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Abstract 

Our study shows if and how Swedish public service television has changed its content from the 

time when SVT had monopoly until this day when the competition is greater than ever. We got 

an insight in what has been presented to the audience by studying TV schedules from 1975 to 

2009. The study examines four weeks during the years when the two main channels SVT1 and 

SVT2 have been broadcasting. One week each of these following years have been examined: 

1975, 1985, 1995 and 2009. These years have been chosen to get an insight in what content the 

TV schedules presented before and after SVT got competition in the Swedish TV market. A total 

of 28 days and 56 TV schedules have been examined. This was done with a quantitative analysis 

and with an own model of ten categories that has helped us to sort the TV shows based on their 

content. 

Even though it was not a great difference, the result shows that the percentage of news has 

decreased since 1975. But it was not possible to see if the TV shows that replaced the news in the 

TV schedule was of an entertaining kind. The study also shows that a new kind of TV shows 

have taken a large spot in the schedules. Nowadays it is common that a TV show mix different 

kind of categories during its broadcasting time. One example is Gomorron Sverige. Furthermore 

we have seen that live debates take a large place in the TV schedules in 2009, especially during 

the day time. Besides that, the sizes of the categories have been pretty even during the 34 years. 

SVT has not made any significant changes since the monopoly was broken and the competition 

became a reality.  

We have also noticed that the broadcasting time has increased a lot since 1975. It is particularly 

obvious in the day time where there many years ago were no broadcasting at all. 

Our main purpose with the study was to examine if there is less news today in favour of TV 

shows of a more entertaining kind. 
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1. Inledning 

Vill du ha en snigel på ögat? Titeln syftar till Radiotjänsts kanske mest klassiska pejlingsfilm från 

90-talet där de som inte betalade sin tv-licens skulle få en snigel på ögat.   

Public service-televisionen har varit en sällan ifrågasatt grundsten i svenskarnas hem i 

generationer. Men vad händer egentligen när en tv-producent med monopol får konkurrens och 

tv-klimatet samtidigt blir mer och mer nöjesorienterat? 

Skulle det vara som så att den kommersiella televisionen tar över mer och mer och det offentliga 

samtalet till slut blir en handelsvara innebär det att det vilar ett enormt ansvar på public service-

axlarna. Inte minst med tanke på dagordningsteorin som innebär att televisionen och det 

offentliga samtalet sätter agendan för vad människor tycker är viktigt. (McCombs, 2004)  

Därför är det i dag, med den konkurrens som finns, extra viktigt för public service att behålla sin 

integritet och fortsätta att informera och rapportera kritiskt och oberoende. 

 

Medieforskaren Anna Edin har kommit fram till att det, historiskt sett, har funnits och fortfarande 

finns en maktkamp mellan staten och public service. En maktkamp där staten vill behålla ett 

inflytande på public service-televisionen, medan public service vill ha större frihet för att kunna 

konkurrera med de övriga kanalerna (Edin, 2002, s. 65). Att public service har fått en större frihet 

är en sanning, frågan är bara vad de har gjort med den. 

 

Peter Dahlgren skriver att televisionen är i en fas där den populariseras, vilket märks tydligast 

genom tabloidiseringen av nyheterna. Men även att talkshows och lekprogram äter upp mer och 

mer av tablån (Dahlgren, 1995, s. 60).   

Om det påståendet skulle vara verklighet tror vi att det är på public service ansvar att bibehålla en 

seriös rapportering där nyheterna inte ger vika för underhållningsprogrammen. 

 

Gemensamt för forskning som vi har tagit del av är att televisionen är av stor vikt för hur 

människor i västvärlden upplever omvärlden. Då SVT är Sveriges enda renodlade public service-

television är det extra intressant att se vilket innehåll de levererar till det svenska folket. 

Som public service-institution har Sveriges Television vissa krav på sig från staten att leva upp 

till. Både när det gäller att leverera en viss typ av program och att nå ut till så många tittare som 
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möjligt. Å ena sidan gäller det att locka tittare, å andra sidan gäller det att förvalta sitt public 

service-ansvar. En situation som är väl värd att undersökas. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen syftar till att se hur SVT förvaltar sitt public service-uppdrag i dag, jämfört med 

hur det såg ut innan de fick konkurrens av kommersiellt drivna kanaler. Genom att undersöka en 

exempelvecka per decennium sedan 1970-talet ges en överblick över hur tv-tablån har sett ut och 

ser ut i dag. Det främsta syftet är att mäta andelen nyheter kontra andelen underhållning, för att få 

en övergripande syn på vilket sätt SVT väljer att konkurrera med de övriga tv-kanalerna, eller hur 

de själva väljer att prioritera sina program. Helt enkelt om tablån har påverkats sedan de 

kommersiella kanalerna gjorde sitt intåg i de svenska tv-apparaterna. 

 

Genom en kategoriseringsmodell jämför vi SVT:s båda huvudkanalers innehåll för att se 

skillnader och likheter förr och nu. Det undersöks främst genom dessa övergripande 

frågeställningar: 

 

1. Hur har andelen nyheter förändrats i tablån sedan SVT:s monopoltid? 

- Om nyheterna har minskat, vad har de ersatts av? 

 

2. Vad präglar tablån i dag jämfört med under monopoltiden? 

- Kan man se en förändring sedan de kommersiella kanalernas intåg? 

- Hur ser förhållandet mellan program av typen Samhälle & Fakta och 

Underhållning & Kultur ut över tid? 

  

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att endast fokusera på SVT:s två huvudkanaler och den tid då båda kanalerna har 

funnits. Det vill säga de två marksända kanalerna som alla har haft tillgång till under alla våra 

nedslagspunkter. Det innebär att alla public service-kanaler inte finns med och att ingen tid innan 

SVT2 startade sin verksamhet är undersökt.  
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Vi har dessutom endast ägnat oss åt SVT eftersom det intressanta för vår undersökning är hur 

public service-uppdraget efterlevs oavsett vad som sker hos konkurrenterna. Därmed är inga 

kommersiella kanaler intressanta eftersom de inte har samma krav på sig när det gäller 

programverksamhet. Ej heller de halvkommersiella såsom TV4.  Vad gäller de nya public 

service-kanalerna, som till exempel Barnkanalen/Kunskapskanalen och SVT24, så har de funnits 

för kort tid för att kunna undersökas i den här studien.  
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2. Bakgrund 

2.1 Public service-begreppet 

Den danske medieforskaren Henrik Søndergaard påpekar att begreppet ”public service” är 

komplext. Det kan dels betyda ”offentlig service” och då specificeras den tjänande instansen, det 

vill säga avsändarinstitutionen. Men det kan även betyda ”betjäning av offentligheten” vilket är 

en karaktärisering av den betjänade instansen, det vill säga mottagarna. (Søndergaard, 1995, s. 

26) 

Den svenska medieforskaren Anna Edin spinner vidare på Søndergaards spår och ser att även ur 

ett mottagarperspektiv så är begreppet en aning oklart, eftersom ”public” kan betyda både 

allmänhet och publik. Vilket då också ger upphov till två olika innebörder av begreppet 

”service”: å ena sidan kan public service betyda att stå i ”allmänhetens tjänst” och å andra sidan 

att stå i ”publikens tjänst”. (Edin, 2000, s. 14) 

 

Undersökningar visar att allmänhetens förtroende för public service-företagen är fortsatt stort. 

Det finns ett stort behov av en oberoende radio- och tv-verksamhet som, genom sitt särskilda 

uppdrag och sin finansiering genom allmänna resurser, kan fokusera på hela publikens skiftande 

behov utan att behöva ta hänsyn till att vara kommersiellt. Vilket kan ses som public service-

verksamhetens särart. (SOU 2005:1, s. 18) 

I det senaste svenska regeringsbeslutet om tv i allmänhetens tjänst beskrivs det att public service-

företagen ”ska präglas av oberoende och en stark integritet”. Verksamheten ska också ”bedrivas 

självständigt såväl från staten som från kommersiella intressen och olika särintressen”. Public 

service-tv ska ”verka på bredden genom att erbjuda en mångfald av program” och ”all 

programverksamhet ska präglas av en ambition om hög kvalitet och nyskapande form och 

innehåll”. ”Programutbudet ska vara tillgängligt för hela publiken så att också de som inte kan 

eller vill betala för programinnehåll på framtidens digitala plattformar kan få tillgång till ett 

varierat utbud av hög kvalitet” och programverksamheten ska ”genom tillgänglighet och 

mångsidighet tillgodose skiftande intressen och förutsättningar hos hela landets befolkning”. 

Programföretagen ska vara organiserade så att de speglar hela landet. Programverksamheten ska 

också präglas av ”opartiskhet och saklighet” och dessutom ha en ”övergripande 

folkbildningsambition”. Public service-tv ska också ha ett ”särskilt ansvar för att ett perspektiv 

präglat av jämställdhet mellan kvinnor och män är en utgångspunkt i all programverksamhet” och 
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ska fungera som en förebild på många områden, exempelvis när det gäller: ”barn- och 

ungdomsprogram av hög kvalitet, skildringen av kulturell mångfald i Sverige, tillgänglighet för 

personer med funktionshinder och återhållsamhet med våldsskildringar i televisionen”. En public 

service-verksamhet finansierad med allmänna resurser måste också ha medborgarnas förtroende. 

Det betyder inte att de måste sträva efter höga tittarsiffror men att det är viktigt ”att åtminstone 

stora delar av programverksamheten är uppskattad i alla publikgrupper”. ”Det är också viktigt för 

legitimiteten i TV-avgiftssystemet att publiken anser sig få valuta för pengarna”. (Ibid. s. 18-20) 

Public service ska dessutom ta hänsyn till minoriteterna i landet och deras intressen. Inga andra 

rikstäckande medier än public service-radio och tv riktar sig särskilt till dessa grupper skriver 

Kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (SOU 2005:1).  

 

Sverige har åtagit sig ett särskilt ansvar för de nationella minoriteterna  

och på detta område har public service-företagen en särskilt viktig roll  

att spela, inte minst för spridning av kunskap om våra inhemska  

minoriteter hos den breda allmänheten (Ibid. s. 28). 

 

Medieforskaren Anna Edin sammanfattar det övergripande uppdraget i tio punkter: 

1. Rikstäckande sändningar  

2. Redaktionell självständighet 

3. Opartiskhet och saklighet 

4. Demokratiska värden  

5. Mångfald och decentralisering  

6. Hög kvalitet 

7. Kulturansvar 

8. Minoritetsprogram 

9. Folkbildningsambitioner 

10. Spegla hela landet   

(Edin, 2000, s. 15) 

 

2.1.1 Public service-televisionens uppdragsgivare 

En central fråga när det gäller public service-televisionen är varifrån uppdraget egentligen utgår. 

Enligt statsmakterna är allmänheten verklighetens faktiska uppdragsgivare (SOU 2005:1), 
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samtidigt har ”riksdag och regering ett ansvar för att programverksamheten regleras genom vissa 

grundläggande riktlinjer vad gäller mångsidighet och balans, hög kvalitet, tillgänglighet och 

hänsyn till minoritetsintressen med mera” (Ibid. s. 37).  

Enligt SVT har public service-televisionen fått sitt uppdrag direkt av medborgarna genom deras 

ombud i Sveriges Riksdag, samtidigt definieras publiken som företagets egentliga 

uppdragsgivare. (Edin & Widestedt, 2002, s. 20) 

 

2.1.2 Ägarformen 

Fram till riksdagens beslut om nytt ägande av public service-företagen år 1993 utgjordes ägarna 

av företrädare för folkrörelserna (60 procent), näringslivet (20 procent) och dagspressen (20 

procent). Efter att delar av ägarkretsen hade förklarat att de inte längre ville stå kvar som ägare 

ansåg statsmakterna att denna ägarform inte längre kunde bevaras. 

Våren 1993 beslutade riksdagen att de tre programbolagen SR, SVT och UR istället ska ägas av 

varsin förvaltningsstiftelse. Genom valet av stiftelseformen ville statsmakterna skapa tydliga 

spelregler för relationerna mellan staten och public service-företagen. Från och med 1997 ägs 

programbolagen av en enda stiftelse – Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges 

Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringen och riksdagen ansåg att det är mer 

logiskt med en stiftelse, eftersom stiftelserna ändå hade samma övergripande mål. Stiftelsens 

syfte är att främja självständigheten hos de företag som riksdagen och regeringen bestämt ska 

bedriva sändningar av ljudradio- och televisionsprogram i allmänhetens tjänst. Stiftelsen ska 

tillgodose syftet genom att äga och förvalta aktier i dessa bolag samt utöva de befogenheter som 

är förknippade med just detta. (SOU 2005:1, s. 38-39) 

 
2.1.3 Sändningstillstånd 

Enligt radio- och tv-lagen får villkor av olika slag ställas på sändningar som regeringen meddelar 

tillstånd för, det vill säga marksändningar i radio och tv. Dessa punkter motsvarar huvudsakligen 

villkor angående sändningsrättens innebörd och innehållet i sändningarna. Villkoren möjliggör 

statens krav på SVT, SR och UR, men också de särskilda kraven i TV4:s sändningstillstånd. 

(SOU 2005:1, s. 43) 

Innan 1996 fanns det ett avtal mellan staten och programföretagen men det ersattes av 

sändningstillstånden med tillhörande villkor. Sändningstillstånden gäller för tidsbestämda 
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perioder som för närvarande ligger på fem år. Vart och ett av programföretagen SVT, SR och UR 

har ett eget sändningstillstånd. (Ibid. s. 43-44) 

I dessa framgår bland annat att ”verksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till staten, 

olika intresseorganisationer och andra maktgrupper i samhället”. Programföretagen bestämmer 

sedan själva om vilken inriktning programverksamheten ska ha. (Ibid. s. 41) 

Granskningsnämnden för radio och tv har sedan till uppgift att genom granskning i efterhand 

pröva om programföretagen lever upp till bestämmelserna i lag och sändningstillstånd. (Ibid. s. 

