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Indledning
Lige nu sidder du med mediebrugeror-
ganisationen KLF, Kirke & Mediers Reaktions-
rapport 2015 i hånden. Rapporten gør status 
over et helt års reaktioner og giver dig et 
overblik over, hvad mediebrugerne – primært 
KLF-medlemmer – har en holdning til og 
vælger at reagere på i forhold til indholdet i 
radioen og på tv. Reaktionsrapport 2015 er 
primært tænkt som relevant læsestof for 
mediepersoner og meningsdannere, som 
gerne vil have en fornemmelse for temperaturen 
hos mediebrugerne.

Siden KLF, Kirke & Mediers begyndelse i 
1926 har vi indsamlet mediebrugernes 
reaktioner på programmer, som de enten har 

været særligt glade for eller kede af. Det 
er en del af vores dna. Vi repræsenterer 
bevidste mediebrugere. Og vi reagerer. 

Via vores app, hjemmeside og 
reaktionskort modtager vi året 
igennem kommentarer til radio- og 
tv-programmer, til sproget i medierne, 
til etiske udfordringer i udsendelser 

og meget andet. Dermed er medie-
brugerne med til at sætte fokus på 
programmer, som kræver en særlig 

bevågenhed. Men de kan også bidrage 
til at bevare gode programmer, 

ligesom de kan være med til at 
nedlægge eller ændre de mindre 

gode. 
For KLF, Kirke & Medier 

er det afgørende vigtigt, at 
mediebrugerne har en 

holdning til medierne og giver udtryk for den. 
I dag dominerer medierne mange menneskers 
hverdag ved at være til stede på utallige 
platforme alle døgnets timer, og samtidig 
minde om deres eksistens med jævnlige push-
beskeder. Store mediehuse bruger matematiske 
algoritmer til at beregne, hvordan nyheds-
strømmen skal designes, alene for at skabe 
mest muligt trafik på deres platforme. Som 
mediebrugere er vi dog ikke overladte til at 
tage programindholdet for givet. I et public 
service-land som Danmark kan vi få indflydelse 
på indholdet, hvis vi vælger at engagere os og 
gå i dialog med medierne. Det er det, KLF, 
Kirke & Medier er sat i verden for at gøre. Og 
selvom mediebrugernes reaktioner ikke altid 
får den effekt, vi kunne ønske os, tror vi stadig 
på, at alle reaktioner gør noget ved modtagerne 
- i dette tilfælde medierne.

Det er mit håb, at Reaktionsrapport 2015 
giver stof til eftertanke. Jeg har tillid til, at 
medierne i Danmark ønsker at lytte til 
brugerne. Derfor håber jeg, at medierne tager 
positivt imod såvel ris som ros og forstår, at 
det er KLF, Kirke & Mediers intention at få 
det bedst mulige indhold i radioen og på tv.

  
                       

Med venlig hilsen
 
 
 

Mikael Arendt Laursen
Generalsekretær
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• At arbejde for, at evangeliet rækkes ud til alle mediebrugere i Danmark og sikre, at 
den kristne kultur har en naturlig plads i de elektroniske medier.

• At arbejde for, at der er en høj etisk standard og anstændighed i de elektroniske 
medier, til gavn for mediebrugerne og dem, der eksponeres.

KLF, Kirke & Medier (herefter KLF) er Danmarks største mediebrugerorganisation. KLF 
har eksisteret siden 1926 og er fælleskirkelig og partiupolitisk. KLF har to overordnende 
formål: 

KLF, Kirke & Medier har ca. 14.000 medlemmer. Til at varetage deres interesser har 
mediebrugerorganisationen en frivillig landsstyrelse og 17 geografisk inddelte netværk, 
hvor medlemmerne blandt andet kan engagere sig i en netværksbestyrelse. 

Landskontoret i Fredericia er foreningens hjerte. Her arbejder generalsekretær Mikael 
Arendt Laursen sammen med fire medarbejdere, der løser opgaver inden for 
medlemshåndtering og kommunikation. KLF, Kirke & Medier udgiver fire gange årligt 
magasinet Kirke & Medier, der sendes ud til alle medlemmer og interessenter, herunder 
bestyrelserne i DR og på TV 2 samt hver partis medieordførere.

For yderligere information om KLF, Kirke & Mediers arbejde og organisering henvises 
til hjemmesiden klf.dk. 

Om KLF, Kirke & Medier
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Baggrund for Reaktionsrapport 2015
KLF lever af at reagere. I mediebrugerorganisationens formålsparagraf 
hedder det blandt andet, at KLF skal ”arbejde for gode vilkår for 
placeringen af det kristne evangelium i de elektroniske medier. 
Hertil hører arbejdet for at sikre udsendelser, der repræsenterer 
den kristne kulturarv. Foreningen arbejder desuden for, at medierne 
opfører sig etisk forsvarligt over for såvel mennesker som de emner, 
der behandles i udsendelserne.” 

Den opgave bliver nemmere at løse, jo flere mennesker, der ser 
tv og hører radio – og sender deres reaktioner om det, de ser og 
hører ind til KLF. Reaktionerne bruger KLF til at påvirke medier-
ne, særligt dem, der er underlagt en public service-aftale. Det sker 
blandt andet ved halvårlige dialogmøder hos DR og på TV 2. 

KLF har i mange år arbejdet målrettet på at få lytterne og seer-
ne til at reagere på det, de hører i radioen og ser på tv. Mediebruger- 
organisationen har afholdt såkaldte reaktionsseminarer, der er 
sendt gule reaktionskort til medlemmerne (læs mere nedenfor), 
og der er kommunikeret om mulighederne for at reagere i med-
lemsmagasinet Kirke & Medier. 

I oktober 2014 blev reaktionsarbejdet udvidet, da KLF lancere-
de sin reaktions-app (læs mere nedenfor).

Internt i KLF er udbredelsen af app’en blevet fulgt med spæn-

ding, særligt nu, hvor den har haft sit første hele leveår. 
App’en er en stor del af baggrunden for, at du nu sidder med 

Reaktionsrapport 2015 i hånden. Her vil KLF for første gang for-
søge at præsentere et års indkomne reaktioner, nemlig året 2015. 
Ambitionen er fortløbende at udgive en rapport hvert år, således, 
at reaktionerne på sigt også kan analyseres og sammenlignes på 
tværs af årene. 

