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1. Introduktion
Kapitlet om radio er struktureret på følgende måde:








Radio‐husstande og radiolytning i Danmark: Danskernes radiovaner og udviklingen heri fra 2008 til
2013 – også inden for forskellige målgrupper.
Sendetid og lyttetid på programkategorier: Typer af programmer, der er blevet udsendt fra 2010‐
2013 og typer af programmer, danskerne har lyttet til fra 2010‐2013
Public service‐radio og landsdækkende kommerciel radio i Danmark: Udviklingen fra 2008‐2013 i
lytningen til public service‐radio i forhold til landsdækkende kommerciel radio, også inden for for‐
skellige målgrupper, tilkomsten af nye kanaler over tid
Konklusion
Fremadrettet/Analyser på vej: Hvilke undersøgelser der overvejes iværksat til 2015‐rapporten – el‐
ler på længere sigt
Metode og Brug af data og resultater: Hvordan indsamles data, hvad hører til i de forskellige grup‐
per af radiokanaler osv. Hvad må du som bruger gøre med data og hvad skal du oplyse i den forbin‐
delse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data.

Det vil i den web‐baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur.
Kapitlet om radio er som udgangspunkt baseret på den officielle, brancheanerkendte måling af radiolytnin‐
gen i Danmark – Gallup/Radio‐Meter. Dertil kommer tal fra Danmarks Statistiks registre.
I Gallup/Radio‐Meter måles de landsdækkende radiostationer, mens lytningen til lokalradio måles via Gal‐
lup Lokalradio Index. Lokalradio indgår ikke i rapporteringen om mediernes udvikling i 2014.
I forhold til målingen af radiolytningen er der en række forhold at være opmærksom på:
Det er indtil videre alene DR, der lydkoder de udsendte programmer i forhold til, hvilken platform de sen‐
des på, da der er omkostninger forbundet med at skulle lydkode. Derfor er der i opgørelserne af, hvordan
lytningen er fordelt på platform en vis andel ”ukendt lytning”.
Podcast‐lytning måles ikke, idet radiostationerne ikke har påsat lydkoder på deres pod casts på det tids‐
punkt i processen, hvor programmet lægges på harddisken. Det betyder, at den andel af lytningen, der be‐
står i lytning til pod casts, ikke måles. Denne ”on demand”‐lytningen indgår ikke i lyttermålingerne.
Det er kun DR og Radio24syv, der koder for programkategorier. Derfor kan sendefladens og lyttetidens
fordeling på programkategorier kun ses for public service‐kanalerne.
De kanaler, der indgår i rapporteringen er:
Kanalgruppe

Public service‐kanaler

Kommercielle kanaler

Medier i gruppen
Inkluderer både eksisterende og udgåede kanaler, der ikke længere måles og/eller sender
P1, P2 Klassisk, P3, P4 Total, P5, P6 Beat, DR P7 Mix, DR P8 Jazz, DR Mama, DR Ramasjang
Radio, DR Nyheder, DR Allegro, DR Barometer, DR Boogieradio, DR Coco, DR Country, DR
Evergreen, DR Folk, DR Hip Hop, DR Hit, DR Jazz, DR MGP, DR Modern Rock, DR New Jazz
Net, DR Oline, DR P5000, DR politik, DR pop DK, DR Rock, DR R&B , DR Soft, DR Spille‐
mand, DR Unga Bunga, DR World, DR Dansktop, DR Klassisk, Radio24syv
Radio 100, myRock, Radio Soft, Radio Klassisk, NOVA, The Voice , Pop FM, KLUBBEN,
go!FM, Radio City, Radio 2, TV 2 Radio, Anden kommerciel lytning
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2. Radio‐‐husstande og radio
olytning i Danmark
2.1 Radio‐husstande
e i Danmark
38 % af de danske hussstande havd
de i slutninggen af 2013 én brugbar radiomodtaager i hussta
anden, menss
havde to og godt 10 % tre. Umiddelbbart ser en andel
a
på lige
e under 22 %
%, der ikke har nogen ra‐‐
knap 24 % h
diomodtageer i husstand
den, ud til at være et højjt tal. Det dæ
ækker imidlertid over, at spørgsmålett, der er stil‐‐
let for at affdække antaallet af radioapparater, vvedrører de ”traditionelle” radioapp arater – tran
nsistorradio,,
stereoanlægg, radiovækkkeur, men ikke compute r, mobilteleffon osv. Da der
d givetvis eer flere og fle
ere, der bru‐‐
ger andet eend de traditionelle radiioapparater til at lytte radio
r
på, givver det alt anndet lige en
n relativt højj
andel, der ssvarer ”ingen
n” på det stillede spørgsm
mål.
Figur 1: Anttal (brugbaree) radiomodttagere i de da
danske hussta
ande – fordeling af hussttande i %, 20
013

Ifølge Danm
marks Statistiiks opgørelse
er over familliernes besid
ddelse af elekktronik i hjem
mmet (tabel VARFORBR)
havde 37 % af de danske husstande en DAB‐rad io i 2013 – en
e stigning fra 14 % i 20066 jf. figur 2 nedenfor.
n
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Figur 2: Fam
miliernes bessiddelse af elektronik i hjeemmet efterr forbrugsart:: DAB radio 22006‐2013, % af hus‐
standene