41) 

Granskningsnämndens granskning av program sker sedan efter anmälan eller på eget initiativ. 

(Ibid. s. 46) 

 
2.1.4 Monopoltiden på 1970-talet 

Under den här tiden övervakades public service av det politiska systemet via styrelser, 

rådgivande organ, och årliga budgetprocesser. Public service stod under nationell kontroll. Trots 

den hårda kontrollen gick viljorna inom public service åt att få en större självständighet och större 

valfriheter för att kunna möta publikens krav. Det behövdes dessutom större resurser för att 

kunna genomföra detta. 

Public service fick frekvent kritik under denna tid för sin kulturella paternalism, det vill säga 

deras ensamma bestämmanderoll över televisionen, och statens dominerande inflytande ogillades 

också av kritikerna. (Hultén, 1996, s. 10-11) 

 

2.1.5 Uppbrottstiden på 1980-talet 

I och med det så kallade Kiruna-försöket startade en början på uppbrottet av marknätet genom att 

det sändes lokala kabel-tv-program. Detta genomfördes första gången redan på 1970-talet, men 

under 1980-talet växte sig de lokala försöken stora och ett uppbrott var påbörjat. Resultatet blev 

lokala tv-stationer. (Hultén, 1996, s. 11) 

  

2.1.6 Situationen vid 1990-talets mitt 

Vid den här tidpunkten hade monopolet upphört och det fanns en rad valmöjligheter för den 

svenska tv-publiken. Det går att dela in det nordiska tv-utbudet i fyra delar vid 1990-talets mitt. 
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1. De traditionella och nationella public service-kanalerna. I Sverige var det SVT1 och SVT2 

som kunde kategoriseras in i den här gruppen. 

2. En ”nationell, kommersiell sektor, som arbetar på tillstånd från de nationella parlamenten.” 

(Hultén, 1996, s. 14). I Sverige var TV4 kanalen som passade in här. 

3. Den inhemska marknaden var indelad i olika lokala stationer. I Sverige förekom detta endast 

på kabelnätet. 

4. Utöver de tidigare tre fanns även en fjärde, som var en utlandsbaserad kommersiell tv-sektor 

som skötte sina sändningar via satellit. Kanal 5 är ett bra exempel på detta i Sverige. (Ibid. s. 14) 

 

2.2 Från monopol till konkurrens 

”Monopolen är sedan länge begravna, men det var onekligen enklare att få många tittare när 

valmöjligheterna var färre.” (Jönsson & Strömbäck, 2007 s. 40-41) 
Konkurrensen har ökat markant för nyhets- och samhällsprogrammen efter avregleringen. 

Numera konkurrerar inte nyhets- och samhällsprogrammen endast med program ur samma 

kategori utan även med till exempel nöjesprogram eller fiktiva program i andra kanaler. På 1980-

talet var situationen en helt annan. Då kunde tv-publiken inte undvika att se nyhets- och 

samhällsprogram om den hade en tv påslagen under kvällstid. I dag går det istället att antingen 

välja bort nyhets- och samhällsprogram helt eller tvärtom endast se nyhets- och samhällsprogram. 

(Ibid. s. 40-41) 

 

Historiskt sett kan man dela in Sveriges tv-utveckling från monopol till konkurrens i tre faser. 

Den första var mellan 1956 och 1970. Det var tiden då public service-televisionen fortfarande 

hade monopol och svenska tv-apparater endast innehöll en kanal. Den andra fasen startade 1970 

då SVT2 startade och det blev en intern konkurrens mellan de båda kanalerna. Vid det här 

tillfället kunde publiken börja göra val i sitt tv-tittande och på så vis själv välja vad som skulle 

ses på tv. Den tredje fasen innebar ett mångkanalsystem där public service fick konkurrens från 

kommersiellt håll. Den här fasens start är lite utdragen, men den egentliga starten var då TV4 

började sända i marknätet (Edin, 2000, s. 13). Vilket enligt TV4 (2009) var 1992.  
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2.3 Tv-tablån som text 
 

Tablåerna kan i själva verket ses som den dimension av programverksamheten  

där dominerande dimensioner och visioner inom svensk television – den faktiska  

tv-publiken, och i en mer övergripande mening kulturpolitiken – har gjort som  

allra mest konkreta avtryck. (Edin, 2008, s. 92) 

 

När public service-televisionen hade monopol var tablåerna mest till för att strukturera upp 

programmen och ordningen bestämdes snarare efter relationen mellan ledningen och 

produktionen än något annat. Det gick helt enkelt ut på att sammanfläta en tablå av på förhand 

givna program på ett så bra sätt som möjligt. I det här systemet hade enskilda producenter stor 

bestämmanderätt över programmen. (Ibid. s. 91-92) 

 

Från år 2000 och framåt är tablåerna ett kraftfullt verktyg för att konkurrera mot det övriga 

utbudet. Den producentstyrda produktionen blev mer ledningsstyrd och företagsledningen fick till 

uppgift att ta fram en önskeversion av tablån som sedan de programproducerande enheterna fick 

skapa program efter. Det finns dock kritiska röster mot det här systemet. Producenterna menar att 

public service kommersialiserar sin verksamhet på det här sättet och underordnar sig de 

kommersiella kanalerna. Istället för att skapa spelregler följs de kommersiellas spelregler med 

andra ord. Det här sättet att styra tablån har också utsatts för kritik för att det ska vara ett 

kontrollverktyg där ”verksamheten konstruerar publiker och preferenser”. Vad som kan 

säkerställas är i alla fall att ”tablån är ett kraftfält för interna maktkamper och stridigheter kring 

programverksamheten och public service-uppdraget.” 

(Ibid. s. 92)  

 

2.4 SVT:s programverksamhet i dag 

Under etermediernas hela historia har det förekommit en kontinuerlig ökning av 

programverksamheten inom public service. Dels har det skett genom att programföretagen valt att 

sända både i fler kanaler och under en allt större del av dygnet. Den svenska televisionen hade 

1960 en genomsnittlig sändningstid på 24 timmar per vecka. Efter det har en stor ökning skett. 

Den första stora förändringen var införandet av två tv-kanaler 1969. 1971/72 var den totala 

sändningstiden i båda kanalerna drygt 80 timmar. Verksamhetsåret 1980/81 hade den ökat till 
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100 timmar. Därefter var den stabil under i stort sett hela 1980-talet medan sändningstiden år 

2006 hade stigit till 187 timmar per vecka i SVT1 och SVT2.  

Utöver ökningen i antal sändningstimmar har även svt.se på Internet tillkommit, liksom kanalerna 

Kunskapskanalen (som startades tillsammans med Utbildningsradion 2004), Barnkanalen och 

SVT24 (med bland annat nyheter, många repriser och sport). Även SVT Europa bör nämnas som 

sänder över stora delar av världen, text-tv, webb-tv och podd-tv.  

De största innehållskategorierna i SVT:s två stora kanaler, SVT1 och SVT2, är fakta, nyheter och 

underhållning. Men det finns en relativt stor skillnad kanalerna emellan. SVT2 tog över den 

tunga faktarollen mellan 2000 och 2002 vilket har synts tydligt, medan blandprogrammen - i 

praktiken underhållningsprogram - istället lades i SVT1. SVT1 har en tydlig barn- och 

ungdomsprofil vilket SVT2 helt saknar medan minoritetsprogram enbart finns i SVT2.  

Det samlade programutbudet har i SVT traditionellt fördelat sig jämnt mellan fakta och 

underhållning. I början av 2000-talet har det dock funnits en tendens till ökad fakta, medan 

underhållningen å sin sida minskat. (Hadenius et al, 2008 s. 187-190) 

 

2.5 Användandet av televisionen 

2.5.1 År 1995 

Konkurrensen till public service inte var lika långt kommen 1995 som den är i dag. Då tittade 

genomsnittssvensken på 98 minuter tv en genomsnittlig dag (Nordicom-Sverige, 1996, s. 12) och 

det var 84 procent av befolkningen som tittade på tv under genomsnittsdagen (Ibid. s. 8). En 

genomsnittlig dag 1995 tittade 59 procent av tv-tittarna i Sverige på SVT (Ibid. s. 38). 

 

2.5.2 År 2008 

År 2008 var tv det flitigast använda mediet i Sverige. Genomsnittssvensken tittade på 96 minuter 

tv om dagen, vilket kan jämföras med till exempel 93 minuters radiolyssnande och 28 minuters 

dagstidningsläsande. (Nordicom-Sverige, 2009, s. 21)  

En genomsnittlig dag var det 85 procent av Sveriges befolkning som använde televisionen (Ibid. 

s. 10). Under samma period var det 45 procent av tv-tittarna som såg på SVT under en 

genomsnittlig dag. (Ibid. s. 54) 

Siffrorna från åren 1995 och 2009 visar på en minskning av publik hos Sveriges television.  
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Vi har nu diskuterat public service-uppdraget genom att visa på hur förhållanden mellan public 

service-medier och kommersiella medier leder oss vidare i vår granskning av SVT:s tv-tablåer. 

Det kommande teorikapitlet introducerar kortfattat tidigare forskning om SVT, samt de 

perspektiv vi kommer att använda oss av för att förstå och förklara tv-tablåernas förändring och 

sätta dem i relation till hur samtalsagendor, debatter och kritisk journalistik kan uppfattas i public 

service-medier. 
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3. Tidigare forskning och teori 

3.1 Allmän forskning om SVT 

Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan SVT:s båda huvudkanaler. SVT1:s utbud är mer 

underhållningsinriktat och har en större mångfald med en blandning nyheter, fakta, barn- och 

underhållningsprogram. SVT2:s utbud däremot är mer faktainriktat och med ett stort utbud av 

nyheter på bästa sändningstid. (Asp, 2007, s. 11)  

Enligt den senaste rapporten från Granskningsnämnden om svenskt tv-utbud (Asp, 2009) framgår 

det att man på SVT, under hösten 2008, genomförde sin ”nya utbudsstrategi” under temat ”Färre, 

Större, Bättre”. SVT:s kanaler fick en tydligare profil där SVT1 ska vara den bredare kanalen 

med program som intresserar ”alla” och SVT2 en mer faktainriktad kanal för ”den som vill veta 

mer”. (Asp, 2009, s. 10) 

 

I SVT1:s och SVT2:s sammanlagda programutbud för år 2008 är det informationsinriktade 

programutbudet något större än det underhållningsinriktade programutbudet. Men på bästa 

sändningstid har man sett att utbudet däremellan var exakt lika stort. (Ibid. s. 12)  

När det gäller perioden 1998-2008 har SVT1:s och SVT2:s samlade utbud bestått av en ungefär 

lika stor andel informationsinriktat programutbud som underhållningsinriktat. Vilket även gäller 

för utbudet på bästa sändningstid. (Ibid. s. 14) 

 

Mellan åren 1998-2008 har man sett en trend i att andelen svenska program minskat något. Det 

samlade utbudet i SVT1 och SVT2 uppvisar över tid en stabil programprofil. På bästa sändningstid 

har dock utbudet förändrats en del trendmässigt. Nyhetsutbudet har minskat något, medan utbudet av 

kulturprogram har ökat. Under 2008 har man också sett en ökning av utbudet av samhällsprogram. 

(Ibid. s. 14) 

När det gäller mångfalden har man sett att bredden i SVT1:s och SVT2:s samlade programutbud 

minskat över tid. Det gäller både det informationsinriktade utbudet såväl som det 

underhållningsinriktade och det gäller både utbudet på bästa sändningstid och totalutbudet. (Ibid. 

s. 14) 
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3.2 Maktkampen mellan staten och public service 

I Anna Edins studie Publik sökes (2002) kom hon fram till att en demokratisk stat gynnas av en 

stark public service-television eftersom den har blivit symbolen för en stabil nation och en 

levande demokrati. Hon är däremot lite tveksam eftersom hon ser en risk i att public service kan 

bli en stat i staten.  

 

Ur ett makroperspektiv kan man förvisso betrakta public service-institutionen  

som en tredje statsmakt, men en statsmakt som får sitt oberoende i utbyte mot  

ett löfte om lojalitet – något som i en grundläggande mening försvårar den kritiska  

granskningen av omvärlden, och framför allt staten, som sägs vara det yttersta  

motivet för verksamheten och den centrala innebörden i begreppet ”tredje  

statsmakten”. (Edin, 2002, s. 65) 

 

I samma studie framgick att maktkampen mellan staten och SVT har blivit större. Detta i samma 

takt som konkurrensprincipen har ersatt monopolprincipen. Konkurrensen påverkar både staten 

och SVT på två olika sätt. 

 

För SVT utgör konkurrensen ett hot, men inte bara på det konventionella sättet,  

dvs att de kommersiella kanalerna attraherar tittare och därigenom riskerar att  

försvaga public service-kanalerna, utan därför att det i en konkurrenssituation  

inte längre finns något starkt principiellt skäl mot en utpräglad ”statstelevision”:  

staten skulle kunna använda SVT som språkrör utan att detta inskränkte  

yttrandefriheten på samma sätt som hade varit svaret under monopoltiden. För  

staten utgör konkurrensen ett hot av motsatt skäl, eftersom man riskerar att  

tappa greppet om public service-televisionen när den av nödvändighet anpassar  

sig till det nya tv-systemet och dess marknadsmässiga branschlogik.  

