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








Tv‐husstande og tv‐sening i Danmark: Danskernes tv‐vaner og udviklingen heri fra 1992 til 2013 –
også inden for forskellige målgrupper.
Sendetid og seertid på programkategorier: Typer af programmer, der er blevet udsendt fra 1993‐
2013 og typer af programmer, danskerne har set til fra 1993‐2013
Public service‐tv og ikke‐public service‐tv i Danmark: Udviklingen fra 1992‐2013 i seningen af public
service‐tv i forhold til ikke‐public service‐tv, også inden for forskellige målgrupper, tilkomsten af
nye kanaler over tid
Konklusion
Fremadrettet: Hvilke undersøgelser overvejes iværksat til kommende rapporteringer
Metode og brug af data – hvordan indsamles data, hvad hører til i de forskellige grupper af tv‐
kanaler osv. Hvad må du som bruger gøre med data og hvad skal du oplyse i den forbindelse. 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 tv er som udgangspunkt baseret på den officielle, brancheanerkendte måling af tv‐seningen i
Danmark – Gallup/TV‐Meter (inklusive Annual Survey‐resultater). Dertil kommer tal fra Danmarks Statistiks
registre.
Gallup/TV‐Meter har frem til december 2013 alene målt den traditionelle sening af lineært (flow‐)tv i Dan‐
mark. Dette betyder, at kapitlet om tv, der omfatter årene 1992‐2013, ikke indeholder resultater for sening
af tv på andre platforme og hos nye on‐demand‐udbydere og streamingtjenester som f.eks. Netflix og HBO
Nordic. Fra 1. december 2013 er måling af tv‐sening på computere (PC og MAC) inkluderet i målingen. Der‐
for vil rapporteringen fremadrettet komme til også at omfatte denne sening.
Lokal‐tv (ikkekommercielt) er ikke hidtil blevet målt i Gallup/TV‐Meter, og der er derfor ikke resultater for
lokal‐tv i årets rapportering. Lokal‐tv vil fremover blive målt i kraft af kravene den nye lokal‐tv‐ordning.
Public service‐tv‐kanalerne omfatter i dette afsnit alle DR’s kanaler, TV 2’s moderkanal (men ikke de kom‐
mercielle kanaler, der ligger under Ikke‐public service‐tv) og de regionale TV 2‐stationers 24‐timers kanaler
(der dog ikke koder for programkategorier).
Neden for en oversigt over de kanaler, der indgår i de to mediegrupper
Kanalgruppe
Public service‐kanaler

Ikke‐public
kanaler

service‐

Medier i gruppen
Inkluderer både eksisterende og udgåede kanaler, der ikke længere måles og/eller sender
DR1, DR2, DR3, DR K, DR Ramasjang, DR Ultra, DR Update, TV 2, Regional TV
6’eren, 7’eren, Animal Planet, Boomerang, Canal 8 Sport, Canal 9, Cartoon Network, Dis‐
covery Channel, Discovery HD Showcase, Discovery Science, Discovery Travel and Living,
Discovery World, Disney, Disney Junior, Disney XD, DK4, Eurosport 2, Eurosport Denmark,
Eurosport Scandinavia, Kanal 4, Kanal 5, Kanal Hovedstaden, Kanal København, Kanal
Sport, MTV, NGC Danmark, NGC Skandinavien, Nick Jr., Nickelodeon Danmark, Nickelo‐
deonSCAN, Sportn Norge, TCM, TLC Danmark, TNT, TV 2/Charlie, TV 2/Film, TV 2/Fri, TV
2/News, TV 2/Zulu, TV2 Film Norge, TV2 Norge, TV2 Nyhetskanalen Norge, TV 2 Zebra
Norge, TV 3, TV 3 PULS, TV 3 Sport 1, TV 3 Sport 2, TV 3+, VH‐1 Danmark, VH‐1 Europe,
Viasat 4 Norge, BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle
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2. Tv‐hussstande ogg tv‐sening i Danmaark
2.1 Tv‐hussstande i Danmark
D
95,3 % af de danske hu
usstande havvde i slutninggen af 2013 mindst ét tvv‐apparat i hhusstanden. Heraf havdee
8,6 % – kun ét
é tv‐apparatt, mens 28,5 % havde to jf. figur 1 needen for.
langt størsteparten – 48
Ifølge Danm
marks Statistiiks opgørelse
er over familliernes besid
ddelse af elekktronik i hjem
mmet (tabel VARFORBR))
havde 24 % af de danskke husstande
e et Smart‐tvv i 2013 og 17
1 % et 3D‐tvv. Dertil kom
mmer 93 % aff husstande‐‐
ne, der havvde en PC, 33
3 % der havd
de en tablet pc/minicom
mputer, og 63
3 % en smarrt phone. Alle apparater,,
hvorpå der kan ses tv.
Figur 1: Anttal tv‐appara
ater i de dansske husstandde i 2013 – fo
ordeling af husstandene i %

2.2 Antal tv‐kanalerr, der kan modtages
m
i de danskke husstand
de
En stor del aaf de danskee husstande kan modtagee et ganske betragteligt
b
antal
a
tv‐kanaaler. 25,5 %, svarende till
665.000 husstande, kun
nne i 2013 modtage
m
melllem 31 og 50
5 kanaler, og
o 20,5 %, svvarende til 540.000
5
hus‐‐
nne modtagee flere end 50
0 kanaler.
stande, kun
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Figur 2: Anttal kanaler, der
d kan modttages i hussttanden i 2013
3 – fordeling
g af husstanddene i %

Ses på udvikklingen fra sttarten af 200
08 til slutninggen af 2013 er der sket en
e tredoblingg i antallet af husstande,,
der kan mo
odtage mere end 50 kana
aler, mens d er omvendt er sket et fa
ald på næsteen 90 % i anttallet af hus‐‐
stande, der kan modtagge mellem 1 og 4 tv‐kanaaler. I figur 3 neden er re
esultaterne ffor antallet af
a tv‐kanaler,,
eret med ugee 1‐13 2008 sat til indekss 100. Her kaan man se, hvor markantt
der kan ses i husstanden, er indekse
udviklingen har været fo
or en række af ”kanal‐paakkestørrelse
erne”.
Det markan
nte fald i anttallet af hussstande, der kunne modttage 1‐4 kanaler, er skett efter slukningen af dett
analoge, jorrdbaserede tv‐sendenet
t
unkt have nyy
i novemberr 2009. Mange husstande skulle på ddette tidspu
tv‐udbyder,, da man efter det analo
oge sluk ikke længere kunne modtage tv via den traditionelle
e stueanten‐‐
ne uden også at have en digital modtageboks eeller et tv‐apparat med digital modtaager indbygget. Skiftet till
n måske havve betydet, aat det ikke har været mu
uligt at købee kanalpakker, med så fåå
en ny tv‐levverandør kan
kanaler, som
m man tidliggere modtogg, og forbruggerne kan haave vænnet sig
s til at havve flere kana
aler at vælgee
imellem. An
ntallet af hu
usstande, der kunne se 55‐10 kanaler steg tilsvarrende markaant i periode
en efter dett
analoge sluk, dog med et fald i beggyndelsen af 2012, hvor TV 2’s hovedkanal overggik til at værre betalings‐‐
kanal, og m
man overgik fra
f at sende tv i MPEG 22‐standarden
n til MPEG 4‐‐standarden.. Det vides dog
d ikke, om
m
udviklingen har sammenhæng med dette. Mestt markant err udviklingen dog i antalleet af husstan
nde, der kan
n
t
der som nævnnt oven for er
e blevet merre end tredooblet i period
den.
modtage mere end 50 tv‐kanaler,
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Figur 3: Ind
dekserede tall over antal kanaler, derr kan modtag
ges i de dansske husstandde i perioden
n 2008‐2013
3
2008 uge 1‐‐13 = Indeks 100