2.2 Radio under forandring – radio på fo
orskellige platforme
p
Radio har een helt anden historik en
nd tv i forhoold til det at være et mo
obilt medie. Man har i årtier kunnett
tage radioen med sig ogg lytte via FM
M‐båndet nåår og hvor man vil. Andre
e teknologierr til udsende
else og mod‐‐
o
gjort deeres indtog på
p det danskke marked. D
Det er muliggt at høre ett
tagelse af rradio har forr år tilbage også
meget stortt antal både danske og udenlandske
u
e radiokanale
er via interne
ettet på f.ekks. sin pc, via
a kabel, som
m
man også m
modtager tv‐ssignalet igen
nnem og via dden digitale teknologi DA
AB.
DAB er en fforkortelse fo
or Digital Audio Broadca sting. Det err en digital te
eknologi til aat udsende ra
adio med påå
forskellige ffrekvenser, og
o kræver – ligesom diggitalt tv – ap
pparater derr er særligt iindrettet til at modtagee
DAB‐signaleet. Alternativvt kan man modtage DA
AB‐radio via en app på sin smart phhone. DAB‐frekvensernee
opdeles i sååkaldte blokkke, der hver især
i
består aaf et antal DA
AB‐radio‐kan
naler.
DR påbegyn
ndte forsøgsvvirksomhed med DAB i 11995, og side
en 2004 har DAB været uudsendt i de to sendenett
DAB‐blok 1 og 2 (kilde: Kulturstyrelssens rapport om digital radio).
Ifølge rappo
orten fra Kulturstyrelsen er der ikke på samme måde
m
som fo
or tv en fordeel for forbruggerne i form
m
af forbedreet signalkvalitet og mindre klodsede apparater ved
v en øget digitaliserinng (det er jo allerede nu
u
muligt at lyytte til radio med meget små, bærbaare FM‐appaarater). Forde
elen ligger i en øget kap
pacitet i sen‐‐
denettet ogg dermed mu
ulighed for flere radiokannaler og øgett mangfoldig
ghed i udbudddet.
Politisk er d
der truffet beslutning om
m, at hvis miinimum 50 % af radiolyttningen i middten af 2018
8 foregår viaa
DAB, vil FM‐båndet blive slukket ved
d udgangen af 2019.
Det er også besluttet, att der skal ske
e en delvis oovergang til den
d DAB‐stan
ndard, der heedder DAB+. DAB+ er en
n
forbedret version af DA
AB. Det er bla
andt andet hhensigten, att det regiona
alt opdelte seendenet i DA
AB‐blok 3 fraa
starten af 2015 skal kun
nne tages i brrug til komm
merciel radio i DAB+‐form
matet.
DR’s P4, deer endnu ikkke kan modtages i DAB‐fformat, skal udsendes i DAB+ ligele des fra startten af 2015..
Senest i 20118 bliver der gennemførtt et fuldt form
matskifte til DAB+.
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Læs mere om digital radio, køreplanen for overgangen til DAB og DAB+ og slukningen af FM‐båndet her
http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/radio1/digital‐radio/
DR begyndte i 2000 at paralleludsende sine FM‐kanaler på internettet via dr.dk. Både DR og Radio24syv
stiller desuden radioudsendelser til rådighed som pod cast, der kan downloades og lyttes til, når og hvor
det måtte passe. Pod cast‐lytningen måles dog ikke i branchemålingen af radiolytningen.
Der er ingen tvivl om, at radiomediet – ligesom tv – er under forandring. F.eks. ses jævnligt radioprogram‐
mer, der nu også har fået en billedside. Nogle af DR’s radioudsendelser kan f.eks. følges live via web‐cam i
radiostudiet (f.eks. Monte Carlo) og efterfølgende hentes via YouTube.
Mange radioprogrammer har ligeledes egne sider og debattråde på Facebook, Twitterprofiler, debatfora på
hjemmesider o.lign., så der løbende kan være dialog og samspil med lytterne både live og uden for sende‐
tid.
Ifølge DR’s ”Medieudviklingen 2013” (side 40‐43) har det i en undersøgelse om de 15‐29‐åriges musiklyt‐
ning (webbaseret undersøgelse gennemført af Epinion for DR Medieforskning) vist sig, at streamingtjene‐
ster som Spotify har overhalet radioen som den primære kilde til musiklytning. Samme undersøgelse har
også vist, at teenagere opdager ny musik på YouTube – en funktion der før var knyttet til radiolytningen, og
som befolkningen generelt stadig mest bruger radioen til.
Et overblik over udbuddet af digitale tjenester i Danmark kan fås på http://www.sharewithcare.dk/digitale‐
tjenester/