Reaktionsrapport 2015 er bygget således op, at den først præ-
senterer de tre muligheder, mediebrugerne har for at reagere. 
Herefter kan du læse om de fem programmer, der fik flest reakti-
oner i 2015 og hvordan fordelingen af ris og ros til hvert program 
fordeler sig. Dernæst kan du læse om, hvilke temaer, der har væ-
ret dominerende på tværs af reaktionerne. Igen er der også en op-
deling af ris og ros i forhold til de primære temaer. Slutteligt inde-
holder Reaktionsrapport 2015 en opsamling og et kik på fremti-
dens reaktioner. 
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Som mediebruger kan man sende en reaktion til KLF på flere 
forskellige måder. De tre primære er præsenteret nedenfor. 

I oktober 2014 lancerede KLF sin reaktions-app. App’en er gratis 
og kan hentes i App Store og på Google Play. 

Med app’en i hånden kan alle mediebrugere – også dem, der 
ikke er medlemmer af KLF – sende reaktioner, kommentarer og 
bemærkninger ind om det, de ser på tv, hører i radioen og oplever 
på nettet. Hovedfunktionen i app’en er dialogkortet, hvor medie-
brugerne udfylder navn, dato, kanal og sendetidspunkt for den ud-
sendelse, der reageres på. Mediebrugerne skal ligeledes angive, om 
de giver ris og ros, og vigtigst er kommentarfeltet, hvor mediebru-
gerne skriver deres reaktion. Slutteligt kan udsendelsen tildeles 0-5 

hjerter. 
Ved hjælp af app’en har KLF også mulighed 

for at sende en push-besked til mediebruger-
ne. Det sker for eksempel, når der kommer 
et program, som KLF ønsker et særligt fo-
kus på. Disse fokusprogrammer er til hver 
en tid tilgængelige på app’en, og en me-
diebruger kan dermed altid se, om der 
er et program, KLF særligt ønsker me-
diebrugernes reaktioner på.   

Det gule reaktionskort 
(elektronisk)

På klf.dk kan mediebrugerne sende en reaktion ved hjælp af det 
gule reaktionskort. Felterne, der skal udfyldes, er de samme 
som i app’en, dog er der også mulighed for at tilmelde sig KLF’s 
nyhedsmail og få KLF-materiale tilsendt. 

Som det også er tilfældet med app’en, skal man både væl-
ge, hvor man har set eller hørt programmet (radio, tv eller 
på nettet), man skal vælge, hvilken kanal, man har set/
hørt det på, samt hvilken type program, der er tale om 
(for eksempel underholdning, dokumentar, nyheder, 
gudstjeneste eller film). Også her kan man give 0-5 
hjerter, og der er naturligvis et kommentarfelt, hvor 
man tilføjer sin reaktion. 

Reaktions-app

Reaktionsmuligheder

REAKTIONSRAPPORT 2015
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Den sidste mulighed for at sende en reaktion til KLF er med det 
fysiske reaktionskort. Kortet kan rekvireres ved kontakt til 
landskontoret. På de fysiske udgaver af det gule reaktionskort skal 
mediebrugeren kun udfylde programmets titel, dato og klokkeslæt 
for udsendelsen samt navn og adresse og selvfølgelig den kommentar, 
man har til programmet. 

Det er KLF’s forventning, at denne måde at reagere på er for 
nedadgående, og det overvejes da også, om det fysiske reaktions-
kort helt skal udfases. Men som det vil fremgå i reaktionsrappor-
ten 2015, er der trods alt stadig en del reaktioner, der kommer ind 
til KLF på denne måde.

Fælles for de to elektroniske reaktionsmuligheder er, at deres 
indhold bliver lagret i en database, hvorfra KLF kan trække infor-

mationerne ud. Det fysiske gule reaktionskort ender samme sted, 
men først, når en KLF-medarbejder har indtastet oplysningerne 
manuelt.  

Udover de på forhånd definerede reaktionsmuligheder, der er 
beskrevet ovenfor, sker det også, at KLF-medlemmer ringer eller 
sender en mail med en kommentar til et radio- eller tv-program. 
Disse reaktioner kommer ikke automatisk med i optællingen, med-
mindre en medarbejder tilføjer dem som en reaktion enten via 
app’en eller det elektroniske reaktionskort på klf.dk. Det er kun sket 
tre gange sidste år, hvilket ikke er mange, i forhold til mængden af 
opkald og mails med reaktioner. Fra 2016 og fremefter vil reaktio-
ner på mail og telefon systematisk blive tilføjet i reaktionsdataba-
sen.

Det gule reaktionskort (fysisk)
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Det er svært at komme med et entydigt svar på, hvem der benyt-
ter sig af KLF’s reaktionsmuligheder, da vi ikke kender alder eller 
køn på dem, der sender en reaktion. Vi kan til dels se, hvorvidt de 
er medlemmer af KLF eller ej, idet de bliver spurgt om det, når de 
udfylder en reaktion. Af de 432 reaktioner, KLF har modtaget i 
2015, har 313 angivet, at de er medlemmer. Tilbage er 119 reakti-
oner. Disse kan være ikke-medlemmer, men det kan også være, de 
blot ikke har udfyldt feltet. Vi ved således, at cirka 72 procent af 
reaktionerne kommer fra medlemmer af KLF, mens resten, cirka 
28 procent, enten ikke er medlemmer, eller blot ikke har angivet, 
om de er det eller ej. 

Ser vi på de 72 procent, der er KLF-medlemmer, kan vi komme 

et skridt nærmere, hvem reaktionerne kommer fra. KLF-medlemmer 
tilhører den ældre generation og er – ikke overraskende – stærkt 
knyttet til det kirkelige samfund. Selvom KLF er fælleskirkelig be-
kender flertallet af medlemmerne sig til folkekirken og/eller Indre 
Mission. Som den kommende gennemgang af reaktionerne vil af-
sløre, er det mediebrugere, der for eksempel ser tv-gudstjenesten 
på DR K og lytter til radiogudstjenesten på P1. De formodes ikke 
at have det store kendskab til eller erfaring med for eksempel 
streaming. Der findes da heller ingen reaktioner i databasen ved-
rørende udsendelser på Netflix, Viaplay eller andre streaming-tje-
nester, DR TV og TV 2 Play undtaget. De to sidstnævnte er der i 
øvrigt meget få reaktioner fra. 

Mediebrugerne sendte i alt 432 reaktioner til KLF i 2015. Det er 
lidt mere end én reaktion pr. dag (1,18). Et udemærket ”år 0”, men 
dog et antal reaktioner, der forventes at stige de kommende år, sær-
ligt med udbredelsen af app’en. 