Over en nogget længere periode end
d ovenståendde figur, derr går fra 2008, kan det i figur 4 nede
en for ses, att
de danske h
husstandes årlige
å
forbrugg i kroner (faaste priser) på
p henholdsvvis ”licens, lej
eje af tv‐udstyr, film mv.””
og ”tv, videeobåndoptaggere” udviser en kraftigt stigende tendens. Det er
e især efterr 2002:2004,, at udviklin‐‐
gen har taget mere fartt dog med en
n enkelt afviggelse i 2008
8:2010 for ”licens, leje aff tv‐udstyr, film
f mv.”, ogg
9:2011. Dettee kan forme
entlig tilskrivves, at mangge var ude at investere i
for ”tv, videeobåndoptaggere” i 2009
nye tv‐appaarater i forbiindelse med det analogee sluk i november 2009, hvilket kan hhave betyde
et en mindree
opbremsnin
ng året efter.
Udviklingen
n for varekategorien ”tv, videobåndooptagere” er ganske markkant. Fra 19993:1995 til 2010:2012
2
err
der ifølge tallene fra Danmarks Sta
atistik sket een stigning på
p ikke mindre end 516 % i husstandenes årligee
0 kr. om årett) . Til samm
menligning err
forbrug på ”tv, videobååndoptagere”” (fra 740,400 kr. om årett til 4.563,00
forbruget på licens, lejee af tv‐udstyrr, film mv. st eget med kn
nap 36 % (fra
a 3.074,30 krr. om året til 4.181,00 kr..
mlede forbrugg i de dansk e husstande
e i samme pe
eriode er steeget med knap 21 % (fraa
om året) mens det sam
237.891,30 kr. om året til 286.943,0
00 kr. om åreet) (faste prisser).
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Figur 4: Dan
nske husstan
ndes årlige forbrug
f
i kr. ppå ”Licens, leje
l af tv‐udsstyr, film mvv.” og ”Tv, viideobåndop‐‐
tagere” (fasste priser)

2.3 Tv und
der forand
dring – tv på
p andre pllatforme
Tv som beggreb er under forandring i disse år. D
De seneste årr har budt på
å en kraftig sstigning i udbuddet af tvv
eller tv‐lignende indhold
d, der distrib
bueres on deemand via internettet til modtagelse på andre pla
atforme end
d
m
enhe‐‐
det traditionelle stue‐tvv: pc, tablets, smart phonnes og smartt tv’s med funktioner henntet fra de mobile
netadgang ogg apps.
der – intern
Som en del af udviklinggen ses distributører, de r nu også tilbyder indho
old, der ikke kan ses via det traditio‐‐
nelle flow‐ttv men skal tilgås
t
on dem
mand via inteernettet. Maan kan måske
e sige, at disttributørerne
e i en vis for‐‐
stand skifteer fra at væree en platform
m til at være et medie.
Også de traditionelle tv‐foretagende
er ændrer roolle og tilbyder nu ikke ku
un lineært floow‐tv på dett traditionel‐‐
le tv men vviser det sam
mme indhold livestreameet via interne
ettet. De harr også stream
mingtjeneste
er til tidsfor‐‐
skudt on‐deemand senin
ng via internettet af alle rede udsend
dte programmer, ligesom
m det i nogle
e tilfælde err
muligt at see indhold, deer enten ikke har været vvist endnu påå det traditio
onelle flow‐tvv eller slet ikkke skal visess
dér. Tv‐stattionerne har hjemmeside
er med et om
mfattende og
o varieret in
ndhold af bååde nyheder,, underhold‐‐
ning, underrvisning osv.
Flere tv‐pro
ogrammer har
h egne hje
emmesider oog debattråde på Faceb
book, Twitteerprofiler, debatfora påå
hjemmesideer o. lign., så der løbe
ende kan væ
ære dialog og
o samspil med seernee – også live under tv‐‐
udsendelserne.
Det skiftend
de tv‐landskkab og de mange nye m obile enheder har givetvvis indflydelsse på tv‐forbruget. Som
m
det fremgår nedenfor, er der umiddelbart skett et fald i den traditionelle (flow) tv‐‐sening, der måles i Gal‐‐
lup/TV‐Metter. En del aff denne sening er dog m
med stor sand
dsynlighed blevet afløst aaf on deman
nd sening påå
andre platfo
orme, der do
og endnu ikke måles i de officielle måålinger.
Af Gallup/TTV‐Meter – Annual
A
Surve
ey fremgår d og som det ses af figur 5 neden for,, at udviklinggen i retningg
af at se tv p
på internetteet går relativtt langsomt. EEn stor ande
el – knap 43 % af internet
ethusstanden
ne i uge 1‐13
3
2014 – ser aaldrig tv på in
nternettet.
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Figur 5: Hvo
or ofte ser hu
usstanden tvv på internetttet – andel af internet hu
usstande i %

Af en intern
netbaseret undersøgelse
u
e, som TNS G
Gallup har gennemført for
f BFE (Brannchen ForbrugerElektro‐‐
nik) – ”BFEss Forbrugeree Og Forbrugerelektronikk 2013”, kan man jf. tabel 1 neden foor blandt and
det se, hvilkee
streamingtjenester, derr jævnligt er blevet brugtt af nogen i husstanden.
h
YouTube haar i modsætn
ning til de øvrige tjenestter i undersø
øgelsen en meget
m
stor ddel brugerge
enereret ind‐‐
hold. DR NU
U og Netflix er
e efter YouT
Tube de to m
mest benyttede streaming
gtjenester i hhusstandene
e.
Et opmærksomhedspun
nkt i forhold
d til undersøøgelser om et
e relativt nyyt begreb soom streamin
ng er, at derr
trods instru
uktion kan væ
ære nogen usikkerhed
u
h os responde
enterne i forhold til, hvadd der præciss forstås ved
d
streaming.
Tabel 1: Streeamingtjeneester, der jævvnligt bliver bbrugt af nog
gen i husstanden
Tjen
neste
% af husstand
dene
YouT
Tube
39 %
DR NU
N
23 %
Netfflix
22 %
Viap
play
7%
TDC Play
7%
TV 2 Play
5%
Youb
bio
4%
TV 3 Play
3%
Filmstriben
3%
HBO
O Nordic
2%
Stofa
a: Web tv
2%
nutvv.dk
1%
Andre
2%
Har aldrig anvenndt…
34 %
Kilde: TNS Ga
allup, G@llup
pForum, for BFFE ‐ ”BFEs Forbbrugere Og Fo
orbrugerelektrronik 2013”, ja
januar 2014, 2.116
2
gen‐
nemførte intterviews.
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For hver af de benytted
de streaminggtjenester err der i BFE‐u
undersøgelse
en desuden blevet spurggt til hyppig‐‐
heden af brrugen. For de to mest benyttede tjeenester (ud over
o
YouTub
be) DR NU ogg Netflix kan
n brugsmøn‐‐
strene, der er relativt fo
orskellige, ses i figuren needenfor.
Figur 6: Hvo
or ofte anven
ndes streamiingtjenesten i husstanden
n, % af hussttandende, deer jævnligt an
nvender den
n
pågældendee tjeneste