(Edin, 2002, s. 65)  

 

3.3 Jürgen Habermas och offentlighetsteorin 

Forskaren Jürgen Habermas har kommit fram till att allmän kultur och sociala demokratier har 

blivit kommersialiserade under 1900-talet. Där tidigare cementerade nationella kulturer befann 

sig växer nu en mer global kultur byggd på populärare tillfredställelser fram. Den här 

transnationella kulturen, menar Habermas, bygger nya identiteter och underminerar äldre 

versioner av nationell solidaritet. (Stevenson, 1995, s. 47) 
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Public service-forskning har tidigare bland annat utgått från Jürgen Habermas offentlighetsteori, 

då den har arbetat för att åskådliggöra och påvisa public service-televisionens positiva betydelse 

för det moderna samhällets offentlighet. Även om Habermas offentlighetsteori inte är en 

medieteori från början så menar forskare att ”televisionen uppfattas både som ett uttryck för och 

en pådrivande kraft i det förfall som Habermas spårar i den senkapitalistiska 

samhällsutvecklingen.” (Edin, 2000, s. 22) 

 

Habermas offentlighetsteori tolkas, av Edin (2000), som om televisionen bidrar till att ”både 

krympa och urholka den offentlighet som Habermas ser som en nödvändig förutsättning för det 

demokratiska samhället.” Detta genom att både staten och marknaden tränger in i en sfär som 

endast var för privatpersoner tidigare. Edin tolkar då Habermas offentlighetsteori som att det 

intellektuella resonemanget förvandlas till konsumtion ”och den offentliga kommunikationen 

sönderfaller i likformig och isolerad reception. Intimsfären blir inkörsport för mäktiga 

ekonomiska och politiska krafter och förlorar härmed sin integritet, samtidigt som offentliga 

diskussioner och debatter antar formen av konsumtionsvara.” På så sätt är det offentliga samtalet, 

de vill säga televisionen i det här fallet, ett samtal med kassaintäkter som mål (Edin, 2000, s. 22-

23). Med det i åtanke skulle även synen på public service publik förändras, från 

samhällsmedborgare med intresse för viktiga politiska frågor till tv-konsumenter med intresse för 

lättsmält underhållning. 

 

3.4 Dagordningsteorin 

”Makt över dagordningen är en stark och utbredd effekt av masskommunikation, en effekt som 

uppstår på grund av specifikt innehåll i massmedierna” (McCombs, 2004, s. 61). 

 

I massmedier pågår ett ständigt flöde av allmänna opinioner och allmänhetens prioritering av en 

specifik fråga styrs till stor del efter hur mycket plats den får i medierna. Samtidigt får inte allt 

plats i medierna och på det sättet är det inte en så stor spridning på vad folk tycker är de 

viktigaste frågorna. McCombs (2004) talar om en undersökning som gjordes i USA där frågan 

om vilken som är landets allvarligaste problem ställdes. Frågorna som den amerikanska 
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befolkningen tyckte var viktigast varierade mellan två och sex till antalet, där dessutom de flesta 

tryckte på samma frågor. (McCombs, 2004, s. 63) 

När vi människor sätts i situationer som vi inte riktigt känner igen skapar vi instinktivt referenser 

till saker som vi har sett tidigare. (Ibid. s. 80) 

 

Överfört till vår studie innebär dagordningsteorin att om televisionen visar mycket nöje så pratas 

det om mycket nöje hos den svenska befolkningen. Om fallet skulle vara det motsatta, att det 

mest visas nyheter i televisionen, så talar svenska folket mer om just nyheter. Likaså relaterar vi 

mycket av det vi upplever till saker som vi har sett på tv, vilket gör att den här teorin understryker 

hur viktig televisionen är och hur stort ansvar den har för hur människor upplever världen. 

 

3.5 Forskning om medier 

Precis som Michael Krona positionerar sin avhandling Från orsak till verkan (2009) i ett 

teoretiskt perspektiv i linje med hur den norske sociologen Kjetil Rolness ser på journalistik så 

använder vi oss av ett liknande perspektiv. Här ser vi dock journalistik som utbytbar mot public 

service och tv-tablån i allmänhet. Kronas och Rolness gemensamma utgångspunkt är att de ser på 

journalistik, precis som vetenskap, ”som konstruerande av en verklighet inom ett ramverk av 

definierade sociala diskurser och processer samt språkliga praktiker” (Krona, 2009, s. 58). Krona 

tycker inte att medierna nödvändigtvis ska betraktas som bra eller dåliga kommunikatörer av 

fakta, utan mer som en bidragande orsak till hur människor uppfattar verkligheten: ”Precis som 

inom andra sociala institutioner som på ett eller annat sätt är engagerade i verklighetsproduktion 

så väljs händelser och aspekter ut, organiseras och tolkas” (Ibid.).  

 

3.6 Makt och diskurs 

Den franske filosofen Michel Foucault var intresserad av hur kunskap kan frambringa strategier 

och tekniker som utvecklas av olika samhällsinstitutioner för att kunna utöva makt över 

människor. I Michael Kronas avhandling Från orsak till verkan (2009) tolkar han Foucaults syn 

på makt och diskurs som att begreppen inte bara hör ihop utan också fungerar starkt ideologiskt:  
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Diskurser skapas utifrån kunskap och maktutövning och utgör medel för att tjäna  

olika typer av maktrelationer. I förhållande till journalistiken som institution blir  

de diskurser som produceras och förmedlas integrerade in i en systematisk  

organisering av kunskap. (Krona, 2009, s. 64) 

 

Utifrån Kronas resonemang så ser vi att även public service kan ses som en institution som utövar 

makt över sin publik. Omskrivet blir det då: I förhållande till public service som institution blir de 

diskurser som produceras och förmedlas integrerade in i en systematisk organisering av kunskap. 

Det som public service visar, bildar alltså en diskurs som formar en viss typ av kunskap hos 

publiken. Detta skulle innebära att public service besitter en stor makt över sin publik och 

fungerar ideologiskt och reproducerar en viss typ av institutionell kunskapsmakt. 

 

3.7 Kultivationsteorin 

Kultivationsteorin är en teori som vi har anammat. Teorin formulerades av George Gerbner och 

handlar om tv och dess långsiktiga effekter på en social och kulturell nivå. Det passar oss 

eftersom kultivationsteorin inte främst intresserar sig för nyhets- och samhällsjournalistiken, utan 

för tv-innehållet i allmänhet. (Strömbäck, 2009, s. 129-130) 

Utifrån Gerbner förklarar Jesper Strömbäck vad kultivationsteorin bygger på:  

 

[…] televisionen är ett centraliserat system för berättelser om vår sociala och  

symboliska omvärld, vilka samtidigt utgör en väsentlig del av våra vardagliga  

liv. Att det är ett centraliserat system betyder […] att det finns vissa  

återkommande och relativt enhetliga mönster i hur tv […] porträtterar och  

gestaltar verkligheten. (Ibid. s. 130) 

 

Man måste, som Jesper Strömbäck skriver, enligt Gerbner och hans kollegor inse att tv:n har 

kommit att bli en av de främsta socialisationsagenterna:  

 

Det är via teven, snarare än via föräldrar, skola och kamrater, som människor  

socialiseras in i samhället. Uppfattningarna om hur världen ”är” hämtar vi  

därför till stor del från teven. (Strömbäck, 2000, s. 245) 
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Jim Shanahan och Michael Morgan förenklar George Gerbners teori från 1970-talet till den enkla 

hypotesen:  

 

[…] watching a great deal of television will be associated with a tendency to  

hold specific and distinct conceptions of reality, conceptions that are congruent  

with the most consistent and pervasive images and values of the medium.  

(Shanahan & Morgan, 1999, s. 3) 

 

Andra perspektiv på medierna i samhället talar om medier och tv som bara en del: andra 

socialisationsagenter är familjen, skolan, vänkrets, grannskap/närmiljö, yrkesliv. Från mikro- till 

makronivå finns det nätverk av relationer. Vår självbild påverkas indirekt av hur vi socialiseras in 

i samhället genom olika mikrosystem (miljöer). Medierna ingår därför som socialisationsagenter 

på flera nivåer, det vill säga flera miljöer, och påverkar oss i yrkeslivet, på fritiden, med vänner, i 

våra kontakter med myndigheter och så vidare.  

Medierna och tv:n har alltså stor påverkan på folks kunskap, världsbild och självbild vilket är 

viktigt att ha i åtanke. Detta är därmed ingen teori som hjälper oss i analyserandet av vår studie 

utan snarare en bekräftelse på att det är ett viktigt ämne att undersöka. 
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4. Metod och val av material 

4.1 Val av metod 

För att mäta hur public service har förändrat sitt innehåll över tid, tycker vi att den bästa metoden 

är kvantitativ innehållsanalys. Detta för att undvika slumpfaktorer i så stor utsträckning som 

möjligt. Vi har dessutom ett intresse av att kunna generalisera eftersom vi vill kunna se 

förändring över tid och jämföra de olika historiska nedslagen som finns med i vår undersökning.  

I och med att vi har valt ett kvantitativt tillvägagångssätt är generaliseringsmöjligheterna relativt 

stora. (Johansson, 2000, s. 87) 

 

Det finns fyra begrepp som har varit grundläggande för kvantitativ innehållsanalys i dess 

klassiska bemärkelse: 

- Objektivitet, det vill säga att analysen av ett innehåll ska vara oberoende av den 

forskare som utför den. 

- Systematik, det vill säga att analysens tillvägagångssätt ska vara klart definierat. 

- Kvantitet, det vill säga att variablerna i analysschemat ska kunna beskrivas 

kvantitativt. De ska kunna bestämmas i termer av frekvens eller omfång och på ett 

sätt som gör det möjligt att fastställa statistiska samband. 

- Manifest innehåll, det vill säga att analysen begränsas till det som klart går att 

utläsa ur texten. För att minimera en subjektiv tolkning av innehållet ska 

variablerna, tillsammans med anvisningar om hur dessa ska tillämpas, utformas 

entydigt.  

      (Nilsson, 2000, s. 113-114) 

 

Metoden utvecklades i USA på tidigt 1900-tal där man utformade en teknik att föra löpande 

statistik över massmediernas innehåll och dess förändringar. (Ibid. s. 112) 

 

När vi redovisar de olika programkategorierna vid de olika nedslagen har vi använt oss av 

procenttal eftersom den typen av tal är ett överlägset sätt att argumentera i en rationellt präglad 

kultur. Procent utstrålar dessutom rationalitet och objektivitet. (Johansson, 2000, s. 78-79) 
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”Den kvantitativa innehållsanalysen är en förtjänstfull metod när man vill göra ett större material 

tillgängligt för analys.” Det är också bra om det ska dras generella slutsatser av resultaten och på 

så sätt ökar möjligheterna till att jämföra till exempel olika genrer. (Nilsson, 2000, s. 111)  

Det är precis vad vår undersökning går ut på och därför är vi samstämmiga i att kvantitativ 

innehållsanalys är det rätta tillvägagångssättet för oss. 

 

4.2 Val av kategorier 

För att genomföra vår undersökning behövde vi först sortera upp materialet och placera de olika 

tv-programmen i kategorier, för att sedan kunna jämföra de olika kategorierna och på det viset se 

hur SVT:s tablå har förändrats över tid. 

Tjernström (2001) kallar kategoriseringen för kodning och beskriver det som ”den process genom 

vilken råmaterialet/texterna systematiskt omvandlas och samlas till enheter som tillåter 

beskrivning av relevanta egenskaper hos innehållet.” (Tjernström, 2001, s. 85)  

Det vill säga att med kodning menas att sortera upp ett stort material. 

Tjernström har, i sin undersökning Europa norrifrån (2001) analyserat texter, vilket skiljer sig 

från vår i vilken vi undersöker tv-tablåer. I övrigt var hon tvungen att kategorisera för att kunna 

genomföra sin undersökning, vilket gör att den är relevant för oss, som kommer att använda oss 

av liknande metoder. 

 

När reglerna sätts upp för hur kategorierna ska skapas ska de fungera ”som länken mellan 

forskarens teori/hypoteser och data. Regler för hur kodning av texten ska genomföras är således 

en central del av forskningsdesignen.” (Tjernström, 2001, s. 85) 

Det finns vissa specifika krav för kategorierna som måste följas i en undersökning: 

- avspegla forskningens ändamål och syften 

- vara uttömmande 

- vara ömsesidigt uteslutande 

- vara sinsemellan oberoende 

- bygga på en enda klassifikationsprincip 

(Ibid. s. 86) 
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Tjernström har dock använt sig av kvalitativa inslag i sin undersökning, vilket vi inte gör 

eftersom vi endast undersöker frekvensen av de olika programkategorierna. 

 

Sammanlagt har vi använt oss av 10 kategorier vari vi har placerat in samtliga program vid våra 

fyra nedslagspunkter. För att veta vilka program som passar in i vilken kategori har vi gjort en 

mall där vi har bestämt vad som krävs för att ett specifikt program ska passa in på en specifik 

kategori. Kategorierna är enligt följande: 

 

4.2.1 Analyskategorier 

24 Direkt. Program som ingår i den här kategorin förekommer endast år 2009. Sändningarna från 

24 Direkt tog då upp så stor plats att vi valde att skapa en egen kategori till det programmet för 

att på så sätt inte påverka de övriga kategorierna. 24 Direkt sänder bland annat riksdagsdebatter 

och direktsänd samhällsrelaterad tv. 

Exempel på program: 24 Direkt. 

 

Barn & Ungdom. Här ingår alla program som har ett innehåll som helt eller delvis riktas till barn 

eller ungdomar. Det kan vara barnprogram, men även dokumentärer som tydligt riktas till den 

tidigare nämnda målgruppen, oavsett om innehållet är till för att underhålla eller undervisa. Trots 

att de flesta barnprogram har flyttats till Barnkanalen i dag, så har vi valt att behålla kategorin 

genom hela undersökningen, eftersom det fortfarande finns en del barnprogram på våra 

undersökningskanaler. Program som UR eller Skol-TV har gjort räknas dock in i en egen 

kategori. 

Exempel på program: Halvfem, Lilla sportspegeln, Bullen och Hannah Montana. 