Nedenfor ses fordelingen af reaktioner sendt ind via henholds-
vis app, det elektroniske reaktionskort, det fysiske reaktionskort 
og via mail.

Som det fremgår af oversigten, er KLF-app’en den mest benyt-

Papir eller elektronisk reaktion

Hvem sender en reaktion?

Diagram 1 - Oversigt over fordelingen af 
reaktioner fra henholdsvis app, fysisk og 
elektronisk reaktionskort.

REAKTIONSRAPPORT 2015
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tede reaktionsmulighed i 2015. KLF har modtaget 193 reaktioner 
på den. På trods af, at størstedelen af KLF’s medlemmer tilhører 
den ældre generation, er der altså alligevel en del, der har taget 
app’en til sig. 

Efter app’en følger det elektroniske reaktionskort på klf.dk (124 
reaktioner), det fysiske gule reaktionskort (112 reaktioner), og slut-
teligt har KLF fået tre reaktioner via mail. Det reelle tal for reak-
tioner indkommet på mail er større end tre. Disse henvendelser 
bliver dog ikke automatisk registreret i KLF’s reaktionsdatabase. 
Når de alligevel figurerer imellem de 432 reaktioner skyldes det, at 
en medarbejder på landskontoret har tastet dem ind i reaktions-
databasen. 

I forhold til app’en er det positivt, at den allerede i sit første le-

veår er blevet den mest brugte reaktionsform. Den fysiske udgave 
af det gule reaktionskort er der også relativt mange, der har benyt-
tet sig af i 2015. Årsagen hertil er formentlig, at KLF’s medlemmer 
tilhører den ældre generation, der måske ikke har en smartphone 
eller tablet, og som sjældent bruger computeren. Ved gennemgang 
af de fysiske reaktionskort kan det også konstateres, at en del kom-
mer fra samme KLF-medlem, der er meget aktiv i forhold til at 
kommentere på radio- og tv-udsendelser. Samlet set er det dog sta-
dig de elektroniske reaktionsmuligheder, mediebrugerne benytter. 
317 af de 432 reaktioner er sendt ind via formularen på klf.dk og 
app’en. 

 

Som sagt har KLF i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 
2015 modtaget 432 reaktioner i alt. Som diagrammet nedenfor vi-
ser var 57 procent af reaktionerne i 2015 ris til radio- og tv-pro-

grammer, mens 43 procent sendte ros af sted. Det svarer til 244 re-
aktioner med ris og 188 reaktioner med ros. 

Mediebrugerne har i alt givet ris og ros til cirka 190 forskellige 

Det reagerede mediebrugerne på i 2015

Diagram 2 – Procentvis fordeling af reaktioner med 
henholdsvis ris og ros til radio- og tv-programmer i 2015.
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radio- og tv-programmer, primært sendt på DR og TV 2's kanaler. 
Det er svært at sige, præcist hvor mange provgrammer, der er ble-
vet reageret på, idet samme program kan være stavet på flere for-
skellige måder. Det er X Factor et eksempel på. Mediebrugerne sta-
ver det både ”x factor”, ”X factor”, ”X Faktor” og ”x faktor.” Når pro-
gramtitlen ikke staves helt ens i alle reaktioner, bliver de ikke op-
samlet under ét, og det kan derfor se ud som om, der er reageret 
på flere programmer, end det reelt er tilfældet. I forbindelse med 
gennemgangen af reaktionerne er den slags forsøgt udryddet, men 
det kan ikke afvises, at det er glippet med enkelte programmer. Der 
vil imidlertid være tale om så få, at man med rette kan sige, at der 
er reageret på omkring 190 forskellige programmer. Heraf hand-
ler 372 af reaktionerne om programmer på tv, 58 reaktioner kom-
menterer på radioprogrammer, og kun to mediebrugere reagerer 
på noget, de har set på nettet. 

141 programmer har kun fået én reaktion hver. Reaktionsrapport 
2015 vil ikke bruge megen plads på at beskrive de tilfælde, hvor et 
program kun har fået én reaktion, idet én enkelt reaktion gør det 
svært at sige noget generelt om holdningen til programmet. I ste-
det vil Reaktionsrapport 2015 koncentrere sig om de fem program-
mer, der har fået flest til at reagere. Disse har tilsammen fået 157 
reaktioner, svarende til 36 procent af alle indkomne reaktioner i 
2015.

Top fem-programmerne er: Tv-gudstjenesten på DR K (99 re-
aktioner), DR-dokumentaren Et lyst sind (22 reaktioner), TV 2-pro-
gramserien Størst (13 reaktioner), Radiogudstjenesten på P1 (13 
reaktioner) og Morgenandagten på P2 (10 reaktioner), se også her-
under.

Ved gennemgangen af top fem-programmerne er det tydeligt, 
at vi har med nogle særlige programmer at gøre – og ikke dem, der 

Diagram 3 – Oversigt over de fem programmer, 
mediebrugerne har reageret mest på i 2015.

REAKTIONSRAPPORT 2015
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generelt set er populære hos mediebrugerne. TV 2-programserien 
Størst undtaget, har alle fire programmer i top fem kirkeligt ind-
hold. Det bekræfter tesen om, at de, der har reageret til KLF i 2015 
for de flestes vedkommende er medlemmer af KLF, tilhørende den 

ældre generation og interesseret i kirke- og trosstoffet i medierne. 
Den store andel af reaktioner til tv-gudstjenesten på DR K vil 

blive uddybet senere. Det vil de andre top fem-programmer i øv-
rigt også. 

Som tidligere beskrevet skal mediebrugerne angive, om de giver 
ris eller ros, når de sender en reaktion. I diagrammet herunder ses 
fordelingen af ris og ros til hver program i top fem. 

Ris og ros i top fem

Diagram 4 – Fordelingen af ris og ros i hver 
enkelt top fem-program. 
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Det program, allerflest reagerede på i 2015, er tv-gudstjenesten, 
der sendes søndag kl. 14.00 på DR K. Programmet har fået 99 re-
aktioner, hvoraf de 61 er negative og de 38 er positive. 

