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Specialaviser
Der findes desuden en række mindre specialaviser, der i dag alle
lever i bedste velgående med solide
eller opadgående oplagstal.
Børsen (www.borsen.dk), der er
den største, henvender sig især til
det private erhvervsliv, og man har
haft stor succes med at markere sig
som den avis, der ligger på direktionsgangene i de danske virksomheder. Information (www.information.dk) er de intellektuelles avis
med lange baggrundsartikler. Avisen har også en meget omfattende
kultur- og udlandsdækning. Kristeligt Dagblad (www.kristeligtdagblad.dk) har, som det antydes
i navnet, meget kirkeligt stof, men
det også en avis med meget kultur-,
livsstils- og udlandsstof.

Avisernes oplag
I fig. 13.2 kan du se en sammenlig
ning mellem de vigtigste avisers oplagstal i 2000 og i 2011. Gratisaviserne har helt naturligt de højeste
oplagstal, og hos de andre dagblade
kan man se, at Jyllands-Posten er
den største af de gamle betalingsaviser. Men det ses også, at oplagene generelt er faldende. Vi danskere læser færre aviser, og det er
kun specialaviser som Børsen og
Kristeligt Dagblad, der klarer sig
godt, og Information, der har et stabilt oplagstal.
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Fig. 13.1 Gratisavisernes oplagstal 2009 og 2011.

Avisernes oplagstal i 2000 og 2011
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Fig.13.2 Avisernes oplagstal 2000 og 2011.
Bemærkning: Urban lukkede i januar 2012.
Kilde: Baseret på Dansk Oplagskontrol 2011,
www.do.dk, 2012.
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1.2 Tv-stationer
Tv er stadig det vigtigste massemedie i Danmark i dag. I Danmark domineres markedet
af de 2 store danske stationer DR og TV2. DR
havde monopol indtil 1988, og TV2 opstod, da
der var en udbredt opfattelse af, at det også
ville være godt med konkurrence på tv-området i Danmark. TV2 er den mest populære
station, og den virker nok lidt friskere og mere
underholdende end DR.
Begge stationer har en public service-forpligtigelse. Det betyder, at de
er forpligtiget til at give brede, neutrale oplysninger til hele befolkningen. DR er udelukkende finansieret
via licensbetaling fra befolkningen, og
det skal stort set alle danskere med egen bolig
betale. TV2’s andel af licensmidlerne er ca. 11
%, og de penge går til at betale for TV2’s selvstændige regionalstationer, der fra den 1. januar 2012 fik mulighed for at sende 24 timer
i døgnet. Samtidig skal man nu betale særskilt
for at se TV2. Til højre kan du i fig. 13.3 se tvstationernes andel af seere i alderen 21-50 år:
TV2 er klart den største tv-station i Danmark,
og man har i de seneste år haft stor succes
især med TV2 News, der har femdoblet sin
seerandel de sidste 5 år, og 70 % af seerne får
i dag deres nyheder fra TV2.
I fig. 13. 4 kan du se markedsandelen for nyhedssening på de danske tv-kanaler i 2011 i
procent for personer over 18 år.

Andel af tv-seere
i % i 2011
TV2 total

35,8

TV2

26,6

TV2 Zulu

4,3

TV2 News

2,9

TV2 Charlie

2,0

TV2 Film

1,2

DR total

21,3

DR1

14,4

DR2

3,3

DR HD

1,6

DR K

0,8

DR Ramasjang

1,2

Viasat Total (TV3, 3+)

14,2

SBS total (4,5,6)

10,1

Fig. 13.3 Tv-stationernes andel af
seere i alderen 21-50 år, 2011.
Kilde: Baseret på Jyllands-Posten,
6. januar 2012.

Tv-kanalernes andel
i nyhedssening i %
TV2’s hovedkanal
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Fig. 13.4 Tv-kanalernes andel i
nyhedssening i 2011.
Kilde: Baseret på Børsen, 23. november 2011.

Da public service ikke altid giver de højeste seertal, flytter både DR og
TV2 de mindre populære udsendelser over på deres små kanaler som
DR 2, DR K og TV2 Charlie og TV2 Zulu, og konkurrerer så på p
 opulære
shows som X-Factor og Vild med dans.