 

Gomorron Sverige. Även Gomorron Sverige är ett program som inte har sänts vid alla våra 

nedslagspunkter, men de år som programmet förekommer har det så pass mycket sändningstid att 

det kräver en egen kategori. I programmet ingår lite nyheter, men trots det räknas hela innehållet 

till samma kategori. Vi har valt att sätta det som en egen kategori bland annat eftersom Nyheter, 

Ekonomi & Väder endast sändes vid ett tillfälle innan klockan 17 åren innan public service fick 

konkurrens.  

Exempel på program: Go’morron Sverige (1977-1996) och Gomorron Sverige (1996-). 
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Film. I den här kategorin ingår all film som är fiktion. Det vill säga både kortfilm och långfilm, 

men inte dokumentärer. 

Exempel på program: Hjältarna från Telemarken, Marnie, Turner and Hooch, och Good Bye, 

Lenin! 

 

Nyheter, Ekonomi & Väder. Förutom de vanliga nyhetssändningarna så ingår väder och 

ekonomi i den här kategorin också, eftersom det inte alltid är tydligt om väder och ekonomi ingår 

i nyheterna eller inte genom att endast läsa tablåerna. Nyheterna från Gomorron Sverige ingår 

inte i den här kategorin eftersom de var svåra att särskilja från det övriga programmet. Annars 

ingår alla nyheter, oavsett språk. 

Exempel på program: TV-nytt och väder, Regionala nyheter, Aktuellt och Uutiset. 

 

Samhälle & Fakta. Alla program som har för avsikt att informera och ge en djupare inblick i vad 

som händer i samhället, utan att för den sakens skull vara nyhetssändningar. Till exempel 

fördjupande aktualitetsprogram eller debattforum.  

Alla dokumentärer ingår även här, förutom de som riktar sig särskilt till någon av de andra 

kategorierna. Till exempel dokumentärer om musiker eller andra dokumentärer som har en tydlig 

kulturprofil. Ett bra exempel på detta är K-special som visar dokumentärer, men med en tydlig 

inriktning på kultur. 

Även naturprogram och historiska program med syfte att undervisa mer än underhålla har vi 

placerat i kategorin. Kort samhällsinformation, som till exempel Anslagstavlan, har vi också 

placerat in här. Även konsumentprogram ingår i denna kategori. 

Exempel på program: Dokument utifrån, Magasinet, Striptease, Fråga doktorn. 

 

Sport. I kategorin ingår rena sportnyheter och sändningar från sportevenemang, men även 

program av mer underhållande form som har en tydlig sportprofil. Dock ej sportprogram som är 

tydligt riktade till barn eller ungdomar.  

Exempel på program: Tipsextra, Hockeykväll, Sportspegeln och I Zlatans fotspår. 

 

Tv-serier & drama. Oavsett om de är egenproducerade eller inköpta. Endast fiktiva serier och 

inte dokumentära serier. 
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Exempel på program: Herrskap och tjänstefolk, Spanarna på Hill Street, Rederiet och Livet i 

Fagervik.  

 

Underhållning & Kultur. Program som syftar till att underhålla eller har ett kulturinnehåll. I 

kategorin ingår programtyper som lekprogram, frågesporter och konserter. Även matprogram 

placeras här eftersom vi tycker att matprogrammen har en mer underhållande karaktär än 

undervisande. I den här kategorin placerar vi även program av mer blandad form, som till 

exempel Café Sundsvall, Café Norrköping och Go’kväll.  

Även sändningar från kyrkan och andra religiösa program ingår i den här kategorin, eftersom vi 

anser att de både är underhållande för sin målgrupp och även en kulturell grund i vårt land. 

Intervjuprogram och talkshows med underhållande karaktär, som till exempel Skavlan och 

Parkinson, ingår även det i kategorin Underhållning & Kultur. 

Trots att Kulturnyheterna är en sorts nyheter så väljer vi att lägga dem under Underhållning & 

Kultur eftersom inriktningen är tydlig mot kultur. 

Exempel på program: Karusellen, Filmkrönikan, Nike och Gudstjänst. 

 

Utbildningsprogram. Program som är producerade av Utbildningsradion, Skol-TV, SR/Vux och 

TRU (Kommittén för television och radio i utbildningen). Vi väljer även att placera programmet 

Språka i den här kategorin. 

Exempel på program: Bitte 1, Svea Kanal, Språka - på serbokroatiska och EU-turken. 

 

I bilaga 3 går det att se i vilken kategori samtliga program tillhör. Bilagan är uppdelad årsvis. 

 

4.3 Urval 

Vi har valt att göra fyra historiska nedslag för att på så sätt kunna överblicka om/hur SVT:s tablå 

har förändrats sedan det var public service-monopol i Sverige. Veckorna kommer att vara hela, 

det vill säga inte syntetiska, eftersom vi tror att SVT har en plan att få in alla sina kategorier 

under en vecka. Med andra ord att få en viss programbredd. 

Följande år har undersökts: 

1975: SVT2 startade 1969 och vid år 1975 anser vi att de borde ha skapat en tablå som går att 

analysera för både SVT1 och SVT2. 
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1985: Tio år senare och endast några år innan det skulle komma konkurrens till SVT i Sverige.  

Känns relevant eftersom det är i slutet av SVT:s historia som ensam TV-producent. 

1995: TV3 startade 1987, TV4 startade 1990 och Kanal 5 startade för första gången 1989 (då 

med namnet Nordic Channel), så vid denna tidpunkt borde de kanalerna ha kommit igång 

ordentligt vilket skulle innebära ett startskott för SVT:s konkurrens. (Hadenius et al, 2008) 

2009: Intressant att se hur det ser ut i dag. Med mängder av kanaler att välja mellan får public 

service en utmaning i att locka tittare.  

 

Vi har valt vecka 46 eftersom det är en höstmånad, då det inte förekommer så många 

sportevenemang då och vi har dessutom valt just den veckan för att undvika stora politiska 

händelser. Vi valde år 2009 som första utgångspunkt för att få en så aktuell vecka som möjligt 

men att vi sedan frångått just åren 1999, 1989 och 1979 beror på att år 1989 var precis i tiden då 

kommersiella kanaler kom in på marknaden. 

 

Sammanlagt är det 56 tablåer från 28 dagar som har undersökts, där SVT1 räknas som en tablå 

och SVT2 räknas som en. Vårt empiriska material har vi hämtat från tidskriften Röster i radio och 

TV, mikrofilm från dagstidningen Barometern och SVT:s hemsida. Genomgående under 

undersökningen har vi endast utgått från tablåerna och med andra ord förutsatt att tiderna som 

står där stämmer överens med verkligheten. 

 

4.4 Kodning 

För att sedan placera in de olika programmen använde vi oss av ett eget utformat Exceldokument, 

som det går att se utdrag ur i bilaga 1. Först placerade vi de olika programmen i kategorier dag 

för dag och sedan lade vi ihop de olika dagarna för att kunna jämföra vecka 46 de givna åren. De 

sammanlagda siffrorna går att se i bilaga 2.  Varje programtillfälle får en egen plats i vårt 

dokument och slutligen läggs de olika programmen som ingår i samma kategori ihop till en 

summa. På det här sättet är det lätt att spåra eventuella fel och åtgärda dem. Det blir dessutom 

överblickbart på ett sätt som det inte skulle ha blivit om alla siffror hade lagts samman direkt. 
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4.5 Benämningar  

Vi har valt att benämna de två public service-kanalerna som vi har undersökt som SVT1 och 

SVT2 genom hela arbetet för att inte skapa någon förvirring. Vi är medvetna om att SVT1 har 

hetat både Kanal 1 och TV1 genom historien och att även SVT2 har haft olika namn vid våra 

nedslagspunkter, men ändå valt att benämna de båda kanalerna som SVT1 och SVT2 för 

enkelhetens och tydlighetens skull. 

 

4.6 Presentation av siffror 

Enligt Backman (2008) ska siffror presenteras med hjälp av stapeldiagram om syftet är att 

visualisera en frekvensfördelning i procent. Han skriver även att det är viktigt att tänka på att y-

axelns gradering är lika för att de olika diagrammen ska kunna jämföras. (Backman, 2008, s. 99). 

Därför har vi valt att använda oss av diagram där y-axeln består av procenttal som går upp till 50 

procent. Det fungerar med just 50 procent eftersom våra största kategorier aldrig överskrider 

detta värde. 

 

4.7 Metodreflektioner 

4.7.1 Generell metodkritik  

Precis som vi förutspådde innan vi började med den här undersökningen blev det största 

problemet att kategorisera programmen. Detta innebar att vi fick lita blint på SVT:s 

dokumentarkiv när vi inte hade någon information om de olika programmen. Vad vi gjorde var 

att varje gång vi stötte på ett program som inte var tillräckligt beskrivet eller där det inte fanns 

någon information så ringde vi till SVT:s dokumentarkiv och bad dem att beskriva programmen. 

Efter det kategoriserade vi programmen efter vår egen uppfattning av vad de sa på 

dokumentarkivet.  

 

Eftersom våra nedslagspunkter inte är längre än en vecka åt gången, så anser vi inte att det är 

något generellt resultat för hela året, utan istället ungefärliga siffror, som dock är exakta för vecka 

46. 
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4.7.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Därmed är det inte sagt att kvantitativa metoder där procenttal räknas ut är ultimat när det gäller 

forskning inom samhällsvetenskap. Kritiker menar att metoden leder till övermätning och 

överkvantifiering. (Johansson, 2000, s. 78-79) 

Vi kommer inte heller att kunna se någon djupare bild av hur programmen ser ut i och med vår 

kvantitativa metod, utan kommer istället att få en mer övergripande bild av sammanhanget. 

 

4.7.3 Programtablån  

Att det endast är tablåerna som har undersökts innebär att det finns reklam som i vår 

undersökning räknas som programtid. SVT har visserligen ingen reklam i dess klassiska 

benämning mellan sina program, men det förekommer trailers för egna program och 

påannonseringar för kommande program. Att till exempel trailers räknas med i nyheternas 

programtid kan innebära att tidsspannen blir lite fel. Asp (2009, s. 18) skriver i sin undersökning 

att det är cirka fyra till fem procent programinformation av den tablålagda sändningstiden i 

SVT:s två huvudkanaler. Eftersom det är omöjligt att utläsa exakt vad som är 

programinformation för kommande program ur endast tablån har vi varit tvungna att räkna med 

även den här tiden i programmen. 

 

SVT har dessutom lagt om sin tablå en aning efter att Barnkanalen/Kunskapskanalen och SVT24 

startade. Nu läggs de flesta av barnprogrammen i Barnkanalen medan SVT24 är inriktade på 

nyheter.  

Det har också förekommit en del cirkatider i tablåerna. Alla cirkatider i tablåerna blir definitiva 

tider i vår undersökning eftersom det hade varit en omöjlighet att ta reda på de exakta tiderna på 

de programmen. Det var främst under de tidigare åren som det förekom cirkatider i tablåerna. 

 

4.7.4 Repriser 

Vi gör ingen skillnad mellan repriserade program och program som går för första gången i vår 

undersökning. Eftersom undersökningen går ut på att ta reda på hur stor del av tablån de olika 

kategorierna får i dag jämfört med när public service hade monopol på den svenska tv-

marknaden, anser vi inte att det är relevant om programmen som går är repriser eller inte. Vi inser 

att detta skulle kunna vara ett problem om det till exempel skulle finnas en trend inom svensk tv 
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att det visas mer och mer repriser eller något liknande. Eftersom det inte framgick speciellt 

tydligt om programmen var repriser eller inte i de äldre tablåerna gjorde vi valet att utesluta 

reprisfrågan helt. 

 

4.7.5 Gomorron Sverige och nyheter  

Kategorin Gomorron Sverige innehåller en del nyheter som alltså inte räknas till kategorin 

Nyheter, Ekonomi & Väder. På grund av det kan det se ut som om den kategorin har minskat 

mycket mer än vad den egentligen har gjort eftersom Gomorron Sverige inte har funnits vid alla 

fyra nedslagspunkterna. Men Gomorron Sverige fanns redan 1985, dock i lite annan form, så det 

är endast 1975 som den kategorin inte alls representeras. Vi har heller inte kunnat utläsa hur 

mycket nyheter som ingår i Gomorron Sverige genom att endast läsa tablåer. 

Dessutom så förekom nyhetssändningar endast en gång innan klockan 17 vid våra två första 

nedslagspunkter. Därför tycker vi att det är intressantare att jämföra de rena nyhetssändningarna. 

 

4.7.6 Kategoriseringsproblem 

De programmen där vi inte kunde bestämma innehållet endast genom att läsa tv-tablån innebar en 

del problem. Vad vi uteslutande gjorde var därför att ringa till dokumentarkivet på SVT för att 

fråga om innehållet i det specifika programmet vi var ute efter. Om de skulle ha gjort fel på 

dokumentarkivet skulle det innebära att det även blir fel i vår kategorisering. Det fanns även en 

del blandprogram, som skulle passa in på fler än en kategori. De valde vi att placera i kategorin 

där programmets övervägande innehåll passade bäst in. 

Exempel på vad vi hade problem med är konsumentprogram. Eftersom vi anser att de har ett 

samhällsvärde, placeras de under kategorin Samhälle & Fakta. Ett annat kategoriseringsproblem 

var program på andra språk än svenska. Därför valde vi uteslutande att placera dem i den 

kategorin som de tillhör sett till programinnehållet, oavsett språk. Det vill säga, om det är nyheter 

på finska, så räknas det till nyheter och språket bortses. Det enda undantaget är programmen 

Språka som placeras i kategorin Undervisningsprogram eftersom det har den karaktären. 

