennembrud i Danmark, kan
kun tiden vise, men med Facebooks store etablerede
brugerskare og Twitters struktur er det nok ikke
sandsynligt.
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Web-tv i udvikling
Web-tv er ikke længere ensbetydende med YouTube,
selvom sitet klart dominerer på web-tv. YouTube
lancerede i 2009 muligheden for at lægge videoer op i
HD-format og eksperimenterede samtidig med at lave
automatisk tekstning af videoer, som kan åbne YouTube endnu mere op for alle. Desuden offentligg jorde
YouTube planer om at tilbyde mere professionelt produceret indhold, på sigt måske mod betaling. Det er
også klart det amerikanske marked, som udvikler webtv. Amerikanske Hulu.com har længe tilbudt de store
amerikanske tv-blockbuster-serier og –programmer,
Netflix giver nye muligheder for at leje film direkte til
fladskærmen hjemme i stuen, og Apple er med iTunes
og AppleTv også store på markedet.
På det danske marked var det i mange år stort set
kun DR, som havde et tilbud af betydning, men i løbet
af 2009 begyndte TV 2 og de store dagblade, igen
med ekstrabladet.dk i spidsen, at melde sig i kampen
om web-tv-brugere og har opnået flotte resultater,
bl.a. har TV 2’s web-tv tjeneste rundet 40.000 abonnenter og Ekstra bladets web-tv har cirka 1½ millioner
ugentlige visninger.

Samtidig er der sket en koordinering i reklameformaterne, så den samme kampagne kan køre på flere websider og en ny måling i FDIM-regi er ved at se dagens
lys, alt sammen skridt på vejen til at gøre dansk webtv kommercielt interessant. Koordinering af annonceformater og skabelsen af en veldokumenteret valuta
har traditionelt været en milesten for mange medier
i forhold til at komme ind på markedet i et betydende
omfang, så dette er vigtige skridt i forhold til at skabe
et levedygtigt marked for web-tv i Danmark.
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Kilde// FDIM/Gemius
Listen er baseret på to forskellige metoder for hhv. FDIMmedlemmer og øvrige websites, hvilket medfører vise
metodiske problemer i sammenligninger mellem sites, men
det vurderes, at listen alligevel giver et godt overblik over

TOP 20 WEBSITES
OKTOBER 2009
DANSKERE 15 ÅR+

toppen af det danske netmarked.

PLACERING SITE

BRUGERE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.161.420
2.432.654
2.361.677
1.677.601
1.486.658
1.444.464
1.397.465
1.287.398
1.198.822
1.183.476
1.158.629
1.143.340
1.037.164
974.448
961.898
885.825
867.907
859.192
834.909
789.126

GOOGLE.DK
FACEBOOK.COM
GOOGLE.COM
YOUTUBE.COM
KRAK.DK
DR.DK
WINDOWSLIVE.DK
TV2.DK
EKSTRABLADET.DK
WIKIPEDIA.ORG
MICROSOFT.COM
MSN.DK
DEGULESIDER.DK
FACEBOOK.DK
DBA.DK
DANSKEBANK.DK
WINDOWS LIVE MESSENGER
ENIRO.DK
DMI.DK
YAHOO.COM

ÆNDRING FRA
SIDSTE ÅR
9%
30 %
13 %
12 %
-5 %
1%
NY
3%
6%
20 %
10 %
5%
-8 %
NY
11 %
14 %
NY
-7 %
3%
18 %
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danskerne er mere
bærbare end
stationære
Af Uffe Høy Svenningsen,
Medieforsker i DR. uhsv@dr.dk

De bærbare computere har for alvor vundet indpas i danskernes hverdag i løbet af de sidste fem år. Nu er
udviklingen så fremskreden, at flere danskerne har bærbare computere end stationære i deres husstand.
Samtidig er trådløse internetopkoblinger i dag udbredt til over halvdelen af de danske hjem, og det betyder, at
danskerne over de seneste år er blevet mere mobile internetbrugere.