2.3 Platform, der lyttes radio på
Som det fremgår af figur 3 nedenfor, foregår langt den største del af lytningen i Danmark via FM‐båndet.
FM‐andelen udviser dog en faldende tendens, mens lytningen via især DAB men også net og kabel er i stig‐
ning – dog ikke med voldsomme stigningstakter. En andel af lytningen er på ukendt platform, hvilket blandt
andet skyldes, at en række af radioaktørerne ikke lydkoder deres radiosignaler efter platform, da der er
omkostninger forbundet hermed. Der kan derfor være både FM, DAB, net og kabel‐lytning gemt under ka‐
tegorien ”ukendt platform”.
Som omtalt i indledningen til kapitlet måles podcast‐lytning ikke, idet radiostationerne ikke har påsat lyd‐
koder på deres pod casts på det tidspunkt i processen, hvor programmet lægges på harddisken. Den andel
af lytningen, der består i ”on‐demand”‐lytning til pod casts af udsendte programmer registreres derfor ikke.
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Figur 3: Gen
nnemsnitlig daglig
d
radiollytning fordeelt på platforrm (%) – 2009
9‐2013

2.4 Danskkernes radiiolytning – lyttetid
I 2013 lytteede danskern
ne i gennem
msnit til radioo en time ogg 57 minutte
er dagligt. Deette er et lille fald på to
o
minutter i forhold til 20
012. Der er generelt en faaldende tend
dens i radiolyytningen, ogg fra 2008 til 2013 er den
n
daglige radiiolytning fald
det med 14 minutter. M
Mænd lytter generelt
g
lidt mere radio end kvinderr – i 2013 14
4
minutter m
mere om daggen. Forskellen mellem m
mænds og kvinders
k
dag
glige lyttetid har med sm
må udsving i
hele perioden ligget på dette niveau
u – dog var dden på 22 minutter i 2008
8.
Figur 4: Gen
nnemsnitlig daglig
d
lyttetiid i minutter fra 2008‐20
013
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Ligesom ved
d tv‐sening er
e der en sam
mmenhæng mellem tidssforbrug og alder.
a
Jo ælddre, man er, des længeree
tid lytter man dagligt till radio. Dette
e billede varr meget tyde
eligt i 2008, men
m udviklinngen i den ældste alders‐‐
over har værret relativt m
markant fra 2008
2
til 2013.
gruppe fra 770 år og dero
I 2008 lyttede de 70+‐årige til radio 187 minutteer dagligt. Dette er falde
et til 154 minnutter dagligt i 2013, dett
å Der er tale om et faldd på 33 minutter dagligtt
vil sige kun to minutterr længere end aldersgrupppen 55‐69 år.
for de 70+‐åårige, hvilkett er væsentligt mere endd for de andre aldersgrup
pper. Det næ
æststørste fald ses hos dee
35‐54‐årigee, der har hafft et fald på 18
1 minutter i den daglige
e lytning fra 2008‐2013.
Det er især fra 2010‐2011 og til delss fra 2011‐20012, at der med
11 minutter og 7 minut‐‐
m fald på henholdsvis
h
ter har værret relativt sttore fald i de
en daglige lyyttetid for de
en ældste aldersgruppe. Der kunne måske væree
en vis samm
menhæng med DR’s afgivvelse af FM44 i 2011, den
n nye kanalsttrategi og om
mlægningen af P1 og P2,,
der efter afggivelsen af FM4
F
skulle de
ele en FM‐freekvens eller eventuelt lyttes til via DA
AB.
Figur 5: Gen
nnemsnitlig daglig
d
lyttetiid i minutter i 2008 og 20
013 og alder

Personer m
med grundsko
ole eller en ungdomsudd
u
dannelse som
m sidst afsluttede uddannnelse lytterr mere til ra‐‐
dio dagligt end personer med en videregåendde uddannelse som sidst afsluttede uddannelse
e. Dette kan
n
des, at perso
oner med de kortere udddannelser har
h lidt bedrre mulighed for at lytte til radio påå
måske skyld
arbejdsplad
desen end peersoner med
d de videreggående uddaannelser. Forrholdet mell em hjemme
e‐ og udelyt‐‐
ning er dog det samme i begge grup
pper.
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Figur 6: Gen
nnemsnitlig daglig
d
lyttetiid i minutter i 2013 og errhvervsuddan
nnelse

Udviklingen
n i den genneemsnitlige daglige lyttetiid har værett relativt forsskellig i de foorskellige reggioner. I Ho‐‐
vedstadsom
mrådet og Syyddanmark har
h der væreet de mindste
e fald i lyttetiden – dog fra de i forvvejen lavestee
niveauer. Hovedstaden har haft fald
d på fem minnutter i den daglige lytte
etid og Sydd anmark et fa
ald på ni mi‐‐
e fald på 24
4
nutter. Til ssammenligniing har der i regionen ””Vest‐, Øst‐, Sydsjælland og Bornhollm” været et
minutter i d
den daglige lyttetid fra 2008
2
til 20133, på 23 min
nutter i Nord
djylland og ppå 21 minuttter i Midtjyl‐‐
land. Dermeed er de geo
ografiske forskelle i lytninngen blev ud
djævnet i en vis udstrækkning men do
og ikke fuld‐‐
stændigt. D
Der lyttes forttsat mest til radio i ”Vestt‐, Øst‐, Sydssjælland og Bornholm”
B
ogg mindst i No
ordjylland.
Figur 7: Gen
nnemsnitlig daglig
d
lyttetiid i minutter i 2008 og 20
013 og geogrrafi
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2.5 Danskkernes radiiolytning – tidspunktt på døgne
et
Ser man på de tidspunkkter på døgnet, hvor dannskerne lytter mest til rad
dio, er der foorskydningerr fra hverda‐‐
gene til weekenden. Påå hverdage topper lytninngen ved ottetiden om morgenen
m
– der ligger fo
ormentlig en
n
vis del lytniing under traansport til arbejde eller skole/uddan
nnelsesinstitution på dettte tidspunktt, men mestt
lytning hjem
mme som en del af starte
en på dagen..
Der er ikke så overraskkende en lidtt senere starrt på lytninggen i weeken
nderne og liddt flere lytte
ere i formid‐‐
den. Til genggæld falder llytningen i weekenden
w
væsentligt
v
tiidligere end til hverdag,,
dagstimerne i weekend
u af lytning i hele arbejd
dsdagens læn
ngde. Fra kl. 19 og døgnet ud er lyt‐‐
hvor der err et relativt jævnt niveau
ningen stortt set identiskk hverdage og
o weekendeer.
Figur 8: Anttal lyttere i tu
usinde (rating) i løbet af døgnet hverrdage og wee
ekender i 20113 ‐ Alle