När sport ingår i nyhetssändningarna räknas det endast som Nyheter, Ekonomi & Väder om inget 

annat står på tablån. Är det rena sportsändningar räknas det däremot in under kategorin Sport. Det 

är något vi har tvingats att göra eftersom det inte går att särskilja sporten från nyheterna om det 

inte står något i tablån. Vi tyckte trots det att det var viktigt att ha en kategori som heter Sport 
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eftersom sändningar från stora sportevenemang hade påverkat kategorin Nyheter, Väder & 

Ekonomi i alldeles för stor utsträckning annars. 

Ett program som gav oss problem var I Zlatans fotspår som har ett innehåll som gör att 

programmet passar in i flera kategorier. Vi tyckte dock att programmet var så pass sportorienterat 

att vi placerade det i kategorin Sport. 

 

Det finns större evenemang som påverkar siffrorna för hur stor andel en viss kategori får i tablån. 

Till exempel så visades en debatt som heter Varför demokrati? i 270 minuter 1995. Samma år 

visades även ett längre prinsbröllop från Danmark, vilket innebär att kategorin Samhälle & Fakta 

kan tolkas som missvisande stor för just det året. Andra evenemang som kan ha påverkat 

resultaten på ett missvisande sätt är, för att nämna några exempel, fotbollsmatcher och 

direktsända konserter. 

 

4.7.7 Validitet och reliabilitet 

Inom begreppen validitet och reliabilitet, det vill säga att man verkligen studerar det man avsett 

och angivit att undersöka samt att man säkerställer att man bearbetar materialet på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt, så kan man tala om en undersöknings hållbarhet, vilket också är 

en traditionell vetenskaplig term. I mer funktionella termer krävs bland annat ett väl genomtänkt 

urval, relevanta frågeställningar, ett fullödigt material och god analys och i grunden bygger 

hållbarheten på valet av undersökningsmetod (Larsson, 2000, s. 73). 

Validitet innebär giltighet och gäller först och främst hur pass relevanta data och analyser är i 

förhållande till problemformuleringen. I stora drag betyder validitet att man mäter det man avser 

att mäta (Østbye et al, 2004, s. 40). 

När det gäller vår undersökning är validiteten relativt god eftersom vi har undersökt det vi skulle 

undersöka även om generaliseringsmöjligheterna är något begränsade. Eftersom vecka 46 är en 

exempelvecka i vår undersökning går det inte att generalisera resultatet för hela året. Tablån kan 

se annorlunda ut andra veckor vilket innebär att vi endast kan generalisera för vecka 46 åren 

1975, 1985, 1995 och 2009. 
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Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av 

data. Generellt kan man säga att kvantitativa studier har sin styrka i att hålla hög reliabilitet. 

(Østbye et al, 2004, s. 40-41). 

För att säkerställa reliabiliteten i så stor utsträckning som möjligt har båda medverkat under hela 

processen. Vi har alltså varit två personer som tillsammans har genomfört hela kodningen för att 

på så sätt undvika fel i så stor utsträckning som möjligt. Det vill säga alla uträkningar har utförts 

två gånger. Därmed anser vi att vår undersökning har hög reliabilitet. Innan vi påbörjade 

undersökningen utförde vi dessutom en testvecka där vi kategoriserade alla programmen efter 

våra kategorier, för att på så sätt märka om det fanns några brister. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Generellt resultat 

Den procentuella delen Nyheter, Ekonomi & Väder har sjunkit i jämn takt under den tid som vi 

har undersökt. Detta betyder inte att nyheterna i sig har minskat tidsmässigt. De har istället ökat, 

men eftersom hela sändningstiden har ökat så pass mycket som den har så är den procentuella 

delen Nyheter, Ekonomi & Väder i dag nästan 4 procentenheter lägre än 1975. Detta betyder att, 

sett till den totala tablåtiden, så har Nyheter, Ekonomi & Väder minskat procentuellt. 

 
Figur 1. Diagram över andelen Nyheter, Ekonomi & Väder (räknat i procent) under vecka 46 vid 
alla nedslagspunkter: 
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Innan vi genomförde undersökningen hade vi en hypotes om att Nyheter, Ekonomi & Väder 

skulle ha minskat till förmån för Underhållning & Kultur, men ser man på vårt resultat så är fallet 

inte så. Om man endast jämför 1975, då de båda SVT-kanalerna tillsammans sände cirka 14 

procent Underhållning & Kultur, med 2009, då de båda SVT-kanalerna sände cirka 23 procent 

Underhållning & Kultur, ser det ut som om den kategorin har ökat drastiskt. Men fallet är 

egentligen ett annat då kategorin Underhållning & Kultur har haft en jämn andel av tablån sedan 

1985.  

Gällande Nyheter, Ekonomi och Väder så förekommer den kategorin i Gomorron Sverige nu 

också, men även om de nyhetssändningarna hade räknats med hade inte siffrorna från de tidigare 

åren varit möjliga att nå. 
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Figur 2. Diagram över andelen Underhållning & Kultur (räknat i procent) under vecka 46 vid 
alla nedslagspunkter: 
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Nyheter har inte ändrat form till Samhälle & Fakta, och Samhälle & Fakta har minskat, samtidigt 

som 24 Direkt inte har funnits tidigare, men är en stark kategori 2009. Att en hel del av den 

procentuella minskningen av Nyheter, Ekonomi & Väder nu återfinns i kategorin Gomorron 

Sverige innebär att Nyheter, Ekonomi & Väder numera sänds på en annan tid än vad den gjorde 

innan public service fick konkurrens. Vid våra nedslagsveckor 1975 och 1985 förekom kategorin 

Nyheter, Ekonomi & Väder endast vid ett tillfälle innan klockan 17.  

 

Vad vi mer trodde innan vi började undersökningen var att nyheterna skulle ha ändrat form från 

1975 till i dag. Till exempel att flera aktualitetsprogram skulle ha tillkommit som tar upp 

nyhetsämnen, vilka då hade placerats i kategorin Samhälle & Fakta. Detta trodde vi skulle leda 

till att nyheterna minskade medan andelen Samhälle & Fakta ökade. Siffrorna säger dock något 

annat. En titt på diagrammet nedan visar att andelen Samhälle & Fakta faktiskt har minskat 

procentuellt från 1975. Vid en noggrannare titt på siffrorna märks att 24 Direkt har tagit en stor 

del. Samhälle & Fakta har alltså ändrat form en aning, från egenproducerade samhällsprogram till 

direktsända riksdagsdebatter och liknande som 24 Direkt sänder. 
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Figur 3. Diagram över andelen Samhälle & Fakta (räknat i procent) under vecka 46 vid alla 
nedslagspunkter: 
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5.2 Resultat 1975 

Figur 4. Diagram över hur stor andel av tablån de olika kategorierna fick år 1975. 
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5.2.1 SVT1 

På SVT1 år 1975 var den överlägset största programtiden ägnad åt det som vi valt att kalla 

Utbildningsprogram. Cirka 26 procent av den totala programtiden, totalt cirka 16 timmar, var av 

det undervisande slaget och sändes framför allt dagtid. Just Utbildningsprogram är en kategori 

som förekommit under alla undersökta år och främst dagtid.  

1975 
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Näst efter kategorin Utbildningsprogram dominerar program av typen Samhälle & Fakta det 

totala programutbudet för veckan vilket inte är helt oväntat. Cirka 18 procent av tv-tablån 

innehåller program av den här typen, vilket motsvarar ungefär elva timmar den aktuella veckan.  

Den tredje största kategorin för år 1975 var Underhållning & Kultur på 14 procent, cirka nio 

timmar, vilket heller inte är särskilt överraskande. 

Sedan följer kategorierna ganska tätt efter varandra när det gäller procentandel: Tv-serier & 

Drama på cirka elva procent, Barn & Ungdom på cirka tio procent och Nyheter, Ekonomi & 

Väder på cirka nio procent. 

Därefter följer Film på cirka sju procent och Sport på cirka fem procent. De två övriga 

kategorierna 24 Direkt och Gomorron Sverige var orepresenterade under det aktuella året.  

 

5.2.2 SVT2 

På SVT2 år 1975 var den överlägset största programtiden ägnad åt program klassade som 

Samhälle & Fakta. Lite drygt 30 procent av innehållet under den aktuella veckan räknas in som 

Samhälle & Fakta. Man måste dock ha i åtanke att den totala sändningstiden för SVT2 under den 

aktuella veckan är relativt låg. 30 procent av programinnehållet motsvarar därmed endast cirka 

13,5 timmar. 

Den näst största kategorin är Tv-serier & Drama på cirka 17 procent. Efter det följer 

Underhållning & Kultur samt Nyheter, Ekonomi & Väder på cirka tolv procent var och sedan 

Barn & Ungdom på cirka elva procent.  

Till sist följer Film på cirka tio procent, Utbildningsprogram på cirka fem procent och Sport på 

cirka tre procent. Här är det alltså tydligt att Utbildningsprogram framför allt lades i SVT1 och att 

man mer satsade på Samhälle & Fakta samt Tv-serier & Drama i SVT2. Även här var 

kategorierna 24 Direkt och Gomorron Sverige orepresenterade. 

Sammantaget kanalerna emellan kan man se att sändningstiden för Nyheter, Ekonomi & Väder 

var exakt lika stor på båda kanalerna, cirka fem och en halv timmar vardera.  

 

5.2.3 SVT1 och SVT2 

Om man lägger ihop de båda kanalernas programutbud kan man se att kategorin Samhälle & 

Fakta utgör det absolut största innehållet, cirka 23 procent vilket motsvarar ungefär 25 timmar av 

totalt cirka 106 timmar. Efter det följer Utbildningsprogram på cirka 17 procent som framför allt 
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tog upp stor plats i tv-tablån på SVT1. Sedan följer Tv-serier & Drama på cirka 14 procent och 

Underhållning & Kultur på cirka 14 procent. Efter det följer Nyheter, Ekonomi & Väder samt 

Barn & Ungdom på cirka tio procent vardera. 

 

 5.3 Resultat 1985 

Figur 5. Diagram över hur stor andel av tablån de olika kategorierna fick år 1985. 
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5.3.1 SVT1  

Även under exempelveckan år 1985 var det kategorin Utbildningsprogram som var den största 

med cirka 22 procent av programtiden på SVT1 även om Underhållning & Kultur låg hack i häl 

med cirka 20 procent. Också under 1985 så var den totala sändningstiden för en vecka relativt låg 

och har bara ökat med cirka sex timmar från det tidigare undersökningsåret vilket kan förklara 

varför just Utbildningsprogram tar så stor plats i tablån. Underhållning & Kultur var den kategori 

som stod för den största förändringen om man jämför med 1975. I sändningstid räknat handlar 

det om en ökning på cirka fem timmar. Näst efter dessa låg Samhälle & Fakta på cirka 15 procent 

vilket är en liten minskning från SVT1:s sändningar under 1975, åtminstone när det gäller 

sändningstid.  

Efter det kommer Tv-serier & Drama (cirka tio procent), Film (cirka nio procent) och Nyheter, 

Ekonomi & Väder (cirka nio procent) tätt efter varandra. Det är ingen större förändring från 

tidigare år förutom kategorin Film som ökat mest av dessa tre.  

1985 
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Kategorin Sport står också för en liten ökning, från cirka fem procent 1975 till lite drygt sex 

procent 1985, medan Barn & Ungdom minskat lite istället, från cirka tio procent 1975 till cirka 

sex procent 1985. 

Här ses också kategorin Gomorron Sverige för första gången men på den här tiden sändes det 

bara på lördagar vilket inte gör något större avtryck på den totala veckan. 

 

5.3.2 SVT2 

Utseendet på SVT2 år 1985 har ändrat sig lite mer. Störst procentandel har Underhållning & 

Kultur med cirka 33 procent. En stor ökning jämfört med 1975 då kategorin upptog cirka tolv 

procent av programutbudet. Därefter ligger Samhälle & Fakta på cirka 18 procent vilket är en stor 

minskning rent procentuellt jämfört med 1975 då det låg på cirka 30 procent.  

Näst efter det kommer Tv-serier & Drama på cirka 15 procent vilket är ungefär lika som tidigare 

undersökningsår. Även Nyheter, Ekonomi & Väder ligger kvar på i stort samma procentandel, 

cirka tolv procent. Detta gäller också Barn & Ungdom som ligger kvar på jämförbara cirka elva 

procent. 

 

5.3.3 SVT1 och SVT2 

När det gäller det totala utseendet på de två huvudkanalerna kan vi se att år 1985 så är det 

Underhållning & Kultur som dominerar istället för Samhälle & Fakta som år 1975. Det är en 

ökning från cirka 14 procent år 1975 till cirka 26 procent år 1985. Efter det kommer Samhälle & 

Fakta på cirka 16 procent vilket är en rätt kraftig minskning jämfört med 1975 då det upptog 

cirka 23 procent av utbudet. 

Sedan kommer Utbildningsprogram på cirka 14 procent vilket är en liten minskning från 1975. 

Näst kommer Tv-serier & Drama på cirka tolv procent, i stort sett oförändrat jämfört med år 

1975. Detsamma gäller Nyheter, Ekonomi & Väder som ligger kvar stadigt på runt elva procent. 

Barn & Ungdom har också bara förändrats marginellt, från cirka tio procent år 1975 till cirka åtta 

procent 1985. 
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5.4 Resultat 1995 

Figur 6. Diagram över hur stor andel av tablån de olika kategorierna fick år 1995. 
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5.4.1 SVT1 

Till skillnad från tidigare undersökningsår så är det inte Utbildningsprogram som dominerar tv-

tablån på SVT1 år 1995. Istället ligger Underhållning & Kultur i topp med cirka 25 procent av 

utbudet vilket är en ökning på knappt fem procent sedan 1985. Utbildningsprogram kommer 

sedan efter det med cirka 21 procent vilket är en minskning med cirka två procentenheter. Dock 

så har kategorin ökat sett till sändningstid men rent procentuellt har det skett en minskning vilket 

är det vi främst tar hänsyn till här. 