Samfundsfag C-13-24.indd 178

05/05/12 22.19

178

Kap. 13 Medierne

1.2 Tv-stationer
Tv er stadig det vigtigste massemedie i Danmark i dag. I Danmark domineres markedet
af de 2 store danske stationer DR og TV2. DR
havde monopol indtil 1988, og TV2 opstod, da
der var en udbredt opfattelse af, at det også
ville være godt med konkurrence på tv-området i Danmark. TV2 er den mest populære
station, og den virker nok lidt friskere og mere
underholdende end DR.
Begge stationer har en public service-forpligtigelse. Det betyder, at de
er forpligtiget til at give brede, neutrale oplysninger til hele befolkningen. DR er udelukkende finansieret
via licensbetaling fra befolkningen, og
det skal stort set alle danskere med egen bolig
betale. TV2’s andel af licensmidlerne er ca. 11
%, og de penge går til at betale for TV2’s selvstændige regionalstationer, der fra den 1. januar 2012 fik mulighed for at sende 24 timer
i døgnet. Samtidig skal man nu betale særskilt
for at se TV2. Til højre kan du i fig. 13.3 se tvstationernes andel af seere i alderen 21-50 år:
TV2 er klart den største tv-station i Danmark,
og man har i de seneste år haft stor succes
især med TV2 News, der har femdoblet sin
seerandel de sidste 5 år, og 70 % af seerne får
i dag deres nyheder fra TV2.
I fig. 13. 4 kan du se markedsandelen for nyhedssening på de danske tv-kanaler i 2011 i
procent for personer over 18 år.

Andel af tv-seere
i % i 2011
TV2 total

35,8

TV2

26,6

TV2 Zulu

4,3

TV2 News

2,9

TV2 Charlie

2,0

TV2 Film

1,2

DR total

21,3

DR1

14,4

DR2

3,3

DR HD

1,6

DR K

0,8

DR Ramasjang

1,2

Viasat Total (TV3, 3+)

14,2

SBS total (4,5,6)

10,1

Fig. 13.3 Tv-stationernes andel af
seere i alderen 21-50 år, 2011.
Kilde: Baseret på Jyllands-Posten,
6. januar 2012.

Tv-kanalernes andel
i nyhedssening i %
TV2’s hovedkanal

46

TV2 News

24

DR1

23

DR2

3

DR Update

5

Fig. 13.4 Tv-kanalernes andel i
nyhedssening i 2011.
Kilde: Baseret på Børsen, 23. november 2011.

Da public service ikke altid giver de højeste seertal, flytter både DR og
TV2 de mindre populære udsendelser over på deres små kanaler som
DR 2, DR K og TV2 Charlie og TV2 Zulu, og konkurrerer så på p
 opulære
shows som X-Factor og Vild med dans.

Samfundsfag C-13-24.indd 178

05/05/12 22.19

Medierne Kap. 13

179

Hvor stort er vores tv-forbrug så? Herunder kan du i fig. 13.5 se det antal
minutter, danskerne dagligt ser tv, for de sidste 5 år.
Danskernes daglige tv-forbrug i minutter
250
200
150
100
50
0
2007

2008

2009

2010

2011

Fig. 13.5 Danskernes daglige tv-forbrug målt i minutter.
Kilde: Baseret på Jyllands-Posten, 6. januar 2012.

Det er bemærkelsesværdigt, at seertallet faktisk faldt i 2011 for første
gang i mange år. Det kan skyldes, at bl.a. internettet og de sociale medier
har fået så stort et tag i danskerne, at de i dag fravælger tv.

1.3 Radio-stationer
Radioen havde sin storhedstid i perioden mellem
1930 og 1960. Men radioen er stadig et meget vigtigt
medie, da man jo kan lave alle mulige forskellige ting
samtidig med, at man hører radio. DR er stadig den
dominerende radiokanal i Danmark, og de få kommercielle radiostationer og lokalstationerne har kun
en meget lille andel af lytterne. I november 2011 blev
der gjort endnu et forsøg på at bryde DR’s radiomonopol ved oprettelsen af kanalen 24syv. Berlingske
Media har over en 8-årig periode fået 800 mio. kr. til
at lave radio for. Men efter en god start med 500.000
lyttere, er antallet i starten af 2012 nede på 150.000 om dagen, og det
svarer til en andel af radiolytterne på 1,3 %. Til sammenligning har P1
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hos DR en lytterandel på 7 %. Og det ser ud til at være meget svært at
konkurrere med DR’s flagskibe P3 og P4, der stadig helt dominerer det
danske radiobillede.
De mest populære radiostationers lytterandel i 2011 er vist i fig. 13.6.
Gennemsnitlig lytterandel i % hver uge i 2011
(I parentes vises tallet fra 2010)
1.

P4

42,9 (43,8)

2.

P3

20,1 (19,8)

3.

