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Kort rapport om forløbet: Vi har produceret 8 programmer af ca. 45 minutters varighed i 

gennemsnit. Vi valgte den tilgang, fordi det er anderledes og passer 

ind i vores type af platform, at finde 8 interessante værter, som alle 

brænder for en debat eller samtale om EU. Vi har journalistisk ikke 

gået op i konflikter, men haft fokus på vidensdeling. Nogle har 

været uenige, andre har været enige, men hovedfokus var at få 

viden og holdninger frem - samt give tiden og platformen til at 

udfolde argumenter uden en masse afbrydelser. 

 

Vi har stået for teknikken, tilrettelæggelsen, planlægningen, 

skrivearbejdet, annoncering, forberede værter og gæster på 

programformatet, do's and don'ts ift. at få seerne engageret, da vi 

går op i brugerinddragelse. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Vores måltal var at opnå 3000 views/seere pr. program, 45.000 i 

rækkevidde på egen platform og 200.000 på andre platforme - dvs. 

245.000 i alt. 

 

Pr. 31/7 er views total på 34.138, hvilket giver 4.267 view i 

gennemsnit. Dette er tal for både vores og andre kanaler, fx. 

værternes. 

 

Reach er totalt nået op på 283.440, hvor vi kun har tal for egne 

kanaler (vi kører på Vimeo, Youtube og Facebook, hvor Facebook er 

nået længst ud). 

 

Reach er formentlig langt højere, da mange af gæsterne og 

værterne også har samstreamet til deres Facebookkanaler, der kan 

vi kun aflæse views og ikke deres reach. 

 

Tallet kan fortsat stige, da man stadigvæk kan dele eller se 

programmerne på fx. SpeakerBee.com, Youtube og Facebook. 

 



   

 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

I de otte programmer har vi sørget for, at det var forskellige 

debatter og oplysningsemner, som der blev lagt fokus på. 

 

Alle programmerne har taget udgangspunkt i et EU emne, men 

bredt det ud til, hvad det så vil betyde for Danmark. 

 

Emnerne har været: Subsidaritetsprincippet, Landbrug, Brexit, 

corona- og økonoimodeller, uddannelse, arbejdsmarked, 

Filmstøttes betydning for bæredygtighed, migration mv. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Frit Forum og Konservative Studerende. 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 8 

Deltagere 8 værter og 11 gæster. 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt? 

SpeakerBee.tv. Der var ikke et fast tidspunkt. Men i hverdage 

mellem klokken 18-22. 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på hvilken 

adresse? 

Ja på Speakerbee.tv 

 

C3: Web mv.  
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 
udbredt. 

Via sociale medier. SpeakerBee startede i 2020 og har haft mange 

værter igennem, som også har delt deres programmer og 
kendskab til hjemmesiden speakerbee.tv 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

www.speakerbee.tv 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af de 

besøgende er unikke 
brugere? 

Ca 20.000 unikke pr måned 

 

http://www.speakerbee.tv/
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