2009 blev året, der for alvor markerede, at danskerne
har taget bærbar og trådløs computerteknologi til
sig. Indtil for blot et år siden var det mere almindeligt for en dansker at have adgang til en stationær
computer i sin husstand end en bærbar, men det
billede er nu vendt. Flere og flere har nemlig smidt
deres stationære computer i affaldscontaineren og
udskiftet den med en bærbar én af slagsen. 69 % af
danskerne har i dag adgang til en bærbar computer,
mens dette tal for de stationæres vedkommende er
65 % - en udbredelse, der har været faldende siden
2006. Selvom forskellen på fire procentpoint umiddelbart ikke synes markant, udtrykker den alligevel en
udvikling, som også har været synlig i danske hjem, på
danske arbejdspladser og i tilbudsaviserne de seneste
år. Computerne bliver mere og mere mobile og de er
ikke længere nødvendigvis forbeholdt kontoret eller
arbejdsværelset, men fungerer også i hjemmets andre
rum, eller når danskerne er på farten.
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UDBREDELSEN AF STATIONÆRE
OG BÆRBARE COMPUTERE BLANDT
DANSKERE 12 ÅR+ I 1. HALVÅR AF 2009
Kilde// TNS Gallup Index Danmark
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De unge er mest bærbare
Det er især yngre danskere, der har taget de bærbare
computere til sig; blandt personer under 25 år, er
udbredelsen næsten 90 %. Udbredelsen af bærbare
computere dykker derfor også med alderen, men faktisk skal man op i den mindre computeraktive aldersgruppe af danskere over 60 år, før der er tale om markante dyk. Her har 36 % en bærbar computer, mens
de stationære har en udbredelse på 54 %. Ser man
på aldersgruppen under 60, nemlig de 40-59-årige
danskere, så har de stationære computere stadigvæk
en lille overvægt, men alligevel har hele 75 % i denne
gruppe en bærbar computer i deres husstand. Det
betyder altså, at blandt alle andre end danskerne over
60 år, er mindst tre ud af fire i dag bærbare.
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Udskiftning fra stationær til bærbar computer
Kaster man blikket på nyindkøb af computere, giver
aldersforskellene og den generelle bærbare udvikling
god mening. Ifølge Danmarks Statistik er det nemlig
især personer under 45 år, der anskaffer sig bærbare frem for stationære computere, og de unge
køber stort set ikke stationære computere længere.
I opgørelsen over seneste indkøbte computertype er
fordelingen for de 16-24-åriges seneste computerkøb
nemlig 83 % i de bærbare computeres favør mod 18 %
til de stationære computere. Dette markerer en klar
overvægt til de kompakte og mobile computere, når en
ung dansker opgraderer på teknologifronten. Ser man
i øvrigt på fordelingen op gennem aldersrækkerne, er
det først i alderskategorien 55-64 år, at danskere i
højere grad vælger en stationær computer frem for
en bærbar computer, når de går på computerindkøb.

Trådløst og mobilt internet vokser
Overgangen fra stationær til bærbar gør alt andet
lige danskerne mere digitalt mobile og i stand til at
bruge computeren til arbejde og fritid på flere steder og i flere forskellige situationer. En sideløbende
udvikling, der understøtter denne tendens, er, at vi de
seneste år har set en stor vækst i antallet af danskere, der får trådløse internetforbindelser. Således har
næsten 60 % af danskerne i dag adgang til trådløse
netværk i deres husstande, og det er en markant
udvikling, når man tænker på, at dette tal blot var 27
% i 2006. Alene siden 2008 er udbredelsen steget med
9 procentpoint. Samtidig er mobil internetteknologi
også i udvikling, og selvom kun 11 % går på internettet
mindst månedligt med deres mobiltelefoner, er det et
område med potentiale. Antallet af mobile bredbåndsabonnementer anvendt til datatrafik, fx via USBmodem til bærbare computere, er også voksende og lå
på 419.000 abonnementer ved udgangen af juni 2009.
Det er en fordobling i forhold til samme periode året
før. Konsekvensen er, at det bliver mere udbredt at
bruge internettet i sofaen, mens man ser tv, i sengen
inden man skal sove eller i toget på vej til arbejde om
morgenen.