Sammenlign
ner man lytttemønsteret for henholddsvis de 35‐54‐årige, det vil sige en a ldersgruppe med en højj
erhvervsfreekvens, og aldersgruppen
n 70 år og dderover, der må antages at have en relativt lav erhvervsfre‐‐
merne er der næsten talee om en spe
ejlvending aff
kvens, er der stor forskkel på de to aldersgruppper. I dagtim
lyttemønsteeret. For ekssempel er de
er midt på daagen et dyk i lytningen fo
or de 35‐54‐‐årige, hvilke
et måske kan
n
skyldes, at d
der her spisees frokost me
ed kolleger ppå arbejdsplaadsen, hvorffor lytningenn falder. For de
d 70+‐årigee
er der derim
mod en stigning i lytninge
en midt på ddagen – måskke fordi der lyttes til en m
middagsradio
oavis.
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Figur 9: Anttal lyttere i tu
usinde (rating) i løbet af døgnet man
ndag‐fredag i 2013 – to aaldersgrupper

2.6 De meest lyttede
e radiokana
aler – Topllisten 2013
3
De kanaler, der blev lyttet mest til i de danske rradio‐husstande i 2013 var
v DR’s P4 ((Total), der havde
h
en an‐‐
n på 40,9 %, efterfulgt aaf DR’s P3 med
m 21 % af lytningen ogg DR’s P1, der havde en
n
del (share) af lytningen
share på 6,44 %. Herefter følger NOV
VA, der havdee en share på 3,8 %.
DR’s samled
de andel af lyytningen i 20
013 var 76,1 %. Radio24ssyv, der starttede sin udseendelsesvirksomhed den
n
1. novembeer 2011, havde i 2013 en
n share på 1,,8 %. Samlett set havde public
p
servicee‐radio en sh
hare på 77,9
9
% i 2013.
Figur 10: To
op liste – de mest
m lyttede kanaler i 20013 i Danmarrk efter ande
el af den sam
mlede radiolyytning i %
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3. Sendetid og lyttetid på programkategorier
3.1 Udbuddet af forskellige typer af programmer – sendetiden fordelt på programkate‐
gorier
I det følgende vil vi se på fordelingen af sendefladen på programkategorier. Der ses alene på public service‐
kanalerne, idet de øvrige udbydere på radiomarkedet ikke koder deres udsendelser i forhold til programka‐
tegori.
Hvis man ser på udviklingen fra 2010‐2013 i programudbuddet på dansk public service‐radio (fig. 11 neden
for) kan man se, at der fra 2011 er sket en ændring i sammensætningen af udbuddet. Fra 2011 og frem er
der sket en kraftig reduktion i den andel af sendetiden, som musik udgjorde. Musikandelen er i perioden
faldet fra 71,4 % i 2010 til 42,1 % i 2013. I samme periode er der sket en næsten tilsvarende stigning i den
andel, aktualitet, nyheder, oplysning og kultur udgør af de udsendte timer. Disse kategorier er steget fra
samlet set at udgøre 21,5 % af de udsendte timer i 2010 til samlet set at udgøre 48 % i 2013.
Ændringen i sammensætningen af programudbuddet på public service‐radio er sket efter lanceringen af
Radio24syv i november 2011, hvor DR måtte afgive FM4‐frekvensen, hvor DR hidtil havde sendt P2. I den
forbindelse lancerede DR en ny kanalstrategi – ”Et skarpere DR”, hvor antallet af radiokanaler blev reduce‐
ret fra 30 til 10 kanaler. En række af DR’s DAB‐kanaler var tidligere såkaldte ”jukeboxkanaler”, men overgik
efter lanceringen af den nye kanalstrategi til at være værtsbårne kanaler med formidling af det stof, der
blev udsendt. Andre kanaler blev lukket.
P1 og P2 har siden afgivelsen af FM4‐frekvensen delt den FM‐radiofrekvens, som P1 hidtil havde sendt på
alene (FM1). På DAB sender P1 og P2 fortsat som fulde kanaler. DR skal ifølge sin kontrakt udsende 12
navngivne kanaler, hvoraf de to børnekanaler DR Ramasjang og DR Ultra deler frekvens og DR Nyheder
sender på en midlertidig tilladelse til at anvende ledig kapacitet i DAB blok 2, indtil denne kapacitet overta‐
ges af kommercielle radiostationer. DR har i marts måned 2014 meddelt, at stationen ønsker at lukke ra‐
diokanalen DR Mama, der har været et tilbud til de unge.
Selvom en meget stor del af Radio24syvs sendeflade består af aktualitet, nyheder, oplysning og kultur, har
dette en kun en relativt lille effekt på den samlede public service‐programflade. Det skyldes, at antallet af
timer fra Radio24syv’s ene kanal udgør så lille en andel af det samlede antal public service‐timer, at der
ikke sker større påvirkninger af det samlede udbud, når kanalens timer lægges sammen med timerne fra
DR’s kanaler.
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Figur 11: Fo
ordeling af seendetiden på
å programka tegorier i % på
p public serrvice‐radio 22010‐2013