I BFE‐underrsøgelsen er de husstand
de, der har e t betalt abon
nnement på en streaminngtjeneste bllevet spurgt,,
om dette abonnement har haft ind
dflydelse på den tv‐pakkke, husstande
en har. Godtt 75 % har svaret,
s
at dee
e tv‐pakke, mens
m
samlet set 15 % har enten ned‐‐
enten har samme tv‐pakke eller harr opgraderett til en større
pakke.
graderet eller helt opsagt deres tv‐p
med en tv‐pakke og et betalt stream
mingabonnem
ment har dessuden svarett på om selve
e deres sam‐‐
Husstande m
lede tv‐forb
brug har ænd
dret sig, efte
er at der er blevet tegne
et et abonne
ement på enn streamingttjeneste. 2/3
3
har svaret, aat tv‐forbrugget er uændrret, 6 % ser m
mere tv‐ via tv‐pakken,
t
mens
m
knap enn fjerdedel ser mindre tvv
via tv‐pakkeen.
Selvom tv eer noget and
det i dag, en
nd det var tiddligere, ses der stadig meget
m
tv på ”traditionel vis”, hvilkett
også vil frem
mgå neden fo
or.
Et overblik o
over udbudd
det af digitale
e tjenester i Danmark kaan fås på http
p://www.shaarewithcare.dk/digitale‐
tjenester/

2.4 Danskkernes tv‐ssening – se
eertid
I 2013 så daanskerne i geennemsnit fjernsyn 3 tim
mer dagligt. Dette
D
er et fa
ald på et kvaarter i forhold
d til 2012 ogg
på 21 minutter siden 20
010. 2010 ud
dgjorde medd sine 3 time
er og 21 minu
utters dagligg tv‐sening det absoluttee
a tv‐sening i hele perioden 1992‐201
13.
højdepunktt, hvad angårr omfanget af
Om der er ttale om et reeelt fald i dan
nskernes tv‐ sening, er de
et dog endnu
u ikke muligtt at udtale sig om. Dettee
afsnit vedrø
ører den sening, der blive
er målt i Galllup/TV‐Mete
er, og her er registreret eet fald.
TV‐seningen
n er de seneere år i stige
ende omfangg skiftet fra sening af flo
ow‐tv/lineærrt tv på det traditionellee
stue‐tv til ssening on deemand på an
ndre platform
me – PC, tab
blet og smarrt phone. Tvv‐seningen på disse plat‐‐
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forme er ikkke hidtil indggået i den offficielle, branncheanerken
ndte måling af tv‐seningeen, Gallup/T
TV‐Meter, ogg
det vides deerfor ikke med
m sikkerhed
d, om der err tale om et fald i den sa
amlede tv‐seening eller om et skift till
andre mådeer at forbrugge tv‐udbudd
det på. Fra 11. decemberr 2013 er sening på PC oog MAC dog inkluderet i
målingen.
Figur 7: Gen
nnemsnitlig daglig
d
tv‐sen
ning i minutteer fra 1992‐2
2013 ‐ Alle

Der er en tyydelig samm
menhæng me
ellem tid bruggt på tv‐seniing og alder. Jo ældre m an er, jo læn
ngere tid serr
man tv dagligt. Børn op
p til 11 år så i 2013 i gen nemsnit tv 98
9 minutter om dagen, m
mens danske
ere i alderen
n
dre så tv 265
5 minutter om dagen.
71 år og æld
Også uddan
nnelsesniveau ser ud til at
a have indflyydelse på, hvvor meget tvv danskerne sser dagligt, hvilket
h
frem‐‐
går af figur 8 nedenfor.. Generelt se
et ser det udd til, at jo længere uddan
nnelse des laavere dagligtt tidsforbrugg
t
t dog hos skooleelever og børn under skolealderenn.
på tv‐seningg. Lavest er tidsforbruget
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Figur 8: Gen
nnemsnitligt dagligt tidsfforbrug i minnutter i 2013
3 og erhvervssuddannelse

2.5 Danskkernes tv‐ssening – tid
dspunkt påå døgnet
Ser man på de tidspunkkter på døgne
et, hvor dan skerne ser mest
m fjernsyn
n, er der forsskydninger frra hverdage‐‐
de er der en lidt senere start
s
på tv‐dagen i weekkenderne og flere seere i
ne til weekeenden. Ikke overraskend
dagtimernee i weekendeen, men tv‐se
eningen toppper på stort set
s samme tiidspunkt bådde hverdag og
o weekend.
Figur 9: Anttal seere i tussinde (rating
g) i løbet af ddøgnet hverd
dage og weekkender i 20133 ‐ Alle

Ser man påå, hvornår påå døgnet børn op til 11 år ser fjernssyn, er der væsentlig støørre forskelle
e i seermøn‐‐
stret på hveerdage og weekender,
w
end når man ser på befolkningen sam
mlet. Weekeendkurvens forløb
f
kunnee
måske indikkere, at morr og far sover lidt læng ere lørdag‐ssøndag, og børnene
b
selvv står op ogg tænder forr
fjernsynet. Der er fleree børn, der ser
s fjernsyn om aftenen på hverdag
ge end i weeekender. Dett kan måskee
Kulturstyrelsen//Mediernes udvikkling 2014/TV

Side 10 af 31
1

skyldes, at b
børnefamilieerne har and
dre aftenakti viteter i wee
ekenderne, der
d ikke indbbefatter tv‐sening i sam‐‐
me grad som
m på hverdage.
Figur 10: An
ntal seere i tu
usinde (ratin
ng) i løbet af døgnet hverrdage og wee
ekender i 20113 – børn 3‐11 år

2.6 De meest sete kaanaler – Toplisten 20 13
De kanaler,, der blev seet mest i de danske tv‐h usstande i 2013,
2
var TV 2 (hovedkaanalen), hvis andel af tv‐‐
seningen (share) var 23 % og DR1, med
m godt 200 % af seninggen. Der er, som
s
det frem
mgår af Figurr 11, et stortt
fald ned til de efterfølggende kanale
er. Den tredj e mest sete kanal i 2013
3 var TV 3, hhvis andel af tv‐seningen
n
udgjorde kn
nap 5 %.
Figur 11: To
op liste – de mest
m sete ka
analer i 2013 i Danmark efter
e
andel aff den samledde tv‐sening i %
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DR’s samlede andel af seningen var i 2013 på 31,2 %, mens TV 2 samlet set, dvs. inklusive de kommercielle
TV 2‐kanaler, der ikke har nogen public service‐forpligtelser – havde en share på 34,8 %. Samlet set foregik
55,2 % af tv‐seningen i Danmark på public service‐kanalerne i 2013.
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3. Sendettid og see
ertid på prrogramkattegorier
3.1 Udbud
ddet af forrskellige tyyper af pro
ogrammer – sendetid
d fordelt påå programkategori‐
er
I det følgen
nde vil vi se på
p fordelinge
en af prograammer på prrogramkategorier på pubblic service‐kkanalerne ogg
ikke‐public service‐kanaalerne. Vi har i analysernne alene set på de faktiskk udsendte pprogrammer, og har ikkee
inddraget reeklamer, pro
ogrampræsentationer, trrailere o. lign
n. For ikke‐p
public servicee‐kanalerne har vi desu‐‐
den trukkett programmer, der ikke er blevet kaategoriseret i nogen pro
ogramkategoori ud af berregningerne..
Dette betyd
der, at der ikkke er tale om et helt prræcist billede
e af det sam
mlede progra mudbud, nå
år der ses påå
ikke‐public service‐kanaalerne. DR ogg TV 2 kategooriserer alle programmer.
Hvis man seer på sendefladerne i 201
13 på de to m
mest sete kaanaler i Danm
mark DR1 og TV 2, er de umiddelbartt
relativt forsskellige isærr i forhold til den andel almindelige
e nyheder, sport, underhholdning og udenlandskk
fiktion udgø
ør af sendeffladen. Dette
e kan være een afspejlingg af, at TV 2/Danmark
2
aalene har pu
ublic service‐‐
forpligtelser på hovedkkanalen TV 2. TV 2 skal ddermed løfte
e sin public service‐opga
s
ave på denne
e ene kanal,,
e opfyldelsenn af public se
ervice‐forplig
gtelserne på..
mens DR haar flere kanaler at fordele
Sammenlign
ner man i steedet sendefladen for TV 2 hovedkanalen med de
en samlede D
DR‐sendeflad
de udjævness
forskellene en smule. DR
D Total sen
nder dog forrtsat mere udenlandsk fiktion men oogså mere dansk
d
fiktion
n
mens TV 2 sen
nder mere sp
port og ogsåå har regionaale programm
mer i sin senddeflade (de regionale
r
TV
V
end TV 2, m
2‐stationerss 24‐timers kanaler indggår ikke i opggørelserne nedenfor,
n
da
a det er sepaarate tv‐kanaler, og de i
øvrigt ikke kkoder for typ
per af progra
ammer).
Figur 12: Fo
ordeling af seendetiden på
å programka tegorier i % på
p DR1, DR (total)
(
og TV
V 2 (hovedkan
nalen), 2013