Efter det kommer Samhälle & Fakta på cirka 19 procent vilket är en ökning från 1985 då samma 

kategori låg på cirka 15 procent.  

Näst efter det kommer Barn & Ungdom på cirka tolv procent vilket är i stort sett en fördubbling 

från 1985 då det låg på cirka sex procent. Men då får man ha i beaktande att den här kategorin 

minskat kraftigt på SVT2 istället.  

Sedan följer Tv-serier & Drama och Nyheter, Ekonomi & Väder på cirka åtta procent vardera. 

Detta är en liten minskning på båda kategorierna rent procentuellt sett. 

 

 

 

 

1995 
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5.4.2 SVT2 

På SVT2 år 1995 fortsätter Underhållning & Kultur att dominera utbudet med cirka 28 procent av 

utbudet. Men näst efter det har Samhälle & Fakta ökat markant från cirka 18 procent 1985 till 

cirka 26 procent år 1995. 

Efter det kommer Gomorron Sverige på cirka 16 procent. Anledningen till att de hamnar så långt 

upp är för att de här kör ganska långa sändningar varje vardag i veckan, till skillnad från 1985 då 

det endast sändes en dag i veckan. 

Sedan följer Nyheter, Ekonomi & Väder på cirka nio procent vilket är en liten minskning rent 

procentuellt men sett till sändningstid är det en rejäl ökning vilket kan förklaras med att 

sändningstiden överlag ökat kraftigt på SVT2 sedan 1985.   

Tv-serier & Drama kommer efter det och har minskat kraftigt från 1985, från cirka 15 procent till 

cirka sex procent. På ungefär samma procentandel ligger kategorin Film.  

En stor förändring under det här året skedde när det gäller Barn & Ungdom. Från cirka elva 

procent år 1985 minskade det till cirka tre procent år 1995. Det här kan förklaras med att man 

istället valde att placera det mesta av det innehållet till SVT1 istället. 

 

5.4.3 SVT1 och SVT2  

På det totala innehållet kan man se att Underhållnings- och Kulturprogram fortfarande ligger i 

topp med ungefär samma procentandel som 1985, cirka 26 procent. Näst efter det kommer 

Samhälle & Fakta på cirka 22 procent vilket även år 1985 var den näst största kategorin. Även 

den tredje största kategorin är densamma som 1985, nämligen Utbildningsprogram, på ungefär 

samma värde även nu. Efter det är spridningen väldigt jämn mellan kategorierna Nyheter, 

Ekonomi & Väder, Gomorron Sverige, Barn & Ungdom och Tv-serier & Drama i just den 

ordningen på mellan cirka nio och sju procent vardera. Detta innebär en liten minskning på 

samtliga (förutom Gomorron Sverige som tidigare var lågt representerad) där den största 

minskningen skett vid Tv-serier & Drama.  

Också andelen Sport minskade en hel del, från cirka fem procent år 1985 till cirka två procent år 

1995. 
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5.5 Resultat 2009 

Figur 7. Diagram över hur stor andel av tablån de olika kategorierna fick år 2009. 
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5.5.1 SVT1 

År 2009 på SVT1 är det precis som 1995 kategorin Underhållning & Kultur som dominerar. 

Cirka 25 procent av utbudet ägnades åt detta vilket är i stort sett identiskt med år 1995, trots att 

sändningstiden ökat markant till år 2009 på SVT1.  

Näst efter det kommer Samhälle & Fakta på cirka 16 procent vilket är en marginell minskning 

från 1995 rent procentuellt sett men en ökning i andel sändningstid på hela veckan.  

Sedan följer Tv-serier & Drama på cirka 15 procent vilket är en kraftig ökning från 1995 då det 

endast låg på cirka åtta procent. Efter det kommer Gomorron Sverige på cirka tolv procent som 

här alltså har bytt kanal jämfört med 1995 då det sändes på SVT2. Sedan kommer Film som är en 

kategori som också ökat kraftigt sedan 1995, från cirka fyra procent till cirka nio procent år 2009.  

Kategorin Utbildningsprogram har till år 2009 kraftigt minskat, från att ha varit den näst största 

kategorin 1995 på cirka 21 procent till endast cirka åtta procent år 2009. Sett till SVT2 så har inte 

den kategorin ökat något där heller utan förklaringen hittas nog snarare i att mycket av UR:s 

program har flyttats till den nya kanalen Kunskapskanalen.  

Även Nyheter, Ekonomi & Väder har minskat rent procentuellt sett, även om det ökat i antalet 

sändningsminuter. Från cirka åtta procent år 1995 till cirka sex procent år 2009.  

2009 
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Barn & Ungdom har också minskat kraftigt, från cirka tolv procent år 1995 till cirka två procent 

2009. Även här finner man nog förklaringen i den nya kanalen Barnkanalen dit mycket innehåll 

har flyttats.      

Sport däremot har ökat kraftigt i sändningstid medan det procentuella värdet ändå håller sig 

relativt lågt. 

 

5.5.2 SVT2 

Den absolut största kategorin på SVT2 år 2009 är 24 Direkt som nu börjat sina sändningar. 

Sändningarna sker främst förmiddagstid på vardagarna och det är långa sändningar vilket har 

påverkat programtablån kraftigt, sett i procentandelar.  

Den näst största kategorin är Samhälle & Fakta på cirka 22 procent vilket är en liten minskning 

jämfört med 1995. Men Samhälle & Fakta har ändå gått om kategorin Underhållning & Kultur 

som var den största 1995 som istället ligger på cirka 20 procent år 2009.  

Näst efter dessa kommer resten av kategorierna på ganska låga procentandelar där den största är 

Nyheter, Ekonomi & Väder på cirka sju procent, en liten minskning från 1995 då denna låg på 

cirka nio procent. Detta följs av Tv-serier & Drama, även denna på cirka sju procent vilket är en 

liten ökning jämfört med 1995.  

En stor förändring kan man se när det gäller kategorin Sport som år 1995 endast låg på cirka en 

procent medan den år 2009 ligger på cirka fem procent.  

 

5.5.3 SVT1 och SVT2 

Sammantaget kan man se att de båda huvudkanalerna visar mest Underhållning & Kultur vilket 

överensstämmer även med år 1995. Procentandelen ligger på cirka 23 procent för den här 

kategorin.  

Näst efter denna hamnar Samhälle & Fakta på cirka 19 procent vilket också stämmer med 1995 

även om kategorin procentuellt sett minskat en del.  

Efter det hamnar 24 Direkt på cirka tolv procent och Tv-serier & Drama på ungefär samma 

procentandel. När det gäller Tv-serier & Drama är det en ganska rejäl ökning från 1995 då denna 

låg på cirka sju procent. 

Sedan följer kategorierna Gomorron Sverige, Film och Utbildningsprogram på runt sju procent 

vardera. 
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Nyheter, Ekonomi & Väder har rent procentuellt sett minskat en del från cirka nio procent år 

1995 till cirka sex procent 2009, men räknat i sändningstid har det istället ökat.  

Sport däremot har ökat markant från cirka två procent år 1995 till cirka fem procent 2009. 

Barn & Ungdom har också minskat kraftigt från cirka åtta procent år 1995 till endast cirka två 

procent 2009. Vilket dock kan förklaras med Barnkanalen.   

 

5.6 Sändningstid 

Överlag har sändningstiden ökat markant från 1970-talet fram till i dag. 1975 låg sändningstiden 

per vecka på endast cirka 106 timmar för både SVT1 och SVT2 medan det år 2009 låg på cirka 

268 timmar per vecka. Den största ökningen har skett mellan åren 1995-2009 då sändningstiden 

har ökat från cirka 189 timmar till 268 timmar per vecka. Framför allt är det sändningstiden för 

SVT1 som har ökat mest. 1995 låg sändningstiden för SVT1 på cirka 93 timmar per vecka medan 

det år 2009 har ökat till cirka 160 timmar per vecka, vilket innebär sändning i princip dygnet runt. 

Det är en ökning på hela 67 timmar vilket var den totala sändningstiden för SVT1 under en vecka 

år 1985. Detta jämfört med ökningen av sändningstid för SVT2 under samma tidsperiod som var 

cirka 96 timmar per vecka år 1995 och cirka 109 timmar år 2009.  

I övrigt så har ökningen av sändningstiden för SVT1 respektive SVT2 varit någorlunda jämn, 

åtminstone mellan åren 1975-1985. Där har ökningen legat på cirka sex timmar på SVT1 och 

cirka sju timmar på SVT2. Det är främst mellan åren 1985-1995 som en markant ökning har 

skett. På SVT1 ökade sändningstiden från cirka 67 timmar per vecka till cirka 93 timmar och på 

SVT2 ökade sändningstiden från cirka 52 timmar per vecka till cirka 96 timmar, nästintill en 

fördubbling. År 1995 var också det enda året då sändningstiden på SVT2 översteg sändningstiden 

på SVT1.     

Sammantaget kan man säga att den största ökningen i sändningstid på SVT1 skedde mellan åren 

1995-2009 medan det för SVT2:s del istället skedde mellan åren 1985-1995. För SVT1:s del kan 

man se en ökning på cirka 99 timmar på en vecka totalt mellan 1975 och 2009. För SVT2:s del 

ligger ökningen på cirka 64 timmar på en vecka totalt mellan samma tidsperiod.  
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6. Slutsatser, diskussion & vidare forskning 

Underhållning & Kulturs, av oss misstänkta, totala dominans år 2009 uteblev i public service två 

flaggskeppskanaler SVT1 och SVT2. Den procentuella nedskärningen av Nyheter, Ekonomi & 

Väder blev dessutom mer blygsam än vi hade förutspått. Trots det har förändringar skett i tablån. 

Förändringar som är av vikt för att diskutera hur SVT sköter sitt public service-uppdrag. 

 

6.1 Slutsatser 

Naturligtvis ser vi en förändring i SVT:s tv-tablå från 1975 till i dag, något annat vore otänkbart. 

Vi ser däremot inte att förändringen har rört sig i någon särskild riktning. De största kategorierna 

år 1975 håller fortfarande en stark ställning även år 2009, trots att flera nya kategorier tillkommit. 

De två överlägset största kategorierna har sedan 1970-talet varit och är Underhållning & Kultur 

samt Samhälle & Fakta (om man enbart ser till de kategorier som förekommit vid alla fyra 

undersökningsåren). 

 

Några saker som vi reagerat på efter undersökningen handlar om kategorin Utbildningsprogram 

och sändningstiden överlag. I och med att sändningstiden var betydligt kortare under 1970-talet 

jämfört med till exempel år 2009 och att sändningarna ofta inte gick längre än till klockan 23 på 

kvällarna kan det förklara varför kategorin Utbildningsprogram fick så stor plats jämfört med de 

andra kategorierna år 1975. 

2009 var det enda undersökningsåret där alla kategorierna användes vilket kan förklara varför 

spridningen mellan kategorierna rent procentuellt sett var relativt jämn. Att en del kategorier 

minskat en del i procentandelar men i själva verket ökat sett till sändningstid kan bero på att den 

totala sändningstiden för vecka 46 år 2009 har ökat betydligt jämfört med 1995. 

 

Vi tycker inte att SVT har blivit mer kommersiellt och inriktat på förströelse, nöje och 

underhållning. Åtminstone sett i ett långsiktigt perspektiv och i spannet 1975-2009. 

Visst går det att se att kategorin Underhållning & Kultur har ökat en del men det är främst mellan 

åren 1975 och 1985 som den ökningen är tydlig, alltså innan SVT fick konkurrens. Efter det har 

ökningen skett marginellt och utan att vara särskilt uppseendeväckande. För att kunna dra några 

slutsatser om detta är särskilt kommersiellt eller inte måste man göra en jämförelse med hur just 

kommersiella kanalers tv-tablåer och utbud ser ut vilket inte är något som vi har gjort.  
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När det gäller att tillämpa Jürgen Habermas tankar och offentlighetsteorin på SVT som public 

service-institution kan man naturligtvis se att SVT har förändrats, liksom alla andra medieföretag, 

i den utveckling som Habermas pekat på. Att det har blivit något kommersialiserat i den 

bemärkelse att mer populära tillfredsställelser sätts i fokus (Stevenson, 1995, s. 47). 

Utvecklingen är dock högst marginell.  

När det gäller Edins (2000) tolkning om offentlighetsteorin och att det intellektuella 

resonemanget skulle förvandlas till konsumtion då staten via televisionen går in i intimsfären så 

ser vi inte att detta skulle vara mer signifikativt hos SVT som public service-institution än hos 

vilket annat tv-företag som helst. Det är heller inte något som vi kan dra några slutsatser om efter 

vår undersökning. 

 

Utifrån kultivationsteorin kan vi dra slutsatsen att SVT följer sitt public service-uppdrag väl och 

rent allmänt verkar vilja sina tittares bästa när det gäller exempelvis information och 

undervisning men också varvat med underhållning. Att det är via televisionen som vi får mycket 

av vår verklighetsuppfattning ifrån är en sanning (Strömbäck, 2000, s. 245). Men sett utifrån 

detta får man ändå säga att SVT, genom en överblick på de undersökta årens totala diagram, 

verkar göra sitt yttersta för att tillfredsställa så många som möjligt och ta ett ansvar för att 

tillgodose alla människors behov. Det verkar som att SVT är medvetna om att många människor 

får mycket av sitt vetande från televisionen och genom en bra spridning av olika program och 

olika kategorier så tar de hänsyn till detta.  

