
Vis hjælpelinjer som hjælper 

ved placering af objekter 

1. Højre klik udenfor slidet og 

vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg “OK” 

Tekst i sidefod 

1. Vælg ’Indsæt’ fra top menuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv f.eks. titel på præsenta- 

tionen ind i tekstfeltet  

5. Tryk ’Anvend på alle’ 

 

 

Lad det grå felt 

 være gråt eller 

Indsæt billede  

Klik på  

Indsæt billede-ikonet  

og indsæt billede 

 

Skalér og flyt fokus 

Klik på billedet 

Klik på ‘Beskær’ værktøjet 

Hold Shift-tasten nede ved skalering,  og 

træk i billedets hjørner  

Flyt fokus i billedet ved at sætte musen 

på billedet og trække det rundt indenfor 

billedepladsholderens areal 

STRATEGIARBEJDE I STATSLIGE 
SELSKABER 
BESTYRELSENS SAMSPIL MED EJERKREDS OG DIREKTION  
  
Lars Liebst 
Bestyrelsesformand, TV 2 DANMARK A/S 



Primær og sekundær farver 

Bruges til grafer/tabeller osv. 

Alternativt kan vælges én farve  

og dennes nuancer  

(placeret lodret under) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Custom Colors =  

Sub brand farver 

Hold musen over en farve 

 så ser du navnet 

Indsæt sidefod 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation  

ind i tekstfeltet Sidefod 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

STATSLIGE SELSKABER 
Rammer for strategiarbejdet 

Stor spændvidde blandt ca. 30 statslige selskaber: 

Organisationsform (a/s, SOV, i/s mv.) 

Ejerforhold (ene-, majoritets- el. minoritetsejet) 

Selskabsstørrelse og kompleksitet 

Finansieringsgrundlag 

Målsætninger (finansielle, andre) 

2 

Fælles systematik: Statens ejerskabspolitik 
(april 2015) 

Ejerskabsrationale 

Målsætning for selskabet 

Overordnet strategisk ramme (fx geografi, 
aktiviteter, investeringer) 

Finansielle mål 

Armslængde: Ejerminister – bestyrelse – direktion 

TV 2: Redaktionel uafhængighed (yderligere dimension af armslængde) 

Politiske hensyn, fx geografi 

Krydsfelt: samfundsmæssigt vigtige opgaver og markedsmæssige vilkår 



Skalér og flyt fokus 

Klik på billedet 

Klik på ‘Beskær’ værktøjet 

Hold Shift-tasten nede ved skalering,  og 

træk i billedets hjørner  

Flyt fokus i billedet ved at sætte musen 

på billedet og trække det rundt indenfor 

billedepladsholderens areal 

 

Indsæt billede  

Klik på  

Indsæt billede-ikonet 

Højre klik på billedet og 

placér bagest hvis 

tekstfelter ‘forsvinder’ 

3 

Public service-broadcaster 

Fuldt kommercielt finansieret 

6 tv-kanaler, on demand-tjeneste, website, apps 

Omsætning (2014): 2,6 mia. kr. 

EBIT-margin (2014): 8,4% 

Ca. 1.050 medarbejdere 

Grundlagt 1988 3 



Primær og sekundær farver 

Bruges til grafer/tabeller osv. 

Alternativt kan vælges én farve  

og dennes nuancer  

(placeret lodret under) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Custom Colors =  

Sub brand farver 

Hold musen over en farve 

 så ser du navnet 

Indsæt sidefod 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation  

ind i tekstfeltet Sidefod 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

TV 2 – KONCERNSTRATEGI 
3-årig strategicyklus 

4 

2009 2012 2015 

Koncernstrategi 2015-2018: ”Digital transformation” 

Omstilling: Fra primært tv-udbyder til at arbejde integreret med tv og digitale aktiviteter 

Fortsat prioritering af dansk indhold af høj kvalitet 

Målrettede teknologi-investeringer i on demand-tjenesten TV 2 PLAY og i brugerdata 

Økonomiske målsætninger (omsætningsudvikling, EBIT-margin, afkast af investeret 

kapital, kapitalstruktur og udbytte) 

 



Primær og sekundær farver 

Bruges til grafer/tabeller osv. 

Alternativt kan vælges én farve  

og dennes nuancer  

(placeret lodret under) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Custom Colors =  

Sub brand farver 

Hold musen over en farve 

 så ser du navnet 

Indsæt sidefod 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation  

ind i tekstfeltet Sidefod 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

DANSKE ANNONCEMARKED 
Forskydning mod digital 
 

Kilder: Mediernes Udvikling i Danmark, 2014 – Kulturstyrelsen 5 

8,1 

2,1 

0,6 

Print Tv Digital

2004 

8,1 mia. kr. 

2,1 mia. kr. 

0,6 mia. kr. 

4,7 

2,2 

5,5 

Print Tv Digital

2014 

4,7 mia. kr. 

2,2 mia. kr. 

5,5 mia. kr. 