Ved at se på programkaategorierness andele af seendefladen i forskellige tidsrum på ddøgnet, som det er gjortt
for DR Totaal i figur 12 nedenfor,
n
ka
an man se, hhvor meget sendefladen ligesom på tv ændrer sig
s i løbet aff
døgnet.
Figur 12: Fo
ordeling af seendetiden på
å programka tegorier i % på
p DR Total på tidspunktter af døgnet i 2013

3.2 Danskkernes radiiolytning – lyttetiden
n fordelt på program
mkategorie r
På samme måde, som vi
v oven for så
s på sendeffladen forde
elt på programkategorierr, vil vi i det følgende see
n lytternes tidsforbrug
t
på
p radiolytni ng fordeler sig på de fo
orskellige proogramkatego
orier. Der vill
på, hvordan
også blive fforetaget en sammenlign
ning af senddetiden og lyyttetidens fordeling på pprogramkategorier for att
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se, hvor sto
or forskel derr er på det se
endte og dett lyttede. Som ovenfor under
u
sendettid vil der ale
ene blive sett
på public seervice‐kanaleerne, da disse
e kanaler er de eneste, der
d koder forr programkattegori på rad
dio.
I 2013 udgjo
orde program
mkategorierne Aktualite t, Nyheder samt
s
Oplysning og kulturr samlet set 68
6 % af dan‐‐
skernes radiolytning.
Det skifte, d
der fandt steed fra 2010 til
t 2011 i de udsendte pu
ublic service‐‐timers fordeeling på proggramkatego‐‐
rier (jf. figu
ur 11 oven fo
or) som følge af DR’s ænndrede kanaalstrategi og ‐portefølje, har tilsyneladende ikkee
umiddelbarrt haft voldso
om indflydelsse på lyttetiddens fordelin
ng på programkategorierr.
Figur 13: Fo
ordeling af lyyttetiden på programkate
p
egorier i % på
å public servvice‐radio 201
010‐2013

Sammenlign
ner man sendetidens forrdeling på prrogramkateggorier med lyyttetidens fo rdeling på programkate‐‐
gorier, som det er gjort i tabel 1 ned
den for, kan man se, at der
d i 2013 forholdsmæss igt blev lytte
et væsentligtt
mere til isæ
ær sport og aktualitet,
a
en
nd disse proggramkategorrier udgjorde
e af sendefla den, mens der
d omvendtt
blev sendt forholdsmæ
æssigt væsentligt mere m
musik, end der
d blev lytte
et til. Radio er således i høj grad ett
k et musikkmedie for b rugerne.
indholdsmeedie og ikke kun
Tabel 1: Sen
ndetidens og
g lyttetidens fordeling
f
på programkattegorier på public
p
servicee‐radio 2013
PUBLICC SERVICE PUBLIC SER
RVICE
Ratio
R
RADIO
RADIO
O
senddt/lyttet*)
senddetidens
lyttetidenss for‐
ford eling i %
deling i % 2013
2
22013
Nyheder
12,8 %
11,2 %
88,0
Aktualiteet
19,7 %
39,0 %
197,4
Oplysning og kultur
15,5 %
17,8 %
114,8
Sport
0,8 %
2,3 %
308,5
Musik
42,1 %
17,6 %
42,0
Dramatikk og fiktion
0,1 %
0,1 %
92,3
Underho
oldning
9,1 %
11,9 %
131,5
*) Ratio = 100: Sendt deet samme som
m der blev lyyttet til af kategorien, Ratio > 100: Lyyttet forholdssmæssigt
mere til end
d der blev sen
ndt af katego
orien, Ratio<<100: Lyttet forholdsmæs
f
ssigt mindre end der sendt af kate‐
gorien
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Det er, som
m det ses af fiigur 14 nede
enfor, muligt at se lyttetidens fordelin
ng på prograamkategorier for forskel‐‐
lige aldersggrupper, og der
d er for fle
ere af prograamkategoriernes vedkom
mmende megget stor forsskel på, hvorr
meget de udgør af den enkelte alde
ersgruppes raadiolytning.
Figur 14: Fo
ordeling af lyyttetiden på programkate
p
egorier i % og
g alder ‐ pub
blic service‐raadio 2013
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4. Public service‐raadio og landsdækkeende kom
mmerciel radio i Dannmark
4.1 Publicc service‐raadio og lan
ndsdækken
nde komm
merciel radios andel aaf danskern
nes radio‐
lytning
Public serviice‐radio udggør langt den største anndel af danskkernes radiolytning. I 20013 foregik 78
7 % af dan‐‐
diolytning på public service‐kanalernee, hvoraf Rad
dio24syv udg
gjorde 1,8 %
%. 22 % af lytningen fore‐‐
skernes rad
gik på de laandsdækken
nde kommerrcielle kanaleer. Lokalradio indgår ikkke i målingeen i Gallup/R
Radio‐Meterr
men måles separat i Gaallup Lokalra
adio Indeks. Lokalradio udgør
u
naturlligvis også een andel af den
d samledee
e i denne unddersøgelse.
radiolytningg – det afspeejles dog ikke
Som det freemgår af figu
ur 15 nedenffor, er der m
meget små be
evægelser i share
s
fra 20008‐2013. Siden 2008 harr
public service‐radio sideen 2008 haftt en lille frem
mgang i share med en stigning fra 755 % til 78 %, når man serr
n svag tilbageegang fra 80 % i 2010.
over hele peerioden. Dettte er dog en
Kommerciel radio gik tilbage i 2010. Talpa, der vvar indehave
er af FM 6‐tilladelsen ogg her sendte kanalen 100
0
nkurs i 2010 efter et sam
mlet tab på ovver 300 mio. kr. siden ettableringen i 2003. De su
unde dele aff
FM, gik kon
selskabet blev efter en rekonstrukttionsproces vvidereført med
m lokale tilladelser, meens den land
dsdækkendee
M
FM 6‐programtilladelse på baggrund af en såkalldt skønhedsskonkurrence i stedet bleev givet til FM 6 A/S. FM
6 A/S, der eer ejet af Berrlingske Med
dia som hoveedaktionær (60 %) og SBS
S Radio som mindretalsa
aktionær (40
0
%), driver stationen und
der navnet POP
P FM og hhar sendt sid
den oktober 2010 (kilde:: European Commission,
C
,
A.33659 (20
011/NN) – Denmark, Diggital Audio Broadcasting
B
transmissioon network in
i Denmark,,
State aid SA
Brussels, 255.07.2012, C((2012) 5056 final, s. 6‐7)..
Figur 15: Sh
hare (%) (and
del af radiolyytningen) forr public servicce‐radio og kommerciel
k
rradio 2008‐2
2013