Der er flere årsager til, at netop tv-gudstjenesten har fået man-
ge til at reagere. En af de simple – men ikke ubetydelige – er, at det 
er en udsendelse, der har stor betydning for dem, der ser den. Det 
er måske mennesker, der ikke selv kan komme i kirke, og som der-
for bruger tv-gudstjenesten som et væsentligt alternativ til selv at 
sidde på kirkebænken hver søndag. Den har kort sagt stor værdi 
for dem, der ser udsendelsen, hvilket også kan forklare de mange 
reaktioner i 2015. Først på året foretog DR nemlig nogle ændrin-
ger i program-met, som seerne var meget utilfredse med. Følgende 
reaktion forklarer ændringerne meget fint:

 

DR forsøgte sig altså i en periode med en gudstjeneste uden me-
nighed, og samtidig blev udsendelsen skåret fra 45 minutter til 30 
minutter. Det fik rigtig mange til at reagere, både via app’en og med 

det elektroniske og fysiske reaktionskort, men også telefonisk og 
på mail. Det var særligt den manglende menighed, der fik seerne 
til at skrive til KLF, men den forkortede version af udsendelsen 
blev også kritiseret. Nogle mediebrugere skrev, at tv-gudstjenesten 
bruges af mennesker, der ikke selv kan komme i kirke, og at det 
derfor er ærgerligt, at den er skåret ned og mangler menighed: 

 
Af de 41 kritiske reaktioner, KLF fik vedrørende tv-gudstjene-

sten, handler kun to om andet end, at udsendelsen blev forkortet 
og manglede menighed. Det var med andre ord virkelig en pro-

I det følgende kan du læse om de fem programmer, mediebrugerne 
har reageret mest på i 2015. De vil blive gennemgået enkeltvis og 
indeholde eksempler på nogle af de reaktioner, KLF har modtaget. 

1. Tv-gudstjenesten

Top fem-programmer

I forhold til fordelingen af ris og ros er der et par programmer, der 
skiller sig ud. Det gør for eksempel DR-dokumentaren Et lyst sind, 
som blev sendt i sommeren 2015, og som kun har fået positive re-
aktioner. Samtidig er Et lyst sind kun overgået af tv-gudstjenesten 
som den udsendelse, der har fået flest til at sende en reaktion. 

I forhold til nummer tre på listen, TV 2-programserien Størst, 
er det ikke rosende ord, mediebrugerne har sendt af sted. Serien 
har fået 12 negative reaktioner og en enkelt positiv. I øvrigt hand-
ler alle reaktioner vedrørende dét program om en ting, nemlig vært 
Peter Ingemanns sprog. Det vender vi tilbage til. 

Radiogudstjenesten skal også nævnes, den har hele 11 positive 

reaktioner mod kun to negative. TV-gudstjenesten har fået en del 
negative reaktioner, 61 mod 38 positive, hvilket umiddelbart kan 
overraske, idet programmet må formodes at have mange af sine 
kerneseere blandt KLF’s medlemmer. Der skete dog ændringer i 
udsendelsen i løbet af 2015, der forklarer de mange negative reak-
tioner, og som vil blive beskrevet nærmere. 

Generelt set er det positivt, at mediebrugerne både kommente-
rer på det, de kan lide, og det, de ikke kan lide. Begge dele kan give 
et interessant indblik i, hvilke programtyper, der er populære, na-
turligvis særligt blandt KLF’s medlemmer, men måske nogle af re-
aktionerne også kan bredes ud til mediebrugerne generelt. 

REAKTIONSRAPPORT 2015
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Sidste års mest populære program blandt dem, der sendte en 
reaktion til KLF, var DR-dokumentaren Et lyst sind. Udsendelsen 
blev sendt i sommeren 2015 på DR 1 og fortæller historien om 
90-årige Anna Elisabeth Gonge. Dokumentaren er ifølge DR’s egen 
programomtale ”et muntert person- og generationsportræt om en 
udsædvanlig kvinde med mange kræfter fra en familie, der har 
været hårdt udsat for mange personlige tragedier.”

 Blandt de seere, der sendte en reaktion til KLF, lød det blandt 
andet:

Et lyst sind fik 22 reaktioner, alle positive. Det er det eneste pro-
gram i top fem, der kun har fået positive tilkendegivelser. 

2. Et lyst sind

gramændring, der ødelagde det for mange af dem, der skrev en re-
aktion til KLF. KLF tog da også fat i problemstillingen overfor DR, 
herunder blandt andre kulturdirektør Tine Smedegaard Andersen.

Efter godt fem måneder med tv-gudstjenester uden menighed 
besluttede DR i maj måned 2015 at vende tilbage til det gamle for-
mat – til stor glæde for seerne, der ikke var sene til at rose DR for 
den beslutning, og KLF for deres arbejde med sagen: 

DR-dokumentaren 'Et lyst sind' om 90-årige Anna 
Elisabeth Gonge fik kun positive reaktioner i 2015.
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Nummer fire på listen over programmer, der har fået flest reakti-
oner i 2015 er radiogudstjenesten, der sendes på P1 søndage og 
helligdage. 13 reaktioner har den fået, heraf 11 positive og to ne-
gative. De to sidstnævnte reaktioner handler om problemer med 
at høre kommentatoren i udsendelsen på grund af klokkeringning, 
og den anden roser egentlig primært radiogudstjenesten, men me-
diebrugeren skriver dog til sidst, at højmesserne burde råde over 

20 minutter ekstra. ”Det burde DR overveje,” som der står. 
Langt størstedelen af reaktionerne omkring radiogudstjenesten 

er dog positive, og det er særligt præsterne og kordegnene, der får 
ros: præsterne blandt andet for at være veltalende, give en medle-
vende tekstlæsning og fyldige prædikener. Det betyder også meget 
for dem, der har sendt en reaktion, at kordegnen for eksempel si-
ger salmernes numre undervejs, ligesom salmevalget også roses.1  

4. Radiogudstjenesten

Morgenandagten, der sendes fra Københavns Domkirke hver dag 
kl. 8.05 på P2, fik 10 reaktioner i 2015, og der var mere ros end ris 
til det cirka 20 minutter lange program. Således er syv reaktioner 
ros til morgenandagten, mens tre giver ris. Det skal bemærkes, at 
halvdelen af reaktionerne til morgenandagten kommer fra samme 
mediebruger og KLF-medlem. Ligesom ved radiogudstjenesten er 
der ros til de medvirkende præster, men dog også lidt malurt i bæ-

geret. Blandt andet kritiserer en mediebruger, at postludium blev 
afbrudt, inden det var færdigt, og en anden kritiserer, at dagens 
salmer og tekster ikke læses op i radioen, men i stedet skal findes 
på DR’s hjemmeside. ”Det er bare ikke i orden af en public service-
radio,” skriver mediebrugeren. De positive reaktioner handler om 
dygtige præster og deres evne til at tale højt og tydeligt, som det 
også er tilfældet i radiogudstjenestens reaktioner.