 

6.1.1 Nyheter, Ekonomi & Väder 

Som tidigare nämnts så har kategorin Nyheter, Ekonomi & Väder minskat efter hand. Problemet 

med vår undersökning och en av anledningarna till att kategorin har minskat så pass markant som 

den har är att Gomorron Sverige sänder nyheter som inte räknas in i kategorin Nyheter, Ekonomi 

& Väder i den här studien. Vad som däremot går att fastslå är att det, procentuellt sett, har blivit 

mindre nyheter efter klockan 17 och att en stor del av dagens nyheter sänds på morgontid. Sett till 

sändningstid så har Nyheter, Ekonomi & Väder naturligtvis ökat, men den procentuella andelen 

av tablån som är av samma kategori har alltså minskat. Den totala sändningstiden har ökat enormt 

mycket sedan 1970-talet och det går tydligt att se att andelen Nyheter, Ekonomi & Väder inte alls 

har hängt med. 
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6.1.2 Underhållning & Kultur 

Jämfört med 1975 så har kategorin ökat rejält till i dag, men jämfört med 1985, som även det var 

innan public service fick konkurrens, så har Underhållning & Kultur minskat. Därför tycker vi 

inte att det går att dra några direkta slutsatser om just den kategorin. Det går istället att dra en 

bredare slutsats för alla åren, som säger att kategorin får en av de största platserna i tablån och till 

och med är den största kategorin vid två av nedslagspunkterna. 

 

6.1.3 Samhälle & Fakta 

Även denna kategori har pendlat ganska mycket. Den började extremt högt 1975, för att sedan 

minska successivt med undantaget 1995 där den hade ett litet uppsving igen. Vad man kan säga 

är i alla fall att det är en kategori som har minskat procentuellt sett sedan 1975. Eftersom 

minskningen inte är speciellt stor så går det inte att dra någon tydlig slutsats. Den procentuella 

minskningen av kategorin diskuteras istället i kapitlet 6.2.3 Samhälle & Fakta. 

 

6.2 Diskussion 

Vi trodde från början att de kommersiella kanalernas intåg skulle ha haft en större påverkan på 

SVT i rädsla för att förlora tittare om de inte skulle följa samma utveckling. Detta visade sig inte 

stämma, åtminstone inte i den utsträckning som vi hade räknat med.   

 

Det är svårt att säga om SVT har varit medvetna om dagordningsteorin när de har lagt sina 

program. Med andra ord om SVT har påverkats av det faktum att de kan sätta agendan för vad 

människor pratar om och så vidare. Detta tror vi därmed är mer av en medieeffekt än något man 

tar hänsyn till i programläggning. Ville man att folk skulle prata mest om Samhälle & Fakta år 

1975 eller är det endast en slump? Och ville man att folk skulle prata mer om Underhållning & 

Kultur år 1985 eller varför ligger den kategorin i topp då? Vi tror att detta mest är av en slump 

och för att ta reda på om dagordningsteorin verkligen har påverkat public service-televisionen får 

man nog snarare gå ner på gräsrotsnivå och jämföra enskilda program och samtal med publiken 

för att se om det verkligen finns något som SVT vill trycka på och få sina tittare engagerade i.  

Istället tycker vi att man bör se detta på samma sätt som Michael Krona (2009) gör det. Medierna 

ska inte nödvändigtvis betraktas som bra eller dåliga kommunikatörer av fakta, utan mer som en 

bidragande orsak till hur människor uppfattar verkligheten:  
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Precis som inom andra sociala institutioner som på ett eller annat sätt är  

engagerade i verklighetsproduktion så väljs händelser och aspekter ut,  

organiseras och tolkas. (Krona, 2009, s. 58) 

 

Att resultaten efter tablåerna har blivit så pass varierande som de har blivit kan bero på att SVT 

har genomfört kanalomläggningar som har påverkat de åren som vi har undersökt. Man har också 

bytt inriktning och profil några gånger. Det har bland annat inneburit att barnprogrammen har fått 

en egen kanal och att det numera även finns en kanal som heter Kunskapskanalen där bland annat 

dokumentärer visas. 

Det kan också tyckas att andelen sport på SVT ser väldigt lite ut. Men det skulle kunna förklaras 

med att vi medvetet valt att inte ta med några veckor då större sportevenemang förekommit 

eftersom det hade påverkat resultatet i motsatt riktning. Istället kan man anta att om all sport på 

SVT skulle jämnas ut över ett helt år så skulle det se annorlunda ut.  

 

6.2.1 Nyheter, Ekonomi & Väder 

Om den procentuella minskningen av kategorin Nyheter, Ekonomi & Väder beror på att 

nyheterna har bortprioriterats till förmån för andra program eller om det bara beror på att mer 

sändningstid helt enkelt måste fyllas ut och att andra program väljs före är dock svårt att svara på. 

Oavsett vilket är den procentuella minskningen av vikt och vi tror att Nyheter, Ekonomi & Väder 

inte prioriteras under den sändningstid som är ny sedan 1970-talet. Istället så har vi märkt att det, 

till stor del, sänds serier och underhållningsprogram nattetid. För att göra en mer rättvis 

jämförelse kanske man därför istället borde se på andelen nyheter år 2009 endast under de 

sändningstider som förekom år 1975 och däremellan dra slutsatser. På så vis får man en bild över 

om andelen nyheter har förändrats något på de tider som det alltid har varit någon form av 

sändning på. Detta skulle dock bara kunna ses som ett komplement eftersom det är den 

procentuella andelen av all sändningstid som vi anser är det mest intressanta.   
Att det sänds mycket serier och underhållningsprogram om nätterna har självklart inneburit att 

andelen Nyheter, Ekonomi & Väder har minskat, men kategorin har även minskat på grund av att 

andra kategorier har tagit en större del av tablån. En av de kategorierna är 24 Direkt som är ny för 

2009.  
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Om Nyheter, Ekonomi & Väder minskar till förmån för 24 Direkt så tycker vi att det finns två 

sätt att se på situationen. Med hjälp av samma problematik som Anna Edin (2002) skriver om när 

hon beskriver maktkampen mellan public service och staten, tycker vi att det går att se 

situationen ur två synvinklar. Antingen så innebär 24 Direkts stora del av sändningstiden att 

staten får större makt över public service i Sverige i och med att stor del av deras sändningar 

består av direktsändningar från riksdagen, vilket i sin tur innebär att politikerna har större makt 

över vilken bild Sveriges invånare ska få av deras politik. 

Eller så går det att se situationen ur en helt annan synvinkel, nämligen att invånarna har större 

möjlighet att själva bestämma vad som är viktigt om de får en större bild, istället för en paketerad 

nyhet av en journalist.  

 

Det finns dock en fara i allt det här. I och med den stressade vardagen som numera är en 

verklighet för många så tror vi att människor inte har tid att se hela sändningar från riksdagen och 

på det sättet bilda sin egen bild av vad som sker i svensk politik. Minskar då nyhetssändningar till 

förmån för de sändningarna tror vi att det kan innebära att gemene man får mindre uppfattning av 

vad som sker i landet. 

 

Skulle det här innebära att Sveriges invånare ser mindre nyheter tror vi, precis som McCombs 

(2004) beskriver i dagordningsteorin, att det talas mindre om aktuella händelser och att det på så 

sätt blir en ond cirkel, som till slut kan innebära att nyheter prioriteras i mindre utsträckning.  

Även om detta bara är spekulationer, så tror vi att det här är en stark anledning till att public 

service behövs. Om televisionen kommersialiseras tror vi att nyheter kan bortprioriteras mer än 

vad de gör i dag.  

 

Med tanke på 24 Direkt så ser vi att utvecklingen går mot att offentliga diskussioner och debatter 

blir något av en konsumtionsvara (Edin, 2000, s. 22-23). Om detta stämmer tycker vi att en del 

integritet försvinner, men samtidigt är det kanske också vad staten och politiker vill och de blir 

förmodligen bara glada över att det uppmärksammas. Oavsett om det är i kommersiellt syfte eller 

inte.  

 

 



 50 

6.2.2 Underhållning & Kultur 

Innan vi påbörjade undersökningen var vi övertygade om att kategorin Underhållning & Kultur 

skulle ha ökat lavinartat från 1975 till i dag. När undersökningen sedan blev klar märkte vi istället 

att det är en kategori som verkar pendla en hel del.  

För att då återgå till dagordningsteorin som McCombs (2004) beskriver, skulle detta innebära att 

SVT:s tittare tycker att Underhållning & Kultur är viktigt och på så vis understryker detta även 

att det är en viktig del av tablån. Här går det istället att diskutera SVT:s ansvar som public 

service-kanal. Frågan är hur stor vikt Underhållning & Kultur bör ha i en public service-kanal. 

Som det är i dag består tablån till 20-25 procent av Underhållning & Kultur och tar alltså stor 

plats. Vi tycker inte att det betyder att SVT på något sätt skulle bryta mot ansvaret kanalerna har 

som Sveriges public service-television eftersom vi anser att Underhållning & Kultur är en stor del 

av televisionen som fenomen. 

 

6.2.3 Samhälle & Fakta 

Att kategorin Samhälle & Fakta har minskat procentuellt kan bero på samma sak som vi kom 

fram till om kategorin Nyheter, Ekonomi & Väder. Nämligen att 24 Direkt har sändningar som 

tar upp ungefär samma saker som kategorin Samhälle & Fakta gör. På så sätt går det att se 

resultatet som missvisande, men det finns en skillnad mellan Samhälle & Fakta och 24 Direkt, 

precis som det gör mellan Nyheter, Ekonomi & Väder och 24 Direkt. Nämligen att 24 Direkt 

sänder mycket direkt medan både Nyheter, Ekonomi & Väder och Samhälle & Fakta har mer 

kritiskt granskande program. Därför blir diskussionen liknande för den här kategorin som den blir 

för Nyheter, Ekonomi & Väder, att programmen som tar upp samhällsfrågor numera sänds mer 

direkt, vilket precis som vi nämnde under kapitlet 6.2.1 Nyheter, Ekonomi & Väder, kan ha både 

negativa och positiva konsekvenser. 

 

6.2.4 Kommersialisering av public service 

Även om vårt resultat visar annat så förekommer uppfattningen att public service skulle ha blivit 

mer kommersiellt. Inte av oss längre, men väl av artikelförfattare vars texter vi läste innan vi 

påbörjade vårt uppsatsarbete. Att de vi anser vara svensk televisions moraliska exempelsättare 

skulle ha vänt kappan efter vinden och följt de kommersiella kanalernas till synes framgångsrika 

recept skulle förmodligen vara en nagel i ögat för politiker i landet. Den heliga kon får inte sträva 
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för hårt efter att bli en kassako och så har vi alltså kommit fram till att fallet inte heller är. Varför 

uppfattningen om kommersialiseringen består är däremot en större gåta. 

Vi tror att inramningen spelar en stor roll. Vi tror att SVT har moderniserat sina program en hel 

del och på så vis använder de sig i dag av ett annat tilltal än förr som, vid en första anblick, kan 

verka som om de följer den kommersiella tv-strömmen. Vår uppfattning är alltså att SVT inte har 

förändrat sin tablå överdrivet mycket, men att teknik och kunskap i dag gör det möjligt för även 

mer samhällsinriktade program att få en annan form än tidigare. En trendigare form som till 

utseendet kan verka mer som underhållning än samhällsprogram. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi tycker att vår undersökning skulle vara intressant att genomföra i större utsträckning eftersom 

det inte är säkert att en vecka är representativ för hela året. Till exempel så skulle man kunna ta 

flera veckor på ett år och då även ta med en vecka från sommaren då tablåerna vanligtvis ser helt 

annorlunda ut.  

 

Det skulle även vara intressant att jämföra resultatet från SVT med ett resultat för de 

kommersiella kanalerna över en längre period. Det hade då varit lättare att se åt vilket håll det 

svenska tv-klimatet är på väg och om SVT vänder kappan efter den kommersiella vinden eller 

strävar i motvind för att uppfylla sitt public service-ansvar. 

En annan intressant aspekt hade varit att jämföra förändringarna i vår undersökning med 

tittarstatistiken. För att det är först när man jämför den aktuella kategorins andel av tablån med 

antalet tittare som det går att se om SVT verkligen är folkets television. 