Digital tilgængelighed med store konsekvenser
Internettet bliver altså en del af situationer, som det
ikke tidligere indgik i, fordi en computer var noget man
satte sig hen til. Computeren og arbejdstelefonen er
noget, man kan tage med hjem. Og med internet alle
steder, er det muligt at checke mails og arbejde på opgaver, mens man laver andre ting. Det øger mobiliteten
på arbejdsmarkedet, da adgang til netværk og mail kan
opnås, selvom man sidder i et tog, i lufthavnen eller er
passager i en bil. Det er med andre ord et fænomen,
som har potentiale til at ændre både mediebrug og
arbejdsliv.
Det bliver også interessant, hvad denne udvikling de
kommende år vil betyde for indhold, der tidligere har
eksisteret via separate medier eller datafiler på computeren, fx bøger og musik. Lige nu er der fx mange
forventninger til e-bogslæsere med netadgang til bøger og aviser, eller online musiktjenester med adgang
til millioner af sange, der kan streames til computere
og mobiltelefoner. På brugerniveau er udbredelsen
stadig begrænset, men hvis de nye muligheder opnår
kritisk masse, kan det få store konsekvenser for,
hvordan danskerne tilgår bøger, musik og meget andet
indhold.
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UDVIKLINGEN AF STATIONÆRE OG BÆRBARE
COMPUTERE SAMT TRÅDLØSE NETVÆRK BLANDT
DANSKERE 12+ 2006-2009
Kilde// TNS GALLUP INDEX DANMARK
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internettet er de
unges vigtigste
medie
Af Uffe Høy Svenningsen,
Medieforsker i DR. uhsv@dr.dk

Selvom danskerne i dag ser mere tv end nogensinde
før, har internettet overhalet husalteret blandt de
18-25-årige, i hvert fald hvad angår de to mediers
vigtighed. Alligevel ser unge stadig mere tv, end de
er på nettet, og det vidner om, at opfattet vigtighed
og målt tidsforbrug langt fra er det samme, når man
sammenligner medier på tværs.

Danskerne bruger mest tid på tv, når man sammenligner tidsforbruget på de elektroniske medier. Fx så
en gennemsnitsdansker på mindst 15 år tv i over tre
timer i en typisk måned som september 2009, lyttede
til radio i over to timer og surfede på internettet i
næsten en time pr. dag. Tidsforbruget på det sidstnævnte medie var altså relativt lavt i forhold til de
to førstnævnte medier. Én ting er dog, hvor meget
tid danskerne bruger på de forskellige medier, noget
andet hvilket medie de opfatter som det vigtigste. Og
her viser en undersøgelse foretaget af DR Medieforskning og analyseinstituttet Capacent, at alder
spiller en vigtig rolle for, hvordan mediernes betydning
vurderes. Og konklusionen er ikke overraskende: Internettet betyder mest for danskere mellem 18 og 25 år,
mens tv stadigvæk er dominerende i aldersgrupperne
med en højere alder.
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PRIORITERET POINTFORDELING
MELLEM TV, RADIO, INTERNET
OG AVISER*
Kilde// DR Medieforskning/Capacent
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Internettet scorer højt blandt de yngre
Ser man imidlertid nærmere på de forskellige aldersgrupper, bliver det tydeligt, hvor stor forskel der
er på opfattelsen af mediernes relative betydning.
Blandt personer mellem 18 og 25 år er det således et
markant anderledes billede, der tegner sig i forhold
til det overordnede. De 18-25-årige vurderer nemlig
internettet som det vigtigste medie ved at tildele det
hele 41 point - en betydelig højere vurdering end de
22 point i den samlede befolkning. I aldersgruppen 2655 år bliver internettet også tillagt en relativt stor
vigtighed med 25 point, mens det kun bliver til 10 point
blandt danskere over 55 år. Konklusionen er altså, at
selvom internettet har vundet stor udbredelse i Danmark, er det stadigvæk meget forskelligt, hvor meget
mediet betyder for den enkelte dansker.
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Tv er det vigtigste medie
I undersøgelsen bad DR Medieforskning og Capacent
et repræsentativt udsnit af danskerne om at fordele
points mellem henholdsvis tv, radio, internet og aviser
ud fra mediets vigtighed for den enkelte person. Den
overordnede rækkefølge mellem de enkelte medier
viser, at tv-mediet overordnet set er det medie, som
tillægges størst vigtighed med 34 point ud af 100
mulige, mens radio med sine 28 point kom ind som det
næstvigtigste medie. På tredjepladsen finder man
internettet med 22 point, mens aviserne må tage til
takke med en fjerdeplads og 16 point. Pointfordelingen
bekræfter mest af alt tv´s store tilstedeværelse i
danskernes mediehverdag og peger samtidig på den
store udfordring, de trykte aviser står overfor.