Ses på det samlede udb
bud af progrrammer fra kanalerne med
m public se
ervice‐forpliggtelser, afspejles de for‐‐
der er i TV 2’’s public servvice‐tilladelsse og DR’s public service‐kontrakt påå programom
mrådet. Som
m
pligtelser, d
formuleret i radio‐ og fjjernsynslove
en (§10) skal ”Den samle
ede public service‐virksom
mhed [skal] via fjernsyn,,
radio og intternet el. liggn. sikre den danske beffolkning et bredt
b
udbud af programm
mer og tjene
ester omfat‐‐
tende nyhedsformidlingg, oplysning, undervisnin g, kunst og underholdnin
u
ng.”
Fordelingen
n af de udseendte progra
ammer på hhenholdsvis public servicce‐ og ikke‐ppublic servicce‐kanalernee
vises i figur 13.
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Figur 13: Fo
ordeling af seendetiden på
å programka tegorier i % på
p public serrvice‐tv og ikkke‐public service‐tv

Sammenlign
ner man pro
ogramfladerne for henhholdsvis det samlede pu
ublic service‐‐udbud og det
d samledee
ikke‐public service‐udbu
ud, kan man
n se, at kateggorierne ”Almindelige nyyheder”, ”Akktualitet”, ”O
Oplysning ogg
ning” udgjordde 50,8 % aff sendefladen
n på public sservice‐kanallerne i 2013,,
kultur”, ”Reegional tv” ogg ”Undervisn
mens de tilssvarende pro
ogrammer ud
dgjorde 27 % af sendeflaaden på ikke‐‐public servicce‐kanalerne
e.
Derudover udgjorde ”D
Dansk/Nordissk fiktion” 7 % af sendeffladen på pu
ublic service‐‐kanalerne, mens
m
dennee
kategori udgjorde 0,4 % af sendefla
aden på ikkee‐public serviice‐kanalerne. Der er doog på ikke‐pu
ublic service‐‐
kanalerne een stor andel fiktion, der ikke er kateegoriseret eftter oprindelssesland, hvoori der kunne
e ligge danskk
fiktion. En ggrov gennem
mgang (ikke en
e total gennnemgang) påå programnivveau indikereer dog, at de
er er tale om
m
udenlandskk dramatik/fiktion.
Ser man på udviklingen
n i hele perio
oden fra 19993‐2013 i forrhold til de forskellige prrogramkateggoriers andell
den på danskk public servvice‐tv, er de r visse udsving over perioden. For ekksempel fylder sportsud‐‐
af sendeflad
sendelsernee naturligt mere
m
i de storre sportsår m
med OL, VM og EM i fodb
bold og hånddbold o. lign. Udsvingenee
er dog ikke voldsommee i størstedelen af periodden, hvilket måske
m
afspe
ejler, at der i tidligere pu
ublic service‐‐
og ‐tilladelseer var mere konkrete
k
tim
me‐ og platformskrav i forrhold en rækkke programkategorier. I
kontrakter o
de år, hvorr DR sendte nyheder 24
4 timer i døggnet på DR Update fyld
dte nyheder mere af public service‐‐
programflad
den.
TV 2/News indgår ikke i opgørelsen af sendetid for public se
ervice‐tv men ligger undeer ikke‐publiic service‐tv,,
dgår i public service‐udbu
s
uddet. TV 2/News blev la
anceret i deccember 2006
6, og det kan
n
da denne kaanal ikke ind
ses i prograamudbuddet på ikke‐pub
blic service‐tvv, at alminde
elige nyhede
er fra lanceriingen har en
n plads i sen‐‐
defladen ho
os ikke‐publiic service‐tv‐‐kanalerne. I oktober 20
011 blev ”Ku
ulturen på N
News” desuden lanceret,,
hvilket kan have haft en
n vis indflyde
else på progrramkategorie
en oplysning
g og kulturs’ andel af sen
ndefladen påå
em.
ikke‐public service tv fraa 2012 og fre
Udenlandskk fiktion fyldeer mere af se
endefladen ppå public serrvice‐tv i 201
13 end tidligeere. Denne udvikling
u
harr
fundet sted
d samtidig meed, at sendetiden på kannalerne er ud
dvidet kraftig
gt over årenee. En del af denne
d
uden‐‐
landske fikttion sendes dog
d i nattetimerne og daagtimerne og i lidt mindre grad i dett, der kan be
etegnes som
m
”prime timee” – eftermid
ddags‐ og afttentimerne.
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Med DR1 so
om eksempeel kan man se
e, hvor megeet sendeflade
en ændrer sig i løbet af ddøgnet:
Figur 14: Fo
ordeling af seendetiden på
å programtyppe i % på DR1 i tidsrum af
a døgnet ‐ 20013

3.5 Danskkernes tv‐ssening – se
eertiden fo
ordelt på tyyper af pro
ogrammer
På samme m
måde, som vi
v oven for har set på senndefladen fo
ordelt på pro
ogramkategoorier, vil vi i det
d følgendee
se på, hvorrdan seerness tidsforbrugg på tv‐seninng fordeler sig
s på de forskellige proogramkatego
orier. Der vill
også blive fforetaget en sammenlign
ning af senddetiden og se
eertidens fordeling på pprogramkateggorier for att
se, hvor sto
or forskel derr er på det se
endte og dett sete på forsskellige typerr af kanaler.
Der er megeet lidt forskeel i fordelinge
en af seertidden på henho
oldsvis DR1 og
o DR samleet. Dette kan formentlig i
stor udstræ
ækning tilskrivves, at en sto
or del af sen ingen på DR fortsat foreg
går på DR1 oog derfor væ
ægter meget i
opgørelsern
ne. Over halvvdelen af den tid, danskeerne ser tv på
p DR1, DR samlet eller TTV 2 (hovedkkanalen), serr
de enten nyyheder (alm
mindelige og en lille del ssportsnyheder), aktualitet, regionalpprogrammerr eller oplys‐‐
ning og kulttur. Den resterende tid ses der fiktionn, sport, mussik og underholdning.
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Figur 15: Fo
ordeling af seeertiden på programkate
p
egorier i % på
å DR1, DR og
g TV 2 (hoveddkanalen) i 2013
2