Sammenlign
ner man pub
blic service‐kkanalernes a ndel af den samlede lytn
ning i de norrdiske lande, som det err
gjort i figur 16 neden fo
or, har DR sa
amlet set hafft den højestte share af alle
a de nordi ske kanaler i hele perio‐‐
h for public service‐ka nalerne, me
ens der er ett
den 2008‐22012. Også i Norge og Svverige er shaare relativt høj
mindre spriing ned til niiveauerne i Finland
F
og Issland. Fælles for alle land
de er dog, att share er relativt stabil i
ægelser i markedet.
den betragttede periodee uden de helt store bevæ
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Figur 16: Pu
ublic service‐kanalernes share
s
(%) i D anmark, Finlland, Island, Norge og Svverige 2008‐2
2012

Der er en ttydelig samm
menhæng mellem den aandel, publicc service‐radio udgør af ens lytning og alder. Jo
o
ældre, man
n er, des stø
ørre en ande
el udgør pubblic service‐radio af lytningen – for dde 70+‐årige
e hele 96 %..
Aldersgrupp
pen 55‐69 årr har med 81
1 % også en gganske høj public
p
service
e‐share. Der er dog tale om en tilba‐‐
gegang fra knap 92 % i 2010. Denne aldersgrupppe er den eneste,
e
hvor der registre res en tilbaggegang i den
n
størrelsesorrden for pub
blic service‐radio. For dee 19‐34‐årige
e og til dels de
d 35‐54‐årigge er der – med mindree
udsving – taale om en svag tendens til
t en stigendde share for public
p
service‐radio.
Figur 17: Pu
ublic service‐radio: Share (%) og alderr 2013

I forhold til sidst afslutteede erhvervssuddannelsee ser det for radio
r
ligesom
m for tv ud tiil, at public service‐radio
v et højeree uddannelse
esniveau. Det lader desudden til, at de
er for det
udgør en større andel af lytningen ved
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højere uddaannelsesniveeau er en gan
nske svagt sttigende tendens i denne andel, menss der for det lavere ud‐
dannelsesniveau siden 2010
2
har været en svagt faldende tendens efter en periode m
med stigningg. Afstanden
mellem de tto uddannelssesniveauerss public serv ice‐share er altså de seneste år bleveet forøget.
Figur 18: Pu
ublic service‐radio: Share (%) og sidstt afsluttede erhvervsudda
e
annelse 20088‐2013

Ses på publlic service‐raadios andel af
a lytningen i forskellige geografiske områder, haar der værett fremgang i
hovedstadsområdet fra 76 % i 2008 til 84 % i 20013. Forskelle
en mellem niveauerne i 22008 og 2013 i de øvrigee
geografiskee områder err meget lille.. Ser man påå alle årene fra 2008‐2013, har der dog i Midtjyylland i 2010
0
været en pu
ublic service‐‐share på knap 74 %, hvoorefter share
e er faldet til 67 % i 2013 .
Figur 19: Ud
dvikling i pub
blic service‐ra
adio: Share ((%) og geogrrafi 2008 og 2013