*Respondenterne er blevet adspurgt følgende: ”Du
skal nu fordele 100 point mellem nedenstående medier.
Du skal give det medie som du synes er vigtigst for dig
flest point og det der betyder mindst færrest”
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Der bruges stadigvæk mere tid på tv
På trods af, at yngre personer tilskriver internettet større betydning end både tv og radio, er det
stadigvæk på de to sidstnævnte medier, de bruger
mest tid. Danskerne mellem 15 og 25 år bruger dog
næsten lige så meget tid på internettet, som de gør
på radio, fx i september, hvor gruppen dagligt brugte 1 time og 20 minutter på internettet, og lyttede
til radio i 1 time og 31 minutter. Forskellene i tv- og
internettid er derimod noget mere markante, idet
de 15-25-årige i september 2009 brugte 2 timer og
40 minutter dagligt på at se tv, dvs. præcis dobbelt så lang tid som de brugte på internettet. Der
er altså ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem
hvilket medie, man betragter som det vigtigste, og
det timeantal man bruger på mediet.
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DAGLIGT TIDSFORBRUG
PÅ FORSKELLIGE MEDIER
SEPTEMBER 2009
Kilde// TNS Gallup TV-Meter, TNS Gallup
Radio Meter og FDIM/Gemius
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Forskellige brugsmotiver
Det er imidlertid vigtigt at forholde resultaterne til de
enkelte mediers brugsmotiver. For mens både radio og
tv opfylder nogle oplagte behov som fordybelse, underholdning og afslapning, er internettet sværere at
sætte i bås. Selvom internettet kan bruges som medie
for både radio og tv, er mangfoldigheden og kompleksiteten langt mere markant. Internettet er også kanal
for et hav af aktiviteter, for eksempel køb og salg
af varer, nyhedsopdatering, fordybelse i forbindelse
med interesse og uddannelse, jobsøgning, betaling
af regninger og sociale aktiviteter. Vigtigheden af
internettet er således svær at sammenligne med den
vigtighed, danskerne tilskriver de klassiske elektroniske medier, fordi internettet som udgangspunkt kan
indoptage de andre mediers indhold og samtidig være
en masse andre ting, der i lige så høj grad knytter sig
til praktiske dagligdagsgøremål, arbejdsliv og kommunikation med venner og bekendte.
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ny indsigt i
danskernes mobilbrug
Af Jacob Lyng Wieland,
Medieforsker i DR. jacw@dr.dk

Selvom mobiltelefonen er blevet hvermandseje, og de små telefoner byder på et hav af muligheder, er der langt
mellem dem, der gør brug af de mere avancerede funktioner. DR Medieforskning har segmenteret de danske
mobilbrugere i fire grupper.
Der har længe været et misforhold mellem, hvor
teknisk avancerede mobiltelefonerne reelt er blevet,
og hvor meget de danske mobilbrugere har taget de
avancerede funktioner til sig, som fx internetsurfing,
GPS, email, købe indhold og læse nyheder.
Selvom mobiltelefonerne i vores lommer er sat op til
at gå på nettet, og rigtig mange af os har avancerede
mobiltelefoner, betyder det ikke, at vi vælger at gøre
det. På det danske marked er ca. fire mobiltelefoner
ud af ti under ét år gamle. Alligevel går kun omkring 11
% af danskerne på internettet med deres mobiltelefon mindst en gang om måneden, og selvom internetforbruget fra mobilen siden sidste år er steget blandt
dem, der i forvejen var på nettet, er der kun kommet
få nye brugere til.