For både DR
R1, DR og TV
V 2 gælder jff. tabel 2, 3 oog 4 neden for,
f at der er forholdsmæ
æssigt mere udenlandskk
fiktion i sen
ndefladen en
nd seerne bruger – især ppå DR1. Som
m beskrevet oven
o
for skyyldes dette blandt andet,,
at der sendees forholdsm
mæssigt megget udenlanddsk fiktion om
m natten, hvo
or der er få sseere.
Seerne benyytter DR 1 mere
m
til at se nyheder, akttualitet og dansk fiktion, end der forrholdsmæssiggt sendes påå
kanalen.
Når sendeflladens fordeeling på programkategoriier på DR sam
mlet set sam
mmenlignes m
med seninge
ens fordelingg
på program
mkategorier på
p DR, bliver differencernne mellem det sendte og
g det sete nooget mindre end
e for DR 1
alene. Dettee indikerer måske,
m
at dett at DR fordeeler opfyldellsen af publicc service‐forrpligtelsen på
å flere kana‐‐
ler afspejlerr sig i danskeernes brug aff DR’s samledde programu
udbud.
Seernes bru
ug af udbudd
det på TV 2’s hovedkanaal er anderle
edes end bru
ugen af DR1 og DR. Det ser ud til, att
brugen af TTV 2 er meree ligelig fordelt på de fo rskellige pro
ogramkatego
orier end på DR. På TV 2 er det isærr
regionalpro
ogrammer ogg sport, dansskerne ser foorholdsmæsssigt mere af, end der senndes på TV 2.
2 Både DR 1
og TV 2 sender forholdssmæssig merre oplysning og kultur, en
nd danskerne ser på kanaalerne.
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Tabel 2: Sendetidens og seertidens fordeling i % på programkategorier på DR1 2013
DR1 sendeti‐
dens forde‐
ling i % 2013
Almindelige nyheder
Sportsnyheder
Aktualitet
Oplysning og kultur
Sport
Underholdning
Musik
Undervisning
Udenlandsk fiktion
Dansk/Nordisk fiktion

4,7 %
0,5 %
6,6 %
29,5 %
2,2 %
2,0 %
1,1 %
0,1 %
48,0 %
5,3 %

DR1
seertidens
fordeling i %
2013
14,7 %
1,6 %
12,6 %
22,7 %
4,9 %
3,5 %
2,7 %
0,1 %
26,2 %
11,0 %

Ratio
sendt‐set*)

313
320
191
77
223
175
245
100
55
208

Tabel 3: Sendetidens og seertidens fordeling i % på programkategorier på DR 2013
DR sendeti‐
dens forde‐
ling i % 2013
Almindelige nyheder
Sportsnyheder
Aktualitet
Oplysning og Kultur
Sport
Underholdning
Musik
Undervisning
Udenlandsk fiktion
Dansk/Nordisk fiktion

12,7 %
0,1 %
6,3 %
31,4 %
1,8 %
3,5 %
1,8 %
0,3 %
34,7 %
7,3 %

DR
seertidens
fordeling i %
2013
13,9 %
1,0 %
11,4 %
25,7 %
3,7 %
3,5 %
2,3 %
0,2 %
27,7 %
10,6 %

Ratio
sendt‐set*)

109
1000
181
82
206
100
128
67
80
145

Tabel 4: Sendetidens og seertidens fordeling i % på programkategorier på TV 2’s hovedkanal 2013
TV 2 sendeti‐
dens forde‐
ling i % 2013

TV 2
Ratio
seertidens
sendt‐set*)
fordeling i %
2013
Almindelige nyheder
13,5 %
15,2 %
113
Sportsnyheder
1,7 %
2,1 %
124
Aktualitet
7,6 %
10,0 %
132
Regionalprogrammer
3,1 %
9,4 %
303
Oplysning og kultur
28,3 %
20,0 %
71
Sport
6,6 %
12,0 %
182
Underholdning
7,2 %
11,5 %
160
Musik
0,3 %
0,2 %
67
Udenlandsk fiktion
28,3 %
14,0 %
49
Dansk/Nordisk fiktion
3,4 %
5,5 %
162
*) Ratio = 100: Set det samme som der blev sendt af kategorien, Ratio > 100: Set forholdsmæssigt mere end
der blev sendt af kategorien, Ratio<100: Set forholdsmæssigt mindre end der blev sendt af kategorien
I figur 16 neden for bliver fordelingen af seertiden på henholdsvis dansk public service‐tv og på ikke‐public
service‐tv i 2013 vist.
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Her kan maan se, at der på ikke‐public service‐kaanalerne i hø
øjere grad en
nd på public service‐kana
alerne bliverr
set sport, m
mens dansk fiktion
f
fylderr meget lidt i seertiden på
p ikke‐publicc service‐tv. Den store kategori med
d
ikke‐katego
oriseret fiktio
on udgøres som nævnt oven for so
om udgangspunkt af uddenlandsk fikktion. Uden‐‐
landsk fiktio
on udgør derrmed en storr del – måskee mere end 40
4 % – af see
ertiden på ikkke‐public se
ervice‐tv. Serr
man på forsskellen melleem det sendte og det se te på ikke‐public service
e‐tv jf. tabel 6 neden for,, ser det dogg
også i stor u
udstrækningg ud til at væ
ære det, dansskerne vil se
e på kanalern
ne i denne ggruppe. Omvendt sendess
der langt mere musik en
nd der ses på
å disse kanaller.
Figur 16: Fo
ordeling af seeertiden på programkate
p
egorier i % på
å public serviice‐tv og ikkee‐public servvice‐tv 2013

Tabel 5: Sen
ndetidens og
g seertidens fordeling
f
på programkattegorier på public servicee‐tv 2013

Almin
ndelige nyheder
Sportssnyheder
Aktuaalitet
Regionalprogrammer
Oplysning og kultur
Sport
Underrholdning
Musikk
Underrvisning
Udenllandsk fiktio
on
Danskk/Nordisk fik
ktion
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PU
UBLIC SER‐
V
VICE TV
senndetidens
forrdeling i %
2013
12,9 %
0,3 %
6,5 %
0,5 %
30,9 %
2,5 %
4,1 %
1,6 %
0,3 %
33,7 %
6,7 %

PUBLIC SER
R‐
VICE TV
seertidenss
fordeling i %
2013
14,4
4%
1,4
4%
10,9 %
3,7 %
23,4
4%
7,0 %
6,7 %
1,5 %
0,1 %
22,3 %
8,6 %

Rattio
sendtt‐set*)

112
467
168
740
76
280
163
94
33
66
112
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Tabel 6: Sendetidens og seertidens fordeling på programkategorier på ikke‐public service‐tv 2013
IKKE‐PUBLIC IKKE‐PUBLIC
Ratio
SERVICE TV
SERVICE TV
sendt/set*)
sendetidens
seertidens
fordeling i %
fordeling i %
2013
2013
Almindelige nyheder
5,1 %
9,8 %
192
Sportsnyheder
0,1 %
0,1 %
100
Aktualitet
1,8 %
2,8 %
156
Oplysning og kultur
19,6 %
18,4 %
94
Sport
15,2 %
13,7 %
90
Underholdning
5,4 %
9,2 %
170
Musik
17,1 %
3,1 %
18
Udenlandsk fiktion
13,8 %
15,7 %
114
Dansk/Nordisk fiktion
0,4 %
1,6 %
400
Ikke‐kategoriseret fiktion
21,4 %
25,5 %
119
*) Ratio = 100: Set det samme som der blev sendt af kategorien, Ratio > 100: Set forholdsmæssigt mere end
der blev sendt af kategorien, Ratio<100: Set forholdsmæssigt mindre end der blev sendt af kategorien
Seertidens fordeling på programkategorier for forskellige aldersgrupper fremgår af figur 17 og 18 neden for
for henholdsvis public service‐tv og ikke‐public service‐tv.
Især for public service‐tv‐kanalerne er der en ganske tydelig sammenhæng mellem alder og de programty‐
per, der bliver set. Billedet er ikke helt så entydigt, når der ses på ikke‐public service‐kanalerne.
På public service‐kanalerne er det tydeligt, at jo ældre aldersgruppe, jo større en andel udgør almindelige
nyheder af seertiden, og des mindre en andel udgør udenlandsk fiktion. På ikke‐public service‐kanalerne ser
de 3‐11‐årige en større andel almindelige nyheder end de 12‐18‐årige og 19‐34‐årige gør, og også en større
andel, end de ser på public service‐kanalerne. Der er tale om sening af TV 2/News (der ligger under Ikke‐
public service‐tv, da der ikke er public service‐forpligtelser knyttet til stationen). Der kan måske være tale
om, at de 3‐11‐årige i nogen udstrækning er underlagt forældrenes ønske om at have TV 2/News tændt på
visse tidspunkter af døgnet.
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Figur 17: Fo
ordeling af seeertiden på programkate
p
egorier i % på
å public serviice‐tv i alders
rsgrupper 2013

