
LAD OS TALE OM SAMARBEJDET
UNDERSØGELSE UDARBEJDET AF

I SAMARBEJDE MED



OM UNDERSØGELSEN 
Copenhagen TV Festival og Megafon har spurgt de fem broadcastere TV 2, NENT, DR, Xee og Discovery. 

Copenhagen TV Festival og Megafon har spurgt de 12 største produktionsselskaber og 15 mindre produktionsselskaber, 
der primært leverer tv-programmer. 
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BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN
I Copenhagen TV Festivals programudvalg var der i år efterspørgsel efter en session i årets festivalprogram, der 
belyste samarbejdet mellem broadcastere og produktionsselskaber.

                
                  
     

                
         

           
              

               

             
   

                
         

                 
                  
    

                 
                  
  

                 
                  
  

            
                

            
            

               
            

            
               

            

               
          

                 
                  
  

            
          

            
               

            

             
   

              
           

             
           

            
           
             

           
               

         

                 
                  
    

              
         

             
       

       

                 
                   
   

                
                  
     

             
         

       

             
          

   

                 
       

                 
        

            
              

            

             
   

Sidste gang Copenhagen TV Festival har lavet noget lignende var tilbage i 2013. Copenhagen TV Festival igangsatte 
derfor inden sommerferien en undersøgelse i samarbejde med Megafon.

             
   

            
              

            

Programudvalget repræsenterer tv-branchen bredt, og er med til at udvikle idéer og producerer ca. 1/3 af 
Copenhagen TV Festivals program, og i udviklingsfasen af dette års festival lå ønsket om en session, der belyste 
samarbejdet, højt på ønskelisten til sessions.

           
              

 
            

            
               

            

Undersøgelsens formål har været at undersøge, hvordan samarbejdet mellem broadcastere og produktionsselskaber 
opleves af begge parter. Copenhagen TV Festival og Megafon har derfor i undersøgelsen spurgt både broadcastere 
og produktionsselskaber, og fokus i undersøgelsen har været på bestilling og udvikling af programmer.

              
  

              
  

Undersøgelsens resultater dannede efterfølgende grundlag for sessionen ”Lad os tale om samarbejdet” på Copenhagen 
TV Festival 2019.

Megafon står bag undersøgelsen, og ifølge Megafon er undersøgelsen gennemført fuldt tilfredsstillende med en høj 
svarprocent på over 50 % for både broadcastere og produktionsselskaber.

De efterfølgende slides er hovedkonklusionerne fra undersøgelsen, som blev vist i forbindelse med session 
på Copenhagen TV Festival 2019.
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Hvis du tænker fem år tilbage, hvordan synes du, at redaktørprocessen hos broadcasterne har ændret sig?
CITATER FRA UNDERSØGELSEN

Der er et øget fokus på turbulens i 
forhold til SoMe og dårlig presse.

Der er ofte væsentligt flere noter til gennemsyn.

Større grad af topstyring fra 
kanalchefer/programdirektører.

De er ikke så modige 
og vil primært købe 
prøvede formater.

Redaktørprocessen er nu præget af  
høj faglighed og respekt for 
henholdsvis producenternes og 
redaktørernes arbejdsforudsætninger.

Der var mere redaktionel 
frihed, og især større 
mulighed for at udvikle idéen 
efter salget. I dag skal idéen 
være meget mere færdig.

Nok endnu mere topstyret 
i dag end for fem år siden. 
Angst for at fejle...

Generelt præget af mere 
kontrol og større angst for, 
at det går galt. Så derfor 
mindre risikovillighed og mere 
udvikling, der fører til færre 
projekter, der går igennem.



Når du tænker tilbage på de sidste 12 måneder, hvor lang tid har det i gennemsnit taget at arrangere et pitchmøde, 
fra redaktøren har svaret positivt tilbage på din henvendelse/idé eller programkoncept?

UDVIKLING & PITCHING
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  * Afvigelser fra 100% skyldes matematiske op- og nedjusteringer.
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 PRODUKTIONSSELSKABER

Når du tænker tilbage på de sidste 12 måneder, hvor lang tid har det i gennemsnit taget fra første positive 
tilkendegivelse til et endeligt nej?
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Når du tænker tilbage på de sidste 12 måneder, hvor lang tid har det i gennemsnit taget fra første positive 
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Hvilke stakeholders skal du have med ved bordet i forhold til en idé?
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 PRODUKTIONSSELSKABER

Hvis du tænker fem år tilbage, hvordan synes du, at redaktørprocessen hos broadcasterne har ændret sig?
CITATER FRA UNDERSØGELSEN

Et presset marked har ført til 
større angst for at fejle med 
langsommere beslutningsveje 
og mindre villighed til at tage 
chancer.

De (redaktørerne) har ikke 
så meget ansvar mere. Alt 
skal hjem forbi og tjekkes af 
deres chef.

Redaktørens mandat opleves 
at være reduceret ved tilkomst 
af controller-afdelinger, forøget 
beslutningskompetence hos 
juridiske afdelinger, samt 
forøget performancekrav fra 
kanalchefer.