5. Morgenandagten

En omvendt kedelig rekord har TV 2-programserien Størst med 
vært Peter Ingemann. Serien ligger nummer tre på listen over 
programmer, der har fået flest reaktioner. Størst fik 13 mediebrugere 
til at fare til tasterne sidste år (og derudover også en lang række 
andre i et opslag på KLF’s Facebook-side). Alle reaktioner undtagen 
én er negative – og alle reaktioner handler om vært Peter Ingemanns 
sprog. 

Det særlige ved reaktionerne til Størst er, at selvom de er nega-
tive, så er mediebrugerne egentlig ret begejstrede for programmet. 
Alle 12 negative reaktioner på sproget i Størst begynder eller slut-
ter med, at ”det ellers er en god udsendelse, men...”, som eksem-
plerne herunder også viser. 

 Det var særligt det afsnit af Størst, der blev sendt 20. oktober 
2015, der fik mediebrugerne op af sofaen. Her rejste Peter Ingemann 
med den transsibirske jernbane, og det blev undervejs til mere end 
30 udbrud af for eksempel ’for helvede’, ’for satan’, ’kraftedeme’ og 
’hold kæft’. KLF skrev et opslag herom på sin Facebook-side og op-
fordrede til, at det dårlige sprog blev pakket væk. Opslaget blev delt 
78 gange og omkring 160 synes godt om det. Peter Ingemann brug-
te sidenhen selv Facebook til at undskylde sit sprogbrug og lovede, 
at han ville forsøge at moderere det. Den ene positive reaktion, 
Størst fik i 2015, er måske et tegn på, at han har gjort netop det. 
Heri takkes der i hvert fald for et meget bedre sprog i ”de lærerige 
og spændende udsendelser.”

3. Størst

REAKTIONSRAPPORT 2015

1 Ved indsendelse af en reaktion skal mediebrugerne svare på, om den må offentliggøres. Ingen af de positive reaktioner til Radiogudstjenesten ønskes offentlig-
gjort, hvorfor der ikke er eksempler på reaktioner til det program. Det samme gælder for de reaktioner, der er sendt ind vedrørende Morgenandagten.
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Ved gennemgangen af de 432 indkomne reaktioner blev det tyde-
ligt, at det er nødvendigt med en kategorisering af reaktionerne, 
hvis der skal siges noget samlet om mediebrugernes holdning til 
indholdet i radioen og på tv. Med den kategorisering, KLF har fore-
taget, er det muligt at sige noget om, hvilke emner eller temaer, der 
fyldte for mediebrugerne i 2015. Det var for eksempel sproget i 
medierne, værterne og programindholdet. 

KLF har identificeret 13 forskellige kategorier, som reaktioner-
ne er fordelt i, se tabellen nedenfor for en oversigt over kategorier 
og antal reaktioner i dem.

Reaktionernes overordnede temaer
Der vil uundgåeligt været snitflader mellem de 13 kategorier og 

placeringen af reaktioner i dem. Det er blandt andet tilfældet, når 
en mediebruger skriver en reaktion om flere forskellige temaer, for 
eksempel både om tv-værten og programindholdet. I de tilfælde 
er reaktionen placeret i den kategori, reaktionen primært behand-
ler, som i eksemplet nedenfor, der er placeret i Programindhold, 
selvom også værten bliver rost:  

Andre kategorier, der kan overlappe hinanden, er Programindhold 
og Sendeflade. Reaktionerne er her forsøgt fordelt således, at re-
aktioner vedrørende noget, der sker i løbet af programmet er kom-
met i kategorien Programindhold, mens Sendeflade kategoriserer 
reaktioner, hvor mediebrugeren gerne vil beholde en udsendelse 
(for eksempel vil en mediebruger gerne have Giro 413 og 
Danmarksmester tilbage på P4), men det kan også være reaktio-
ner, hvor mediebrugerne udtrykker ønske om, at der sendes flere 
af en bestemt type udsendelse. Det er denne reaktion et eksempel 
på:

 

Ovenstående reaktion er placeret i kategorien Sendeflade på 
grund af den sidste kommentar (”Send flere af sådanne udsendel-
ser”), men der kan også argumenteres for, at den skulle have været 
i kategorien Programindhold. På den måde vil der være snitflader 
mellem nogle kategorier, særligt de brede af dem, som for eksem-
pel Programindhold og Sendeflade.

I det følgende går vi mere i dybden med kategorierne, og vi star-
ter med at se på fordelingen af ris og ros i hver enkelt kategori. 

Oversigt over kategoriseringen af reaktioner 
indkommet i 2015.
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Som diagrammet2 herunder viser, er det særligt sproget i radio- og 
tv-programmer, der fylder negativt hos mediebrugerne. TV 2-se-
rien Størst, som fik 12 negative reaktioner på grund af vært Peter 
Ingemanns sprog, er en del af årsagen til, at forskellen mellem ris 
og ros er så relativt stor i kategorien Sprog. 53 andre programmer 
får dog også kritik, så Størst står ikke alene med en sproglig udfor-
dring. Det vender vi tilbage til. 

Lige nu skal vi se nærmere på kategorien Programindhold, som 
mediebrugere modsat sproget tilsyneladende er mere positive over-
for. 

Ris til sproget, ros til programindholdet

Diagram 5 - Oversigt over fordelingen af 
ris og ros i kategorierne

REAKTIONSRAPPORT 2015

2 Kategorierne ”Faktuelle fejl”, ”Undertekster”, ”Sport” og ”Tekniske problemer” er udeladt af diagrammet, da de hver kun har fået én 
reaktion. De har alle fået ris, undtagen Sport. Den kategori fik ros. 



17Reaktionsrapport • 2015

Indholdet i radio- og tv-programmer er uden sammenligning det, 
der har fået flest mediebrugere til at sende en reaktion til KLF i 
2015. 233 af det samlede antal reaktioner på 432 handler således 
om programindholdet. Kategorien er dog meget bred, hvilket er 
med til at forklare, at så stor en del af reaktionerne er samlet her. 

Kategorien Programindhold omhandler alt det, der sker i et pro-
gram eller i en udsendelse, men som ikke kan puttes i en af de an-
dre, mere specifikke kategorier, som for eksempel Sprog eller Værter. 
Der er mest ros til programindholdet (137 reaktioner med ros mod 
96 med ris), og kommentarerne fra mediebrugerne i denne kate-
gori spænder bredt. Se blot nedenstående eksempler på reaktioner 
på programindholdet:

 

Udover ovenstående eksempler handler en del reaktioner i pro-
gramindholdskategorien om den manglende menighed i tv-guds-
tjenesten på DR K først på året:

 

I det hele taget er det reaktioner på tv-gudstjenesten på DR K, der 
fylder mest i kategorien. Der er således 73 reaktioner om tv-
gudstjenesten, og det er især den manglende menighed i 
udsendelserne, der kritiseres. 