I forhold til den udenlan
ndske fiktion
n på ikke‐pubblic service‐ttv er der ikke
e samme forsskel mellem de forskelli‐‐
ge aldersgruppers senin
ng af kategorien, som påå public servvice‐tv‐kanalerne, hvis m
man lægger ”Udenlandsk
”
k
fiktion” og ”Ikke‐katego
oriseret fiktio
on” sammenn (som nævn
nt tidligere la
ader ”Ikke‐kaategoriseret fiktion” alt‐‐
overvejendee til at være udenlandsk fiktion).
Figur 18: Fo
ordeling af seeertiden på programkate
p
egorier i % på
å ikke‐public service‐tv i aaldersgruppeer 2013
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4. Public service‐tvv og ikke‐p
public serrvice‐tv i Danmark
D
4.1 Publicc service‐tvv og ikke‐p
public serviice‐tv’s andel af danskernes tvv‐sening
Public service‐tv udgør stadig den største
s
ande l af danskern
nes tv‐sening
g. I 2013 forregik 55 % aff danskerness
ne. Som det ffremgår af fiigur 19 nede
enfor, har puublic service‐tv dog siden
n
tv‐sening påå public servvice‐kanalern
1992 udgjort en stadigtt mindre andel af danskkernes tv‐sening til fordel for ikke‐ppublic service
e‐kanalerne..
n ser dog ud til at have sttabiliseret sigg i en vis grad
d de seneste
e år.
Udviklingen
Figur 19: Sh
hare (%) (and
del af tv‐seningen) for puublic service‐ttv og ikke‐pu
ublic service‐‐tv 1992‐2013

Mens DR i h
hele perioden fra 1992 tiil 2013 har hhaft en share
e på mellem 27,4 % (20099) og 35,2 % (1992), dvs..
en forskel p
på 7,8 procen
ntpoint melle
em minimum
m og maksim
mum, og i 201
13 har en sh are på 31,2 %,
% har TV 2 i
samme periode haft en seerandel mellem
m
23,3 % (2013) og 42,4 % (199
93), dvs. en fo
forskel mellem minimum
m
um på 19,1 procentpoint. TV 2’s hovvedkanal ud
dgør således en stadigt m
mindre del af public ser‐‐
og maksimu
vice‐kanalernes andel af
a den totale
e sening jf. oogså figur 20 neden for. Udviklingen blev forstærrket med TV
V
ng til at være betalingskanal i 2012, iddet TV 2 fra 2011 til 2012
2 mistede 3,44 procentpo
oint i sin sha‐‐
2’s overgan
ngen for TV 2 til at være betalingskannal har også betydet et fa
ald i kanalenns penetratio
on (dvs. hvorr
re. Overgan
mange dansske husstand
de, der har kanalen
k
indsttillet på dere
es fjernsyn). Fra 2011 til 2012 faldt TV
T 2’s penet‐‐
ration såled
des fra 99,2 % til 94,5 % (Kilde: Gallupp/TV‐Meter, Annual Survvey, årsrappoort 2012).
De regionale TV 2‐statio
oners 24‐tim
mers kanaler, der blev lan
nceret i 2012
2, opnåede i 2013 en sam
mlet andel aff
seningen påå 0,7 %.
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Figur 20: Pu
ublic service‐tv share (%) fordelt på p ublic service‐kanaler 199
92‐2013

Sammenlign
ner man public service‐kanalernes aandel af tv‐seningen i de
d nordiske lande i perioden 2003‐‐
2013, kan m
man se, at dee nordiske la
andes public service‐tv ge
enerelt har relativt
r
høje seerandele, og at DR ogg
TV 2 individ
duelt har den
n laveste and
del blandt dee nordiske laande. Samlett set ligger dde danske pu
ublic service‐‐
kanaler lidt over niveauerne i Finlan
nd, Norge ogg Sverige, me
en under nive
eauet i Islandd (bemærk jff. noterne till
tabellen bag grafen, at der ikke må
åles i sammee målgrupper (aldersmæssigt) på tvæ
ærs af de nordiske landee
eller med helt samme metode).
m
De nordiskee lande er kaarakteriseret ved små beffolkninger og ved public service‐virkssomheder, der
d er megett
afhængige aaf den offen
ntlige finansiering (dog uundtaget TV 2/Danmark,, der ikke haar modtaget licens siden
n
2004). Peneetrationen af betalings‐tv er også høøj eller mege
et høj i de fle
este nordiskke lande (Kild
de: Christian
n
Edelvold Beerg & Anker Brink Lund, Copenhage n Business School,
S
Finan
ncing public service broadcasting: A
comparative perspectivve).
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Figur 21: Pu
ublic service‐kanalernes share
s
(%) i D anmark, Norrge, Sverige, Finland og Is
Island 2003‐2
2013

Den samled
de sening i dee nordiske la
ande fordelt på de størstte kanalfamilier kan ses i figur 22 ned
denfor (TV 2
i Danmark iindbefatter i denne figur både TV 2 ‐hovedkanalen med pub
blic service‐fforpligtelsern
ne og TV 2’ss
kommercielle kanaler).
Figur 22: Sh
hare (%) på de
d største kan
nalfamilier i Danmark, Norge,
N
Sverige, Finland ogg Island i 201
13
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Hvis man seer på share for
f public service‐tv ser ddet ud til, att der er en sammenhæn g mellem brrugernes ud‐‐
dannelsesm
mæssige bagggrund og den
n andel, pub lic service‐tvv udgør af de
en samlede ttv‐sening. Me
ed en enkeltt
undtagelse ser det ud til,
t at jo længgere en uddaannelse, man har, jo stø
ørre en ande l udgør publlic service‐tvv
af ens samleede tv‐sening.
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Figur 23: Pu
ublic service‐tv: Share (%)) og erhvervssuddannelsee 2013

Ser man på den historisske udviklingg i forhold til sening af pu
ublic service‐tv og uddannnelse, har der
d været en
n
ganske storr forskel i udvviklingen for de forskelligge uddannelssessegmente
er.
Figur 24: Ud
dvikling i pub
blic service‐tvv: Share (%) og erhvervsu
uddannelse 1992
1
og 20133