Redaktøren har ikke længere nogen magt 
eller beslutningskompetence. Tidligere 
vidste man, at hvis en redaktør viste stor 
interesse for et projekt, så havde de 90% 
beslutningskompetence, men nu er det 
nærmere omvendt. Vi ved, at der altid 
sidder en eller to over dem, som også skal 
tjekke præmis, intro, program 1 osv. Det 
vil sige, at vi hele tiden skal gennemskue, 
hvad folk længere opad tænker, uden at 
det er dem, vi har dialogen med.
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Har du nogensinde godkendt et projekt og så fået yderligere rettelser påkrævet af afdelingschef, kanalchef eller 
anden overordnet?

RETTELSER I GODKENDT PROJEKT
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Top 3 over det, som redaktøren bidrager positivt med i produktionsprocessen?
TOP 3 - POSITIVT
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Top 3 over det, som henholdsvis redaktør og producent gør, der skader produktionsprocessen.
TOP 3 - SKADELIGT
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Top 3 over det, som henholdsvis redaktør og producent gør, der skader produktionsprocessen.
TOP 3 - SKADELIGT

84% 47%
76% 45%
64% 34%

OVERSÆLGE INDHOLDET
IKKE AT ANERKENDE REDAKTØR-
ANSVAR ELLER KANALANSVAR 

VED OVERFORBRUG

OVERSÆLGE ADGANG ELLER 
HOVEDMEDVIRKENDE

ÆNDRE REDAKTIONELLE BRIEF 
MIDT I PROCESSEN

IKKE HOLDE REDAKTØR 
INFORMERET OM PROBLEMER

KONSTANT INDGRIBEN I ALLE 
STADIER AF PROCESSEN

 BROADCASTERE  PRODUKTIONSSELSKABER
 Om produktionsselskaberne...  Om broadcasterne...



CITATER FRA UNDERSØGELSEN

Man oplever ofte at blive 
præsenteret for krav om 
besparelser, særlige (yderligere) 
rettigheder eller ringere vilkår for 
Producenten mange måneder 
efter redaktøren har givet 
det endelige GO, når kanalen 
fremsender første udkast til 
entreprisekontrakt.

En del nye produktionsselskaber 
er dygtige til at udvikle indholdet 
ud fra nye medievaner. Det er 
til tider svært at sige om de 
etablerede.

Jeg har oplevet aflyste møder indtil 
optagelserne går igang, hvorefter vi 
har modtaget kritik for ikke at have 
haft styr på udviklingsprocessen 
- hvilket altsammen bunder i at 
redaktøren har aflyst alle udviklings-
møder.

Efter at have forhandlet i lang tid med samme 
produktionsselskab, blev vi ved med at støde 
tæerne ind i detaljer, der endte med at skygge 
for de overordnede programtanker, og gjorde 
det svært at nå i mål med det, vi startede med 
begge at ville opnå. 
Sjældent er et program endt med at blive 
så fyldt af kompromiser, hvilket også fik 
indflydelse på performance og det fremad-
rettede samarbejde.

 BROADCASTERE  PRODUKTIONSSELSKABER

Ny redaktør har aflyst et salg, 
efter tidligere redaktør gik 
på barsel, og brugte derefter 
formatet hos andet selskab 
(med lidt andet emne).

Bortkommet pitch-materiale 
og programforslag, hvor 
broadcaster helt glemmer 
at svare.



På en gennemsnitlig måned, hvor stor en procentdel af de pitches, du får, ligner til forveksling hinanden?
ET SUNDT KREATIVT MILJØ
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Har du nogensinde følt, at en broadcaster - i god tro - 
har stjålet din idé, efter du har pitchet den? 
Eller frygter du, at en broadcaster vil stjæle din idé? 

ET SUNDT KREATIVT MILJØ

 PRODUKTIONSSELSKABER
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Har du nogensinde følt, at en broadcaster - i god tro - 
har stjålet din idé, efter du har pitchet den? 
Eller frygter du, at en broadcaster vil stjæle din idé? 

Hvilken broadcaster kunne, med størst sandsynlighed, 
finde på at “stjæle” en idé? 

ET SUNDT KREATIVT MILJØ

 PRODUKTIONSSELSKABER
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Jeg tror ikke, at de stjæler 
idéer, men jeg synes, der er en 
usikkerhed omkring cast der 
blive præsenteret, hvor man 
ikke har kontrol over, om det 
bliver nævnt for andre til andre 
programmer.

Har oplevet det 3-4 gange på DR.

DR har nogle gange ‘glemt’, 
at de er blevet pitchet ting, 
man så ser på deres flade, 
egenproduceret, senere.

Det har sjovt nok ALTID været DR og TV 2. 
Det er sket utallige gange over årerne og 
vil også ske igen. 
Sætningen ‘vi har gang i noget lignende 
internt’ er jo én af de mest slidte, men 
sande klicheér i branchen. Det er aldrig 
sket med Discovery eller NENT.



Mener du, at der er for mange, for få eller et passende antal produktionsselskaber for et sundt dansk kreativt miljø?
ET SUNDT KREATIVT MILJØ
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