DR Medieforskning har analyseret data fra TNS Gallups Telecom Index for at få et større indblik i forskellige danske mobilbrugere og har fundet frem til fire
forskellige brugertyper. Kendetegnende for de fire
brugertyper er, at de to største grupper, der tilsammen udgør hele 88 % af de danske mobilbrugere stort
set kun anvender deres mobiltelefoner til at tale,
sende beskeder og eventuelt også bruger mobiltelefonen til billeder og musik. Dette betyder ikke, at
mobiltelefonen ikke har en stor betydning for personer i disse grupper, men det viser, at langt fra alle har
taget de øvrige muligheder til sig.
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Store forskelle på grupperne
De fire brugergrupper er defineret som Basis-brugeren, Buzz-brugeren, Bling-brugeren og Businessbrugeren. Mange Bling- og Business-brugere er på
internettet og bruger generelt deres mobiltelefoners
mere avancerede funktioner. De udgør tilsammen omkring 12 % af alle med en mobiltelefon. Basis-brugerne
anvender derimod ikke de avancerede funktioner. For
dem er en mobiltelefon blot et praktisk redskab, der
sætter dem i stand til at tale i telefon og ind imellem
at skrive eller modtage en besked. Den sidste gruppe,
Buzz-brugerne, bruger mobiltelefonen til andet end
sms og tale, men de er ikke for alvor kommet på nettet. Det kan skyldes, dels at de indholdstjenester, der
er tilgængelige på det mobile internet, ikke er interessante nok for dem, dels at de mangler kendskab til mulighederne eller ikke er villige til at betale for brugen,
dels en oplevelse af, at internettet fungerer dårligt på
mobiltelefonen.
Så selvom man jævnligt læser og hører om nye typer
af smarte mobiltelefoner, øget hastighed på det mobile internet og nye smarte tjenester til mobiltelefonerne, så er det stadigvæk kun et fåtal af danskerne,
der kaster sig ud i at benytte alle de nye avancerede
funktioner.

BASIS-BRUGEREN
Basis-brugerne er den klart største mobilbrugergruppe og udgør med 52 % over halvdelen af
alle danske mobilejere. I gruppen finder man mobiltelefonbrugere, som kun anvender de basale
tjenester på en mobiltelefon: De taler i den og
skriver og modtager sms-beskeder. Det er heller
ikke her, man finder de nyeste mobiltelefoner,
og når personer i denne gruppe endelig køber en
ny mobiltelefon, så prioriterer de ikke tekniske
egenskaber, men går for eksempel efter store
keypads. Gruppen består af lige mange mænd og
kvinder, der typisk er over 50 år. Det er dog værd
at bemærke, at hele 17 % af gruppen faktisk er
under 40 år.
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BUZZ-BRUGEREN
Buzz-brugeren er den næststørste gruppe og
udgør 36 % af alle danskere med mobiltelefon.
Buzz-brugerne har svært ved at lade deres mobiltelefoner være i fred, for telefonen summer
konstant i lommen, og opmærksomheden bliver
hurtig givet til de nye beskeder, der løbende kommer ind. Buzz-brugerne er generelt yngre end
basis-brugerne, og i gruppen finder man danskere mellem 20 og 50 år, lidt flere kvinder end
mænd. De sender rigtig mange sms-beskeder
og værdsætter at være i kontakt med andre. De
sender også billedbeskeder, og når de skal købe
en ny mobiltelefon, går de efter en model med et
godt kamera. De vil også gerne have mobiltelefoner med radio og mp3-afspillere, men dog uden
at gå på kompromis med størrelsen. Mobiltelefoner er med overalt, og derfor skal mobiltelefonen ikke være for stor. Selvom de er glade for
deres mobiltelefon, går 80 % af gruppen aldrig
på internettet via mobilen.

BUSINESSBRUGEREN
BLING-BRUGEREN
Bling-brugeren udgør 6 % af alle med mobiltelefon og er med på moden. De skal have den nyeste
og sejeste mobiltelefon, og mobilen er rødglødende i denne gruppe. Der bliver sendt SMS’er,
billedbeskeder og købt ringetoner, logoer og
spil. De er unge i denne gruppe, mellem 13 og 40
år, med vægt på dem under 30. Der er lidt flere
mænd end kvinder i gruppen. Selvom de er blandt
de mest avancerede brugere, er der stadigvæk
omkring en tredjedel, der ikke går på internettet.

Business-brugeren udgør 6 % af alle danskere
med mobiltelefon, og mobiltelefonen er især et
arbejdsredskab for denne gruppe. Businessbrugerne læser nyheder, tjekker mails, organiserer deres kalendere og bruger i det hele taget
mobiltelefonen til at holde sig ajour. Gruppen
består nærmest udelukkende af mænd, kun én
ud af ti er kvinde, og det er særligt yngre mænd
i 30’erne, der er i gruppen. De prioriterer de
tekniske specifikationer, når der skal købes en
ny mobiltelefon, og er samtidig dem, der kaster
sig ud i at afprøve de nye muligheder. De bruger
den indbyggede GPS til at planlægge ruter og
vise vej, og stort set alle er på internettet via
mobiltelefonen.
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