Som det ses i figur 24 oven
o
for udggjorde publicc service‐tv i 1992 78 % af seningenn hos person
ner uden er‐‐
ns denne and
del i 2013 err faldet til 51
1 %, dvs. et fald
f på 27 prrocentpoint. Ser man påå
hvervsuddaannelse, men
den anden ende af det uddannelsesmæssige sppektrum, kan
n man se, at for personeer med en lang videregå‐‐
ende uddan
nnelse er public service‐ttv faldet fra en share påå 75 % i 1992
2 til en sharee på 64 % i 2013,
2
dvs. ett
fald på 11 procentpoin
nt. Det lader altså til, at personer med
m en lang uddannelsee i langt høje
ere grad harr
s
en
nd personer uuden uddannelse eller med
m kortere uuddannelse.
holdt fast i aat se public service‐tv
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På samme vvis kan man se på udvikklingen for ppublic service
e‐tv’s andel af seningen i forskellige geografiskee
områder (figur 25 nedeen for). Menss der i 2013 ikke er ret stor
s forskel på
p de forskeellige regione
ers sening aff
Ribe/Vejle en
n smule under niveauet i det øvrige
e Danmark –
public serviice‐tv – måske med Sønderjylland/R
var der i 19992 væsentligt større forrskelle. Hoveedstadsområådet har set et fald i seeerandelen for public ser‐‐
vice‐tv på 115 procentpo
oint, mens det tilsvarendde fald i Vibo
org/Ringkøbing er på 30 procentpoin
nt og i Århuss
på 25 proceentpoint.
Figur 25: Ud
dvikling i pub
blic service‐tvv: Share (%) og geografi 1992 og 201
13

I forhold til aldersgrupp
per er der en klar tendenss til, at de ældste aldersg
grupper delss har en væse
entlig højeree
p public serrvice‐kanalerrne dels, at de ældste i perioden fraa 1992‐2013
3 har haft ett
andel af deeres sening på
væsentligt m
mindre fald i denne ande
el, end de øvvrige aldersgrupper har. I forhold til dde yngste seere har pub‐‐
lic service ttv genvundeet noget af det
d tabte terrræn givetvis som en fø
ølge af DR’s lancering aff målrettedee
kanaler til h
henholdsvis de mindste og lidt størrre børn. Størrst har frafaldet været i aaldersgruppen 19‐34 år,,
hvor der haar været et faald fra en share på 73 % i 1992 til 41
1 % i 2013 – et fald på 322 procentpoint. I sammee
periode harr aldersgrupp
pen 55‐70 årr oplevet et fald på 16 procentpoint
p
og aldersgruuppen 71 år og ældre ett
fald på 15 procentpoint. Hele den historiske uudvikling fra 1992‐2013 kan findes vved at klikke
e på figur 26
6
nedenfor.
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Figur 26: Ud
dvikling i pub
blic service‐tvv: Share (%) og alder 199
92 og 2013

Ser man i sttedet på reacch‐tallet for public servicce‐kanalerne
e, der er et akkumuleret ttal for, hvor mange der i
løbet af entten en dag eller
e
en uge ser
s mindst feem minutterrs sammenhæ
ængende puublic service‐‐tv, kan man
n
se, at en sto
or andel af danskerne
d
ua
anset aldersggruppe er i kontakt
k
med dansk publiic service‐tv i løbet af en
n
uge.
Figur 27: Da
aglig og ugen
ntlig reach i % for public service‐tv 20
013

Ser man påå de tilsvaren
nde tal for ikke‐public seervice‐tv i 2013 ses det,, at for de 112‐18‐årige og
o de 35‐54‐‐
årige er forrskellen i reaach mellem public servicce‐tv og ikke
e‐public servvice‐tv ikke ooverældende
e stor, menss
der for de æ
ældre aldersggrupper og helt
h unge er nnoget større forskel.
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Figur 28: Da
aglig og ugen
ntlig reach i % for ikke‐puublic service‐‐tv 2013

4.2 Udvikling på kan
naler over tid
Vi ser i dettte afsnit på udviklingen
u
i perioden fraa 1992 til 20
013 med tilko
omst af nye kanaler overr tid. Vi har i
dette afsnitt valgt i forho
old til TV 2 – i modsætninng til den øvvrige del af ka
apitlet – at m
medtage TV 2’s
2 kommer‐‐
cielle kanaler uden pub
blic servicefo
orpligtelser ssammen me
ed DR, hvis kanaler
k
alle er en del aff DR’s publicc
pligtelse (und
dtaget dog TV 2/Sport, d er ligger som
m TV 3 Sport 1 i figur 30) . Man kan herved se dett
service forp
fulde billede af udviklin
ngen for de to public seervice‐station
ner, hvor tilkkomsten af nnye kanaler i nogen ud‐‐
ublic service‐‐
strækning sser ud til at kannibalisere på moderkkanalerne DR1 og TV 2’ss andele af sseningen. Pu
stationernee bruger dogg også etable
eringen af nnichekanaler som en forrm for værn i forhold til den øgedee
konkurrence fra kommeercielle kana
aler og for att sikre, at de
e i et mere og
o mere fraggmenteret mediemarked
m
d
d netop leve
er op til kontrraktens (DR)) krav om at have et tilbuud til alle.
når ud til alle og dermed
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Figur 29: DR
R og TV 2’s sh
hare i % ford
delt på kanaller 1992‐201
13

Også når m
man ser på det store antal kanaler, dder er repræ
æsenteret i ikkke‐public seervice‐tv‐kattegorien kan
n
man for de enkelte kan
nalfamilier (f.eks. TV 3‐kaanalerne) se,, hvad tilkom
msten af nyee nichekanale
er men ogsåå
nde kanaler betyder for de enkelte kkanalers and
del af seninge
en. Det bem ærkes, at ikkke alle kana‐‐
konkurreren
ler er bleveet målt i Gallup/TV‐meter i hele den tid, de har sendt
s
i Danm
mark, og at nnogle er blevvet målt i en
n
periode meen ikke længeere måles. Dette har natuurligvis indflyydelse på fig
guren nedenffor.
Figur 30: Ikkke‐public serrvice‐tv‐kana
aler: share i % fordelt på kanaler 1992
2‐2013
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5. Konklusion
Tv‐forbruget og tv‐begrebet er under forandring i disse år. Udbuddet af tv eller tv‐lignende indhold, der er
tilgængeligt på andre måder end ved sening af lineært flow‐tv på det traditionelle tv‐apparat, er steget
kraftigt. En del af seningen flytter via internettet over på nye platforme – mobilen, tabletten eller den bær‐
bare pc. Det indhold, man vil se, er stort set blevet tilgængeligt, hvor man vil, når man vil og i det omfang
man vil.
Det skiftende tv‐landskab med blandt andet nye udbydere eller udbydere i nye roller har sammen med de
mange nye mobile muligheder givetvis indflydelse på den traditionelle tv‐sening, som måles i de officielle,
brancheanerkendte målinger. Den daglige tv‐sening er ifølge disse målinger faldet de seneste par år, men
tv‐seningen ligger med 3 timers daglig tv‐sening i 2013 fortsat på et ganske højt niveau i historisk sammen‐
hæng. Om den samlede tv‐sening er steget eller faldet, er det endnu ikke muligt at udtale sig om, men re‐
sultaterne i årets rapport tyder på, at udvikling i retning af tv‐sening på internettet – endnu – går relativt
langsomt.
Seerne har på både public service‐kanalerne og ikke‐public service‐kanalerne en lang række forskellige pro‐
gramtyper at vælge tv‐programmer fra. Samlet set lader danskerne til at være store forbrugere af nyheds‐
og aktualitetsudsendelser. Der er dog relativt store forskelle på de forskellige aldersgruppers brug af tv‐
kanalernes udbud.
Public service‐tv udgør fortsat den største andel af danskernes tv‐forbrug. Public service‐tv’s andel af den
samlede tv‐sening er dog faldende, men med en vis udjævning de seneste par år. Tilsvarende har ikke‐
public service‐kanalernes andel af seningen været stigende. Der er relativt store forskelle på de forskellige
aldersgruppers valg af tv‐kanaler med de ældste danskere som de største forbrugere af public service‐tv. I
løbet af en uge er public service‐kanalerne dog på tværs af aldersgrupper – men fortsat i varierende om‐
fang – i kontakt med en meget stor del af danskerne.