P1

6,9 (7,1)

4.

P2 Klassisk

4,5 (4,4)

5.

NOVA FM

4,3 (5,0)

6.

Radio 100

2,4 (3,2)

7.

The Voice

2,3 (1,8)

8.

Pop FM

2,1 (0,5)

9.

P5

1,6 (1,3)

Radio Soft

0,8 (0,7)

10.

Fig. 13.6 Gennemsnitlig lytterandel i % hver uge i 2011.
Kilde: Baseret på www.dr, 2012.

1.4 Internettet og de sociale medier

Nyhedsformidlingen på internettet er i stadig vækst. Langt de fleste aviser har i dag gratis adgang til deres internetportal, men flere steder skal
man dog betale for at få adgang til avisens artikelarkiv. De nyeste mo-
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biltelefoner, smartphones, pc-tablets
og iPad har også internetadgang, og
medier og politikere er også flittige
brugere af de sociale medier som
Facebook, Twitter og You Tube.
Desuden er blogs, hvor man udveksler synspunkter med politikere, journalister eller andre helt almindelige
danskere, utroligt udbredt. Andelen
af danskere, der får deres nyheder via iPad
internettet, er også i eksplosiv vækst.
I 2010 var internettet den foretrukne nyhedskilde for 19 % af danskerne,
og i 2011 var dette tal steget til 27 %. Og her kommer nyere modeller af
iPad’en til at skubbe yderligere til denne udvikling.
Herunder kan du i fig. 13.7 se danskerne foretrukne nyhedskilder.
Danskernes foretrukne nyhedskilder 2011
Hele Befolkningen

De 18-39-årige

TV

49 %

35 %

Internet

27 %

48 %

Aviser

13 %

4%

Radio

11 %

13 %

Fig. 13.7 Danskernes foretrukne nyhedskilder.
Kilde: Baseret på Børsen, 7. december 2011.

Meget tyder på, at papirudgaverne af aviserne i fremtiden vil få en status,
der svarer til musik på vinylpladerne i dag. I fremtiden vil man kunne
få papirtynde iPads, der kan foldes sammen, og som fylder forsvindende
lidt. Tallene i fig. 13.7 tyder på, at den teknologiske udvikling vil revolutionere nyhedskilderne i fremtiden. De unge fravælger helt tydeligt tv
og aviser og søger i stedet mod nettet. Det kan skabe store problemer
både for tv og aviserne i fremtiden. De er nødt til at tænke nyt, hvis de vil
fastholde deres kunder.
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Politiker og spin
Man kan ikke fortænke politikerne
i at ville professionalisere den politiske kommunikation, eftersom det
er den, de lever af. Men det nytter
ikke noget at ville de rigtige ting
med samfundet, hvis man ikke kan
forklare sine vælgere det. Det afgørende er derimod, at journaliststanden bliver opkvalificeret til at være

på niveau med de særlige rådgivere,
så de ikke bliver løbet om hjørner
med. Meget tyder på, at særlige
rådgivere i Forsvarsministeriet og
Skatteministeriet har givet informationer til journalister, hvor journalisterne har følt sig forpligtet af
reglerne for kildebeskyttelse.

Kilde: Baseret på Politiken, 13. januar 2012.

2.1 Mediernes troværdighed
Med de spørgsmål, der er
stillet ovenfor, er det måske
på sin plads at se på, hvordan befolkningen vurderer
de forskellige mediers troværdighed. Her kan du i
fig. 13.8 se en undersøgelse,
hvor man har spurgt ca.
2.500 danskere, hvordan de
vægter de forskellige mediers troværdighed:
Undersøgelsen viser, at DR
klart regnes for det mest
troværdige medie, med de 3
mest troværdige udsendelser, mens TV2 nyhederne
først kommer ind på en 5.
plads. Derimod er der ikke
meget tiltro til sensationsaviserne, da BT og Ekstra
Bladet er placeret nederst
på listen.
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Mediernes troværdighed
Hvor høj troværdighed har følgende
nyhedsmedier?

5 = Meget høj
1 = Meget lav

Orientering og Radio
avisen på P1

4,2

TV-Avisen på DR1

4,2

Børsen

4,1

Information

4,0

TV2 Nyhederne

3,9

Politiken

3,9

Berlingske Tidende

3,8

Jyllands-Posten

3,7

TV2 News

3,7

Kristeligt Dagblad

3,6

Urban

3,1

B.T.

2,5

Ekstra Bladet

2,2

Fig. 13.8 Mediernes troværdighed.
Kilde: www.business.dk, 2011.
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