Kulturstyrelsen//Mediernes udvikkling 2014/RADIO
O

Side 17 af 22
2

Ser man på reach‐tallet for public se
ervice‐kanaleerne, der er et akkumule
eret tal for, hhvor mange der
d i løbet aff
enten en daag eller en uge
u lytter til mindst fem minutters saammenhæng
gende publicc service‐rad
dio, kan man
n
se, at en sto
or andel af danskerne
d
ua
anset aldersggruppe er i kontakt
k
med dansk publi c service‐rad
dio i løbet aff
en uge. Isæ
ær på daglig basis ses, at jo ældre alddersgruppe, des højere er den andeel af aldersgrruppen, som
m
public service‐radio er i kontakt med. På ugenivveau udjævnes denne forrskel på aldeersgrupperne
e en del. Derr
2‐18‐årige.
er dog fortssat et spring ned til de 12
Figur 20: Da
aglig og ugen
ntlig reach i % og alder fo
for public service‐radio 20
013

Ser man påå de tilsvarende tal for landsdækken
l
nde kommerciel radio i 2013, er fo rløbet af søjjlerne nogett
anderledes end for pub
blic service‐rradio. Den laaveste dagligge og ugentlige reach foor landsdækkkende kom‐‐
merciel radio ses hos de to ældste aldersgruppper, der ligge
er noget lave
ere end de øøvrige tre ald
dersgrupper..
Disse tre ald
den i forhold til reach‐nivveau. For de 12‐18‐årigee
dersgrupperr er ikke megget afvigend e fra hinand
er reach‐nivveauerne forr public service‐radio og landsdække
ende komme
erciel radio rrelativt tæt på
p hinanden,,
mens publicc service‐rad
dio – især på
å daglig basiss – ligger over landsdækkkende komm
merciel radio
o i de øvrigee
aldersgrupp
per.
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Figur 21: Da
aglig og ugen
ntlig reach i % for landsddækkende ko
ommerciel radio 2013

4.2 Udvikling på kan
naler over tid
Vi ser i dette afsnit på udviklingen
u
frra 2008 til 20010 i forhold
d til radiokanalernes andeel af lytninge
en for hen‐
blic service‐rradio og kom
mmerciel rad io. Public serrvice‐radio er
e frem til Ra dio24syv’s la
ancering i
holdsvis pub
november 22011 synonyymt med DR’ss radiokanaleer. Især P4 Total
T
og P3 er de helt dom
minerende kanaler
k
og
med meget lidt bevægeelse i lytteran
ndelene. P2 hhar med afgiivelsen af FM
M4‐frekvenseen i 2011 misstet share
efter overgaangen til at skulle
s
dele en
n FM‐frekve ns med P1 og
o i stedet kun sende som
m fuld kanal på
p DAB.
Figur 22: Pu
ublic service‐radio: share i % fordelt ppå kanaler 20
008‐2013
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I forhold till landsdækkeende kommerciel radio understrege
er figur 23, at
a 2010 som
m nævnt ove
en for var ett
hårdt år forr kommerciel radio, med nyudbud aff FM 6‐tillade
elsen, som NOVA
N
FM fik tilladelse til at sende påå
i 2010 med sendestart i september dette år.
Figur 23: La
andsdækkend
de kommerciiel radio: shaare i % fordellt på kanalerr 2008‐2013