6. Overvejelser om analyser i fremtidige rapporteringer
Det vil i kommende rapporteringer være relevant at inddrage resultater fra målingerne af ikkekommercielt
lokal‐tv i takt med, at der i kraft af kravene i den nye lokal‐tv‐ordning bliver iværksat målinger af denne
sening.
Hvis brancheanerkendte målinger af tv‐sening på andre platforme bliver realiseret, vil disse målinger natur‐
ligt kunne være en del af rapporteringen.
Derudover kan det på sigt være relevant at foretage en nærmere analyse af, hvilke faktorer, der påvirker tv‐
seningen, både på det helt overordnede niveau og i forhold til mere konkrete valg og adfærd mm. hos bru‐
gerne.
Det kan også være relevant fremadrettet i en vis udstrækning at se på udvalgte internationale resultater og
tendenser. Rapporteringen er dog først og fremmest fokuseret på det danske mediemarked, men da me‐
diebrugen i høj grad også bevæger sig ud over landets grænser og også påvirkes af tendenserne her, kan
det være relevant at inddrage internationale forhold.
Som det er fremgået af analysen oven for er der sammenhæng mellem tv‐sening og alder. En tendens, der
også ses for læsningen af de trykte dagblade og radiolytningen. Det kan derfor være relevant fremadrettet
at undersøge, hvordan de yngre aldersgrupper får deres nyheder og informationer og holder sig opdatere‐
de.
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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.

7. Metode
Hoveddatakilden til afsnittet om tv‐sening er TNS Gallup/TV‐Meter.
TNS Gallup/TV‐Meter er den overordnede betegnelse for det system, der bruges til at indsamle og analyse‐
re kvantitative seerdata i Danmark. Systemet blev indført i 1992 og har hele tiden været drevet af analyse‐
instituttet TNS Gallup, der også står for TNS Gallup/Radio‐Meter og målingen af forbruget af trykte medier i
Index Danmark/Gallup.
Det er tv‐stationerne og det danske tv‐marked, der står bag TNS Gallup/TV‐Meter. I 2013 var kunderne DR,
TV 2/Danmark, TV3, SBS Discovery Media, Turner Broadcasting, Viacom International Media Networks og
The Walt Disney Company Nordic.
Systemet består af et særligt udvalgt panel på godt 1.000 husstande, hvilket svarer til knap 2.100 personer
på 3 år og derover. Panelet er repræsentativt for hele Danmarks befolkning både i forhold til geografi, al‐
der, køn, men også hvad angår husstandenes sammensætning, tv‐udstyr og kanalsammensætning.
Disse kendetegn ved danskerne kortlægges gennem en større, fortløbende spørgeskemaundersøgelse kal‐
det ”Annual Survey”, som TNS Gallup udfører. 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 som rekrutteringskilde for TV‐Meter‐panelet, idet panelet udvælges herfra ved
hjælp af stratificeret udvælgelse. Det vil sige, at der udvælges på en sådan måde, at panelet inden for for‐
skellige befolkningsgrupper matcher Annual Survey eller andre kendte befolkningsdata som eksempelvis
Danmarks Statistik. Paneldeltagere på 12 år+ udfylder endvidere et spørgeskema årligt.
Minimum 20 % af panelhusstandene udskiftes hvert år. En husstand kan maksimalt være med i panelet i
seks år. Udskiftningen gør det muligt løbende at justere panelets demografiske sammensætning i forhold til
at skulle repræsentere alle danskere.
Alle fjernsyn og videomaskiner i de udvalgte husstande er udstyret måleudstyr, der registrerer hvilke pro‐
grammer, der kigges på. Der er desuden tilknyttet en fjernbetjening til hvert tv‐apparat, hvor hver person i
husstanden har sin knap. Denne fjernbetjening benyttes af husstandens personer, når fjernsynet tændes,
og når personerne går til og fra fjernsynet.
Også gæsters sening registreres, idet gæster skal indtastes på en særlig knap og angive køn og alder. TV‐
Meter‐udstyret registrerer selv hver eneste gang, der skiftes kanal, ses video, optages osv. Systemet funge‐
rer via Audio Encoding, hvor en unik kode med tidsstempel og kanalkode er lagt oven på det oprindelige
lydsignal. Hermed er det muligt at differentiere mellem de forskellige platforme.
På den måde kan det registreres nøjagtigt, hvor længe og på hvilken kanal den enkelte ser tv.
Der foretages jævnlige kontroller fra TNS Gallup for at holde øje med, at husstandens medlemmer følger
anvisningerne om at trykke sig på, når de ser fjernsyn og trykke sig af, når de f.eks. forlader stuen.
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Døgnets data ude fra respondenterne i panelet indsendes hver nat automatisk til TNS Gallup, hvor data
sammenkøres med registreringer fra tv‐stationer (informationer vedr. de udsendte programmer, reklamer,
trailers m.m. som f.eks. titel, udsendelsestidspunkt, oprindelsesland samt blandt andet de såkaldte ”fælles‐
koder” for programmer, der rummer en elementær genreinddeling o.lign.). Efterfølgende sammenkøres
data med respondenternes oplysninger om køn, alder medieforbrug m.v.
På baggrund heraf kan TNS Gallup beregne antallet af seere til de enkelte programmer og reklamer. Syste‐
met kan registrere, hvilken kanal den pågældende ser, og hvor længe det foregår, sekund for sekund. TNS
Gallup/TV‐Meter kan også registrere tidsforskudt sening af programmer fra f.eks. video‐ eller harddiskopta‐
gere. Fra den 1. december 2013 er tv‐sening på computere inkluderet i de officielle seertal, idet tv‐
forbruget over internettet nu bliver målt på lige fod med traditionel sening på et tv‐apparat. TV‐Meter‐
panelet består nu af to forskellige måleteknologier: TV‐Meteret (som beskrevet ovenfor) og Virtual Meter,
der måler husstandens tv‐sening via internettet på tilsvarende måde, men i stedet for en boks er det soft‐
ware installeret på husstandens computere, der registrerer seningen.
De officielle seertal branchen er blevet enige om at regne med består af ”live”‐seningen af tv plus den for‐
skudte sening af tv inden for samme dag (”Live+VOSDAL”, VOSDAL – Viewed On Same Day As Live). De offi‐
cielle seertal omfatter tv‐sening på både tv‐apparat og pc/Mac.
Det er vigtigt at have for øje, at den måde, hvorpå mediebrugen registreres, har betydning for de målinger
og analyser, som systemet tilbyder. TNS Gallup har tilstræbt, at TV‐Meter‐familierne bedst muligt svarer til
sammensætningen i den danske befolkning. Der kan dog være grupper i befolkningen, der er ganske svære
at rekruttere, eller hvis holdninger eller kanaludbud hurtigt ændrer sig. Af denne grund bliver nogle af del‐
tagerne i panelet vægtet lavere eller højere end andre.
Kilde: TNS Gallup
Der kan læses mere om de anvendte metoder i rapportering om mediernes udvikling i metodeafsnittet på
hjemmesiden.

8. 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/Index Danmark (og base), Danmarks Statistik (og
tabel), Dansk Oplagskontrol (Kontrollerede oplagstal), Branchen ForbrugerElektronik – BFE 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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