På den positive side er der ros til DR-dokumentaren Et lyst sind, 
som også samlet set ligger nummer to på listen over programmer, 
flest har reageret på sidste år.

Programindhold
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Diagram 6 – Fordelingen af ris og 
ros til top tre-programmerne i 
kategorien Sprog.

Et andet område, der har trukket en del reaktioner til sig sidste år, 
er kommentarer omkring sendefladen. Ligesom Programindhold 
– men modsat Sprog – er denne kategori en temmelig diffus stør-
relse, med snitflader eller sågar overlap mellem den og Program-
indhold og til dels også med kategorien Sendetidspunkt. 

58 reaktioner i 2015 handler om sendefladen. Mediebrugerne 
skriver om alt fra aflysning af udsendelser til reklamespots mellem 
udsendelser eller ønsker om at bevare en udsendelse. Nogle af re-
aktionerne i kategorien er meget simple statements, for eksempel 

”fri os for porno i tv” og ”tak for 2 dejlige udsendelser lørdag, d. 1. 
august og søndag d. 2. august.”

De 58 reaktioner vedrørende sendefladen fordeler sig på ikke 
mindre end 28 forskellige programmer, blandt andet – igen – tv-
gudstjenesten på DR K samt DR1-dokumentaren Bonnie og de tu-
sinde mænd, Giro 413 på P5 og DR’s dramaserie Mord uden græn-
ser. Tv-gudstjenesten, DR-dokumentaren Et Lyst Sind og radi-
ogudstjenesten er de tre udsendelser, der har fået flest reaktioner, 
se også diagram 7.

Sendeflade

Sprog
Et af de emner, der virkelig har fået folk til at reagere i 2015, er 
sproget i radioen og på tv. En gennemgang af reaktionerne viser, 
at 92 af de i alt 432 reaktioner, KLF fik i 2015, handler om sproget. 
Mediebrugerne kommenterer på det i omkring 54 programmer, 
og kun i 12 tilfælde er det med rosende ord. Hele 80 reaktioner ud 
af 92 giver ris til sprogbruget i radioen og på tv. 14 ud af 54 pro-
grammer har fået mere end en reaktion. Højdespringeren er TV2-
programserien Størst, der har fået 13 reaktioner, mens X Factor 
ligger nummer to med fem reaktioner. På tredjepladsen ligger MGP, 
børnenes Melodi Grand Prix, der har fået fire reaktioner. Diagram 
6 viser fordelingen af ris og ros til de tre programmer, der har fået 
flest reaktioner på grund af sproget.

Udover reaktionerne til Størst, som er beskrevet tidligere, er det 
sproget i X Factor, der trækker flest reaktioner. Lidt overraskende 
er det dog måske, at fordelingen mellem ris og ros til sproget i net-
op X Factor er næsten ligelig fordelt, faktisk er der tre positive re-
aktioner mod to negative. En af reaktionerne vedrørende sproget 
lyder således:

 
Sproget i MGP er der også modstridende meninger om. Én 

skriver, at det er fin underholdning med et sobert sprog, mens de 
tre negative reaktioner på udsendelsen mener det stik modsatte, 
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nemlig at sproget er grimt og groft. 
MGP-reaktionerne er et godt eksempel på, at det kan være svært 

at lave en facitliste over, hvornår sproget bliver lidt for farverigt i 
medierne. Nogle vil mene, at et enkelt kraftudbrud i en udsendelse 
hører til i bagatelafdelingen, mens andre bliver meget forargede.
Det må dog samlet set konstateres, at der er rum til forbedring i 
forhold til sproget – i hvert fald, hvis man spørger de mediebrugere, 
der har sendt en reaktion til KLF i 2015. 21 procent af det samlede 
antal reaktioner handler om sproget i medierne, og hele 87 procent 
af disse reaktioner er af negativ karakter. Det lader med andre ord 
til, at der her er et område, medierne med fordel kan arbejde på at 
forbedre. 
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Tv-gudstjenesten topper sendeflade-kategorien med 25 reaktioner. 
En del af reaktionerne handler om, at udsendelsen er blevet forkortet 
fra 45 til 30 minutter, og ikke mindst er mediebrugerne utilfredse 
med, at tv-gudstjenesten ikke bliver sendt i tre måneder i løbet af 
sommeren. De skriver for eksempel:

I forhold til ris og ros i kategorien Sendeflade, er der også her 
en overvægt af kritiske kommentarer. Der er 36 negative reaktio-
ner mod 22 positive. Det svarer til 62 procent ris i kategorien. Det 

er igen tv-gudstjenesten, der står for skud, herunder særligt beslut-
ningen om at korte udsendelsen fra 45 minutter til 30 minutter. 
Ellers er der fra to mediebrugere kritik af, at DR ikke sendte direk-
te fra den gudstjeneste, der hvert år går forud for Folketingets åb-
ning. Den ene noterer dog i sin reaktion, at gudstjenesten ”heldig-
vis kunne høres på P1.” Resten af de negative reaktioner (16) for-
deler sig med én reaktion hver til 16 forskellige programmer.

I de positive reaktioner omkring indholdet i sendefladen roses 
medierne for gode programmer, og mediebrugerne udtrykker ved 
samme lejlighed ønske om flere af den slags ”gode udsendelser:” 

Andre takker blot for allerede eksisterende udsendelser, som 
denne reaktion på Religionsrapport på P1:

Diagram 7 – Fordeling af reaktioner til top tre-
programmer i kategorien Sendeflade.
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Kategorien Værter ligger med sine 19 reaktioner nummer fire på 
listen over dét emne, der har fået flest til at sende en kommentar 
til KLF sidste år. Reaktionerne i kategorien er meget forskellige, og 
der reageres både på radio- og tv-værter, dog primært tv-værter. 
Nogle skriver for eksempel, at DR’s Clement Kjærsgaard er grov, 
at han snakker for meget og i munden på dem, han interviewer. 
Andre reaktioner handler blot om, at mediebrugeren ikke kan lide 
en vært, for eksempel Thomas Blachmann (som andre dog er gla-
de for), og nogle roser værterne for deres måde at være på. Her 
nævnes særligt Cecilie Frøkjær i Go’ aften Danmark på TV 2 og 
Mads Steffensen i DR1-programmet Her er dit liv. Et par eksem-
pler på reaktioner i kategorien Værter: Værterne får samlet set ros i 11 reaktioner og ris i otte reaktioner.