6. Konklu
usion
Radio har en helt anden
n historik end tv i forholdd til at være et mobilt medie og undeergår måske ikke på heltt
de som tv gø
ør så store fo
orandringer i forbrugsmåde og ‐møn
nstre. Det beetyder dog ikkke, at radio
o
samme måd
ikke er et m
medie i forandring. Der se
es jævnligt raadioprogram
mmer, der f.e
eks. via et weebcam opsatt i studiet nu
u
også har fåeet en billedside. Mange radioprogram
r
mmer har eggne hjemmessider, Faceboooksider, Tw
witterprofilerr
o.lign., så der løbende kan
k være dialog med lytt erne, både live og uden for den oprinndelige send
detid.
Der er fra p
politisk side besluttet, att hvis mindstt halvdelen af lytningen i midten af 2018 foregå
år digitalt vill
FM‐båndet blive slukkett ved udganggen af 2019.
Den del af radiolytninggen, der måles i den offiicielle brancheanerkendtte måling aff lytningen til landsdæk‐‐
kende radio
o, viser, at radiolytninge
r
en umiddelbbart er svagtt faldende. Den
D gennem
msnitlige dagglige lyttetid
d
faldt fra 119 minutter i 2012 til 117
7 minutter i 2013 – et mindre
m
fald på
p knap 2 %.. Den genere
elle trend err
faldende ogg i 2008 lytteede vi radio 131
1 minutterr om dagen.
Det ses ogsså af målingeen, at langt den største del af lytnin
ngen foregårr på FM‐bånddet men ogsså, at dennee
andel er fald
dende til forrdel for lytnin
ng på andre platforme. Udviklingen
U
går
g dog langssomt.
mer for proggramtype. Vii
I radiomålin
ngerne er deet alene public service‐staationerne, der koder derres programm
har derfor iikke et komp
plet billede af,
a hvilke typper af prograammer danskerne har heenholdsvis at
a lytte til ogg
hvilke, de reent faktisk lyytter til. Public service‐raadiokanalern
ne udgør dog
g langt den sttørste del aff danskerness
lytning til laandsdækkend
de radio, og på disse kannaler vælger danskerne i høj grad at llytte til nyhe
eder, aktuali‐‐
tet, oplysning og kulturr, men også musik og unnderholdningg. Ligesom fo
or tv er der ffor radio sto
or forskel på,,
hvad de forrskellige aldeersgrupper effterspørger aaf programm
mer.
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7. Overvejelser om analyser i fremtidige rapporteringer
De kommercielle lokalradioer indgår ikke i årets rapportering men vil, da de udgør en ikke uvæsentlig del af
såvel lytningen som af den generelle økonomi i radiobranchen, være relevante at inddrage i rapporteringen
fremadrettet.
Kendskabet er endnu relativt begrænset i forhold til den adfærdsændring, der sker i forhold til radiolytnin‐
gen. Det kan derfor være relevant fremadrettet at iværksætte en undersøgelse, der forsøger at afdække
denne adfærdsændring nærmere.
Som det er fremgået af analysen oven for er der sammenhæng mellem radiolytning og alder. En tendens,
der også ses for læsningen af de trykte dagblade og tv‐seningen. Det kan derfor være relevant fremadrettet
at undersøge, hvordan de yngre aldersgrupper får deres nyheder og informationer og holder sig opdatere‐
de.
I forlængelse heraf kunne det ligeledes være interessant at afdække, om der kan findes forskelle i vidensni‐
veauet blandt brugerne af forskellige typer af medier/mediegrupper.
Det kan også være relevant på sigt at iværksætte en undersøgelse af indvandrere og minoritetsgruppers
mediebrug for herigennem at afdække, i hvilken udstrækning de er inkluderet i og tager del i den danske
medievirkelighed og ‐debat.

8. Metode
Hoveddatakilden til afsnittet om tv‐sening er TNS Gallup/Radio‐Meter.
TNS Gallup/Radio‐Meter kan blandt andet give svar på, hvilke radiostationer der lyttes til, hvor mange lytte‐
re der er, hvornår og hvor længe der lyttes, og hvordan lytterne skifter mellem kanalerne eller til og fra
radiomediet.
TNS Gallup/Radio‐Meter (der måler de landsdækkende stationer) består af et panel på cirka 750 personer,
der døgnet rundt bærer på et lille måleapparat, et såkaldt PPM (Portable People Meter). Apparatet regi‐
strer automatisk, hvilken kanal og hvilket broadcast‐format, personen lytter til. Denne registrering sker ved,
at apparatet kan registrere en højfrekvent lyd (ikke hørbar for det menneskelige øre), som er indlejret i
hver enkelt radiokanals broadcast‐signal. Bevægelsescensorer registrerer endvidere, hvor meget panelisten
går med PPM’en. Ved bærbar radiolytning bruges en plug‐in‐funktion.
PPM’en registrerer lytningen minut for minut. Kriteriet for den ugentlige lytning er defineret som det antal
personer, der har lyttet sammenhængende i mindst 5 minutter til en radiostation.
Målingerne dækker alle (dansktalende) personer fra 12 år og opefter og radiolytning på alle radioformater
indgår i undersøgelsen, både FM, DAB, internet mv. Dog måles lytning til podcast endnu ikke, da den lydko‐
de PPM’en skal opfange endnu ikke er sat på programmerne, når de lægges klar til podcast‐lytning på stati‐
onernes harddiske. Respondenterne udvælges en smule disproportionalt, således, at også mindre kommu‐
ner repræsenteres med et vist antal respondenter. Efterfølgende vejes dog tilbage, så de forskellige geogra‐
fiske områder indgår med proportional vægt. På denne måde sikres det, at også tyndere befolkede områ‐
der repræsenteres i undersøgelsen, uden at disse får en uforholdsmæssig vægt.
I Annual Survey, som TNS Gallup udfører, undersøges blandt andet informationer om ”radio‐Danmarks”
geografi samt lyttervaner, og undersøgelsen tjener til at kortlægge, hvordan ”radio‐Danmark” ser ud, såle‐
des at den helt rette sammensætning af panelets respondenter sikres. I alt gennemføres 10.000 interviews i
løbet af et år, 80 % af dem foretages via telefoninterviews (CATI), 20 % via interview ansigt til ansigt (CAPI).
Annual Survey fungerer endvidere som rekrutteringskilde for Radio‐Meter‐panelet.
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Kilde: TNS Gallup
Der kan læses mere om de anvendte metoder i rapportering om mediernes udvikling i metodeafsnittet på
hjemmesiden.

9. Brug af data og resultater
Alle rettigheder til de anvendte data tilhører original‐kilderne/dataleverandørerne.
Ved enhver brug af data skal originalkilden (f. eks. Gallup/Radio Meter (og base), Danmarks Statistik (og
tabel) el. lign.) samt Kulturstyrelsen, Rapportering om mediernes udvikling 2014 oplyses. Videresalg eller
anden kommerciel udnyttelse/anvendelse af data er ikke tilladt i nogen form.
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