Værter

2015 var et politisk år. Der var dels valg til Folketinget, dels en EU-
afstemning om retsforbeholdet i december måned. Gennemgangen 
af reaktionerne i kategorien Politik afslører, at denne kategori 
formentlig slet ikke havde eksisteret, hvis ikke det var for de to 
valghandlinger i løbet af året. Mediernes dækning af både 
Folketingsvalget og EU-afstemningen har således fået et par 
mediebrugere til at reagere, nogle med ros til medierne, andre med 
ris. Den politiske dækning har samlet set fået ni til at reagere, heraf 
fire positivt og fem negativt. Først et eksempel på ros:

Nogle mediebrugere er ikke tilfredse med dækningen, det gælder 
blandt andet denne mediebruger, som skriver:

Samlet set er seks ud af ni reaktioner i kategorien en generel 
vurdering af den samlede valgdækning. Mediebrugerne kommenterer 
således ikke på de enkelte valgprogrammer eller -debatter, men på 
mediernes samlede dækning af især Folketingsvalget. Reaktionerne 
er som sagt også nærmest ligeligt fordelt mellem tilfredshed og 
utilfredshed, idet fire mediebrugere roser dækningen, mens fem 
kritiserer den. 

Politik

REAKTIONSRAPPORT 2015

Etik-kategorien gemmer på syv reaktioner vedrørende etiske pro-
blemstillinger i radio- og tv-programmer. Tre af reaktionerne kom-
menterer på DR1’s Gift ved første blik sæson 3, der blev sendt i ef-
teråret 2015. Her skrev en mediebruger for eksempel: 

Etik
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Til kategorien Sendetidspunkt er tilføjet reaktioner omkring, ja, 
sendetidspunkter. Alle seks reaktioner i kategorien er negative, og 
handler primært om, at nogle programmer sendes for tidligt i for-
hold til, at indholdet er upassende for børn, for eksempel som ud-
trykt i denne reaktion:  

Fire af de seks reaktioner i kategorien handler netop om 3. sæ-
son af den dansk-svenske krimiserie Broen, der rullede hen over 
skærmen på DR1 i efteråret 2015. De mediebrugere, der har sendt 
en reaktion omkring Broen kritiserer alle, at serien blev sendt søn-
dag aften kl. 20.00. Ifølge kritikerne er det for tidligt på aftenen til 
en ”alt for voldsom (serie) for mindreårige børn, så tidspunktet er 
ikke godt,” som en mediebruger skriver i sin reaktion. De resteren-
de to reaktioner i kategorien fordeler sig på DR-dokumentaren 
Bonnie og de tusinde mænd, om den prostituerede Bonnie og dra-
maserien Mord uden grænser, der blev sendt på DR1 i foråret 2015.

Sendetidspunkt

Mediebrugerorganisationen KLF, Kirke & Medier lancerede i ok-
tober 2014 en ny app. Formålet med app’en er at gøre det nemme-
re for mediebrugerne at reagere på det, de ser og hører i radioen, 
på tv og på internettet. App’en er én ud af tre muligheder for at sen-
de en reaktion til KLF. Man kan også udfylde et elektronisk reak-
tionskort på klf.dk eller et fysisk reaktionskort, som kan rekvireres 
ved henvendelse til KLF’s landskontor. Mediebrugerne sendte i alt 
432 reaktioner fordelt på omkring 190 forskellige radio- og tv-pro-
grammer til KLF i 2015. Reaktionsrapport 2015 har gennemgået, 
kategoriseret og beskrevet disse reaktioner. 

Den langt overvejende del af reaktionerne behandler program-
mer på enten DR eller TV 2’s kanaler, herunder også radiokanaler. 
Det program, der samlet set har fået flest reaktioner, er tv-gudstje-
nesten på DR K. Programmet har fået 99 reaktioner ud af 432. 
Årsagen til de mange reaktioner er primært en programændring 
først på året, hvor udsendelsen blev forkortet med 15 minutter og 
gudstjenesten blev gennemført uden en menighed. Det var der 
mange, der var utilfredse med, og det afspejler sig i de reaktioner, 
KLF har modtaget. 

Nummer to på listen over programmer, flest mediebrugere har 
reageret på sidste år, er dokumentaren Et lyst sind, der blev vist på 
DR1 i sommeren 2015. Den har fået 22 reaktioner, som alle er po-

sitive. Herefter følger TV2-programserien Størst med 13 reaktio-
ner, radiogudstjenesten på P1 med 13 reaktioner og Morgenandagten 
på P2 med 10 reaktioner. De resterende 275 reaktioner er fordelt 
på cirka 185 forskellige radio- og tv-programmer. Se appendix for 
oversigt over alle programmer.

Ved indsendelsen af en reaktion skal mediebrugerne angive, om 
de giver ris eller ros. Af de 432 reaktioner, der blev sendt i 2015, er 
der ros i 188 af dem og ris i 244. Det svarer til 57 procent ris og 43 
procent ros.  

I forbindelse med gennemgangen af reaktionerne har KLF ind-
delt dem i 13 forskellige kategorier, som mere overordnet set siger 
noget om, hvilket tema eller emne, mediebrugerne har været op-
taget af i 2015. De 13 kategorier er: Programindhold, Sprog, 
Sendeflade, Værter, Politik, Etik, Sendetidspunkt, Lydkvalitet, 
Kommentatorer, Faktuelle Fejl, Undertekster, Sport og Tekniske 
Problemer. Programindhold, Sprog og Sendeflade er de tre tema-
er, der har fået flest mediebrugere til at reagere. 233 af de 432 re-
aktioner handler om programindhold, 92 reagerer på sproget i ra-
dioen og på tv, og 58 reaktioner kommenterer på sendefladens op-
bygning, ønsker til ændringer og lignende. 

En af de kategorier, KLF har set på med stor interesse, er Sprog. 
Kategorien udmærker sig blandt andet ved, at den har et tydeligt 

Opsamling

Udover Gift ved første blik-reaktionerne giver to mediebrugere 
kritik til Videnskabsmagasinet på DR 3, herunder afsnittet med 
undertitlen ”Sprøjteorgasmens gåde.” Der er også en mediebruger, 
der kritiserer Radio 100 for at tillade reklamer for utroskabssiden 
Victoria Milan, og slutteligt handler én reaktion om dækningen af 
terroranslaget i København i februar måned sidste år. 



Reaktionsrapport 2015 er den første rapport i KLF, Kirke & Medi-
ers 90 år lange historie, der kategoriserer og behandler de reaktio-
ner, mediebrugerorganisationen har modtaget. Det er forventnin-
gen, at Reaktionsrapport 2015 blot er den første i rækken af årlige 
reaktions-rapporter, der vil have til formål at beskrive de reaktio-
ner, KLF modtager.  

Opfordringen til lytterne og seerne om at reagere har altid væ-
ret en stor del af KLF’s arbejde, og det kan derfor undre, at en rap-
port som denne først kommer nu. Omvendt er det med årene ble-
vet nemmere og nemmere at behandle større mængder data, og 
med udgivelsen af KLF’s egen app har der internt i KLF været et 
ønske om at se, hvor stor en udbredelse, den har fået. 

Der har ikke været nogle målsætninger for udbredelsen af app’en, 
så det er svært at sige meget om netop det. Det kan dog konstate-
res, at 193 af de 432 reaktioner, KLF modtog i 2015 er indkommet 

via Android- og iOS-systemer, altså via app’en. Det sva-
rer til lige knap 45 procent af alle reaktioner, 

hvilket må vurderes positivt, app’ens korte levetid taget i betragt-
ning. Der er dog et ønske fra KLF om, at det samlede antal reak-
tioner øges, gerne samtidig med en videre udbredelse af app’en. 

Når man søsætter et projekt som dette – Reaktionsrapport 2015 
– kan det være svært på forhånd at forudse, hvilke oplysninger, 
man kan få brug for. I forbindelse med arbejdet med denne rap-
port, er der data, som kunne have været interessant at se nærmere 
på. Det er for eksempel ikke helt tydeligt, hvor mange af dem, der 
har sendt en reaktion, der ikke er medlemmer af KLF, ligesom man 
også kan overveje at bede mediebrugeren om selv at definere, hvil-
ken kategori, der reageres indenfor, for eksempel Sprog, Etik og 
Programindhold. Omvendt vil dette være en svær øvelse, da man 
ikke på forhånd kan forudse, hvad et medieår bringer. Det er der-
for ikke muligt på forhånd at definere nogle fastlåste kategorier, 
som mediebrugerne skal placere deres reaktioner indenfor. Det vil 
samtidig øge risikoen for, at mediebrugerne føler sig forpligtede til 
at holde sig inden for den kategori, de har valgt, selvom de måske 
har andet at sige om en udsendelse også. 

Med disse overvejelser in mente vil der ikke blive lavet katego-
rier forud for Reaktionsrapport 2016. Til gengæld bliver det i in-
deværende år interessant at følge, om der dukker nye kategorier 
op, om andre forsvinder og ikke mindst, hvordan fordelingen af 
ris og ros ser ud i 2016. Det ville eksempelvis være positivt, om 
sproget i medierne ikke fik lige så meget kritik med på vejen, som 
det har været tilfældet i 2015.

Fremtidens reaktioner

emne, nemlig sproget i medierne, modsat kategorier som 
Programindhold og Sendeflade, der begge har et temmeligt bredt 
indhold. Derfor vil de naturligt også indeholde reaktioner, hvis 
indhold kan variere meget fra hinanden. 

Men kategorien Sprog er også interessant, fordi den har en re-
lativ stor mængde negative reaktioner i forhold til positive. Af de 
92 reaktioner, der handler om sproget, er de 80 kritiske i forhold 
til sprogbruget i radioen og på tv. Kun 12 reaktioner skriver posi-
tivt om sproget. Det er især brugen af bandeord, særligt i de fami-
lievenlige udsendelser som TV 2-programserien Størst, X Factor 
og MGP, der får mediebrugerne til at reagere. Dette er særligt ty-
deligt i de reaktioner, der omhandler TV 2-serien Størst, hvor man-
ge skriver, at de synes, det er en rigtig god udsendelse, men at der 
bliver brugt et alt for voldsomt sprog. Her er der med andre ord et 
område, som særligt DR og TV 2 med fordel kan arbejde på at for-
bedre.

På det overordnede plan kan det konkluderes, at 2015 stod i 

sprogets og tv-gudstjenestens tegn – i hvert fald for de mediebru-
gere, der tog sig tid til at sende en reaktion til KLF. At det netop er 
sproget og tv-gudstjenesten, der trak det største antal reaktioner, 
overrasker ikke stort. Særligt ikke, når 313 ud af 432 reaktioner 
kommer fra KLF’s egne medlemmer. Dels er tv-gudstjenesten på 
DR K kernestof for KLF, og de mange reaktioner bærer tydeligt 
præg af utilfredsheden med de ændringer, DR foretog i udsendel-
sen først på året. Omvendt oplevede KLF en bølge af positive re-
aktioner på tv-gudstjenesten, da ændringerne blev tilbageført. 

I forhold til de mange reaktioner på sproget skal det tilføjes, at 
KLF siden oktober 2014 har haft fokus på sproget i medierne. Blandt 
andet havde første udgave af KLF’s medlemsmagasin i 2015 et tema 
om netop sproget i medierne, ligesom der i andre sammenhænge 
løbende har været fokus på det fra mediebrugerorganisationens 
side, for eksempel i form af læserbreve.
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Nedenfor ses en samlet oversigt over de cirka 190 programmer, 
KLF modtog reaktioner på i 2015. Programmerne er listet op efter, 
hvor mange reaktioner, de har fået. 
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Reaktionsrapport 2015 er udarbejdet og udgivet af 
mediebrugerorganisationen KLF, Kirke & Medier. 
Rapporten præsenterer de reaktioner, KLF, Kirke & 
Medier modtog fra mediebrugerne i 2015 og sætter 
fokus på reaktionernes overordnede temaer. 

Som mediebruger kan du også sende en reaktion 
på det, du ser og hører i medierne. Der er tre 
forskellige måder at sende en reaktion på:

Hvis du vil vide mere om KLF, Kirke & Mediers arbejde, 
er du velkommen til at kontakte os: 
 
 
KLF, Kirke & Medier
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Telefon 86 62 74 66
Mail info@klf.dk
www.klf.dk
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Du kan hente vores app i App Store 
eller på Google Play. Søg på KLF.

Du kan gå ind på klf.dk og sende 
en reaktion via formularen ”Det 
gule reaktionskort.”

Du kan henvende dig til lands-
kontoret og få tilsendt gule 
reaktionskort, som du kan udfylde 
og portofrit sende retur til KLF.