Det hade även varit intressant att tala med programchefen för respektive år för att på så sätt få 

kommentarer till resultaten och höra lite hur tankarna går i programläggningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Exempel på kodningen 

SVT1 Måndag 10 November 1975       

Programkategori Minuter Minuter Minuter Minuter Minuter Summa 

24 Direkt      0 

Barn & Ungdom 30 25    55 

Gomorron Sverige      0 

Film      0 

Nyheter & Väder 5 30 5   40 

Samhälle & Fakta 55 15 45 5 50 170 

Sport      0 

Tv-serier & Drama 40     40 

Underhållnings- & Kulturprogram 60 20    80 

Utbildningsprogram 10 20 15 40  85 

Summa:      470 

 

SVT1 Söndag 19 November 1995        

Programkategori Minuter Minuter Minuter Minuter Minuter Summa 

24 Direkt      0 

Barn & Ungdom 55 45 20   120 

Gomorron Sverige      0 

Film 95     95 

Nyheter, Ekonomi & Väder 15 15    30 

Samhälle & Fakta 270 60 45   375 

Sport      0 

Tv-serier & Drama 30     30 

Underhållnings- & Kulturprogram 60 105 60   225 

Utbildningsprogram 75 60    135 

Summa:      1010 
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Bilaga 2 - Sammanfattning av de olika åren 

1975 

SVT1 hela vecka 46 1975    

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 0 0 

Barn & Ungdom 350 9,5238 

Gomorron Sverige 0 0 

Film 240 6,5306 

Nyheter, Ekonomi & Väder 330 8,9796 

Samhälle & Fakta 670 18,2313 

Sport 180 4,898 

Tv-serier & Drama 415 11,2925 

Underhållning & Kultur 530 14,4218 

Utbildningsprogram 960 26,1224 

Summa: 3675 100 

   

   

   

SVT2 hela vecka 46 1975    

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 0 0 

Barn & Ungdom 290 10,7607 

Gomorron Sverige 0 0 

Film 265 9,833 

Nyheter, Ekonomi & Väder 330 12,2449 

Samhälle & Fakta 810 30,0557 

Sport 80 2,9685 

Tv-serier & Drama 465 17,2542 

Underhållning & Kultur 330 12,2449 

Utbildningsprogram 125 4,6382 

Summa: 2695  

   

   

   

SVT1+SVT2 hela vecka 46 1975   

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 0 0 

Barn & Ungdom 640 10,0471 

Gomorron Sverige 0 0 

Film 505 7,9278 

Nyheter, Ekonomi & Väder 660 10,3611 

Samhälle & Fakta 1480 23,2339 

Sport 260 4,0816 

Tv-serier & Drama 880 13,8148 

Underhållning & Kultur 860 13,5008 

Utbildningsprogram 1085 17,033 

Summa: 6370  
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1985 

SVT1 hela vecka 46 1985    

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 0 0 

Barn & Ungdom 250 6,0606 

Gomorron Sverige 120 2,9091 

Film 390 9,4545 

Nyheter, Ekonomi & Väder 375 9,091 

Samhälle & Fakta 580 14,6061 

Sport 265 6,4242 

Tv-serier & Drama 405 9,8182 

Underhållning & Kultur 820 19,8788 

Utbildningsprogram 920 22,303 

Summa: 4125  

   

   

   

SVT2 hela vecka 46 1985    

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 0 0 

Barn & Ungdom 350 11,3269 

Gomorron Sverige 0 0 

Film 115 3,7217 

Nyheter, Ekonomi & Väder 375 12,1359 

Samhälle & Fakta 555 17,9612 

Sport 90 2,9126 

Tv-serier & Drama 465 15,0485 

Underhållning & Kultur 1035 33,4951 

Utbildningsprogram 105 3,3981 

Summa: 3090  

   

   

   

SVT1+SVT2 hela vecka 46 1985    

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 0 0 

Barn & Ungdom 600 8,4329 

Gomorron Sverige 120 1,6866 

Film 505 7,0977 

Nyheter, Ekonomi & Väder 750 10,5411 

Samhälle & Fakta 1135 15,9522 

Sport 355 4,9895 

Tv-serier & Drama 870 12,2277 

Underhållning & Kultur 1855 26,0717 

Utbildningsprogram 1025 14,4062 

Summa: 7115  
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1995 

SVT1 hela vecka 46 1995    

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 0 0 

Barn & Ungdom 675 12,0385 

Gomorron Sverige 0 0 

Film 245 4,3695 

Nyheter, Ekonomi & Väder 455 8,1149 

Samhälle & Fakta 1044 18,6196 

Sport 170 3,0319 

Tv-serier & Drama 450 8,0257 

Underhållnings- & Kulturprogram 1408 25,1115 

Utbildningsprogram 1160 20,6884 

Summa: 5607  

   

   

   

SVT2 hela vecka 46 1995    

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 0 0 

Barn & Ungdom 180 3,125 

Gomorron Sverige 945 16,4063 

Film 365 6,3368 

Nyheter, Ekonomi & Väder 525 9,1146 

Samhälle & Fakta 1485 25,7813 

Sport 55 0,9549 

Tv-serier & Drama 370 6,4236 

Underhållnings- & Kulturprogram 1585 27,5174 

Utbildningsprogram 250 4,3403 

Summa: 5760  

   

   

   

SVT1+2 hela vecka 46 1995    

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 0 0 

Barn & Ungdom 855 7,5218 

Gomorron Sverige 945 8,3135 

Film 610 5,3664 

Nyheter, Ekonomi & Väder 980 8,6214 

Samhälle & Fakta 2529 22,2486 

Sport 225 1,9794 

Tv-serier & Drama 820 7,2139 

Underhållnings- & Kulturprogram 2993 26,3306 

Utbildningsprogram 1410 12,4043 

Summa: 11367  
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2009 

SVT1 hela vecka 46 2009    

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 0 0 

Barn & Ungdom 230 2,4008 

Gomorron Sverige 1185 12,3695 

Film 905 9,4468 

Nyheter, Ekonomi & Väder 547 5,7098 

Samhälle & Fakta 1575 16,4405 

Sport 503 5,2505 

Tv-serier & Drama 1430 14,9269 

Underhållnings- & Kulturprogram 2415 25,2088 

Utbildningsprogram 790 8,2463 

Summa: 9580  

   

   

   

SVT2 hela vecka 46 2009    

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 1885 28,9555 

Barn & Ungdom 115 1,7665 

Gomorron Sverige 0 0 

Film 265 4,0707 

Nyheter, Ekonomi & Väder 485 7,4501 

Samhälle & Fakta 1435 22,043 

Sport 345 5,2995 

Tv-serier & Drama 430 6,6052 

Underhållnings- & Kulturprogram 1280 19,6621 

Utbildningsprogram 270 4,1475 

Summa: 6510  

   

   

   

SVT2 hela vecka 46 2009    

Programkategori Summa Procent 

24 Direkt 1885 11,7154 

Barn & Ungdom 345 2,1442 

Gomorron Sverige 1185 7,3648 

Film 1170 7,2716 

Nyheter, Ekonomi & Väder 1032 6,4139 

Samhälle & Fakta 3010 18,7073 

Sport 848 5,2704 

Tv-serier & Drama 1860 11,56 

Underhållnings- & Kulturprogram 3695 22,9646 

Utbildningsprogram 1060 6,5879 

Summa: 16090  
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Bilaga 3 – Kategorier 
1975 V. 46 10-16 november 
 
24 Direkt: 
 
Barn & Ungdom: Halvfem, Karino, Från Barnredaktionen: Kroppen, Barnjournalen, Den 
förtrollade kofferten, Månen, Från A till Ö, Från barnredaktionen: Sesam, Lördags, Från 
barnredaktionen: Mumindalen, Finska folksagor, Öronen, Sånt vi fick lära oss förr, Lasten TV; 
Kuperkeikka (Barnprogram; Kullerbytta), Minä laulan lapselleni (Jag sjunger för mitt barn) 
 
Gomorron Sverige: 
 
Film: Tusen och en hand, Hjältarna från Telemarken, Ormen, Baronessan går under jorden, Stora 
famnen 
 
Nyheter, Ekonomi & Väder: TV-nytt och väder, Aktuellt och väder, Regionala nyheter, 
Rapport, Aktuellt i veckan, Uutisvikko (Nyhetsveckan)  
 
Samhälle & Fakta: Folkkriget i Angola, Ålar, Den svenska drömmen om sommartorpet, 
Meddelanden, 355. 000 ton, Mamma-pappa-barn, Bakom rubrikerna, ”Segern är viss” (A vitoria 
e certa), Sångsvanens flykt, Familjelagen, Anslagstavlan, Kvällsöppet, Insändaren, Fokus; THX - 
hjälper trots allt?, Dom kallades statare, Bota miljön inte människan!, Dokument utifrån, 
Utmaningen, De stora uppfinningarna, Tapahtumia, Knipan; den hålbyggande anden, Fasta, 
råkost, örter - är det medicin det?, Vetenskap för vem eller ser du stjärnan i det blå?, Djur i 
Europa, Araber och israeler, Torpparit (Torparna), Ståtliga rovfåglar, Människans framsteg, Ute, 
Till en läkare, Gary Engmans program 
 
Sport: Sportdags: Frisksportarna; vad sysslar de med, Tennis II, Sportextra, Tipsextra, 
Världsmästarmöte i bowling, Sportspegeln 
 
Tv-serier & Drama: Porträtt av en flykting, Skymningssång, Rhoda, Herrskap och tjänstefolk, 
Försten sist, Kapten Coignet, Gyllene år, TV2-teatern; 70-talets människor, Arvingarna, 
Familjeteater; Pojken med guldbyxorna, Paper Moon, Fredagsdeckaren; Baretta, Jorden runt på 
80 dagar, Kojak, Inge´ nytt under solen 
 
Underhållnings- & Kulturprogram: Sveriges Magasin, Musik på Sing-Sing, Filmkrönikan, 
Musik ur flammorna, Angår dig musiken?, Estradakrobatik, Två och en flygel, Järnvägsfuga, 
Sifferleken, Nygammalt, Cirkus Varieté; Cirkusfamiljen, 1812, Helgmålsbön, Högmässa, Innan 
vardan, Söndagskväll, Karusellen 
 
Utbildningsprogram; TRU, UR, Skol-tv och SR/Vux: Skol-tv, Bitte 1, Vuxenutbildningen - 
SR; Let´s talk business, TRU; Kontakt med tecken, Vuxenutbildningen - SR; Por favor 2, 
Förskoleprogram - TRU; OM - Kabotey 5 år från Ghana, Förskoleprogram - TRU; OM - Janet 7 
år från Ghana, TRU; Familjescener, TRU; Jordbruk -75 
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1985 V. 46 11-17 november 
 
24 Direkt: 
 
Barn & Ungdom: Halvfem, Emma och morfar, Håhå jaja och alla världens olyckor, Tårtan, Lilla 
sportspegeln, Letty, Bill och hemliga Bolla, Skrotnisse och hans vänner, Lilla tvåan, En ettas 
dagbok, Barnjournalen, Lördagsgodis, På direkten 
 
Gomorron Sverige: Go´morron Sverige (1977-1996)    
 
Film: Kärlek på eftermiddagen, François Truffaut-serie; Den lena huden, Ebenholtstornet, 6 x 
Hitchcock; Marnie, Apans år 
 
Nyheter, Ekonomi & Väder: Aktuellt, Text-TV; Nyheter och väder, Regionala nyheter, 
Rapport, Aktuellt med sport och väder, Vikkokatsaus (Aktuellt för invandrare), Aktuellt för 
invandrare; för jugoslaver, Aktuellt för invandrare; för greker, Aktuellt för invandrare; turkar, 
Aktuellt söndag med Lennart Winblad  
 
Samhälle & Fakta: Ykköskanava; Bärkrig eller försvarsfråga?, Svea kanal, Dokument utifrån, 
Ett med naturen, Rekord-magazinet, Laru - ormjägaren, Diagnos, 20:00, Populärvetenskap, 
Anslagstavlan, Svenska bilder; IFK Handboll Oxie, Fisket i Bretagne, Trafikmagasinet, Ny 
vetenskap, Horizont, Tema Algeriet, Svenska bilder; Japaner i Sverige, Magasinet   
 
Sport: Sportnytt, Gymnastik; VM i Montreal, Hockeykväll, Snooker, Tipsextra, Sport ni minns, 
Sportspegeln 
 
Tv-serier & Drama: Jane Horney, Mistrals dotter, TV2-teatern; Nya Dagbladet, Lösa 
förbindelser, Spanarna på Hill Street, En siciliansk western, Suzanne, Livet leker, Röd snö, Hem 
till gården, Kärlekens ansikten, ´Allå, ´Allå, ´Emliga armén!, Cosby, Dallas, Nattövning nr 5 
opus 11 
 
Underhållnings- & Kulturprogram: Café Sundsvall, Revyn Hugskott!, Sinnenas estrad, 
Nyfiken på, Filmkrönikan, Boktipset, Svart på vitt, Musik i Tvåan; Repetitionsprogram - Ravels 
Bolero, Livstråden, Framåt natten, Konstalmanacka; November, Internationella kokboken, 
Sextett, Kulturrepris; Ångestens ansikte, Verklighet, ljus och luft, Bra bilder från fem sekel, Nya 
musikfrågan, Klingande fredag; Israel i Egypten, Ode till en ödegård, De tio budorden, Sången är 
din, Nöjesmassakern, Videogala från New York, Lat lördag, Jacobs stege, En minut Maestro, 
Från kulturredaktionen; Danska dikter, Fönster mot TV-världen, Från kulturredaktionen; 
Teaterkrönika, Från kulturredaktionen; Yousuf Idris, Tutti Frutti, Musik i Tvåan; 
Söndagskonsert, Europa - musik för en kontinent, Kyrkomusikens år 
  
Utbildningsprogram; TRU, UR, Skol-tv och SR/Vux: UR:s TV-program, Språka - på 
grekiska, Språka - på turkiska, OM - Nisse och Klara, Kämpa för livet, Språka - på 
serbokroatiska, Par ici, Bid for power, Språka - på finska; Juttu, Mikstuura, Nytt företag, Svea 
Kanal, Ordet är ditt, OM - Strumpfolket, Reporters 
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1995 V. 46 13-19 november 
 
24 Direkt: 
 
Barn & Ungdom: Barnprogram, Björnes magasin, Lilla sportspegeln, Bullen, Barnen i 
Uhlenbusch, Äkta tecknade pärlor, Hjärnkontoret, Vi i femman, Blossom, Tufs, Bonden som blev 
åkare, I hetluften – En ballongresa, Testbild, Lilla Aktuellt, Disneydags, Hej små knattar, Pippi 
Långstrump, Nattens barn, Bubbel, Teckenlådan, För barn - på finska; Jutto, MC, Häng mé  
 
Gomorron Sverige: Go´morron Sverige 
 
Film: Släkten är värst, Nattbussen, Moskitkvinnan, Turner and Hooch, Ju dou, Farligt fall, Farligt 
minne, Matiné: Några dagar i maj 
 
Nyheter, Ekonomi & Väder: Rapport, Uutiset - Nyheter, Aktuellt och väder, Aktuellt, 
Nyhetstecken, Regionala nyheter, Nyheter på turkiska, Nyheter på serbo-kroatiska, Börsen idag, 
A-ekonomi 
 
Samhälle & Fakta: 8 dagar, Landet runt, Livslust, Mitt i naturen, Plus, Håll andan - TBC:n är 
tillbaka, Vetenskapens värld, Striptease, Granskning, Kvällsöppet, Fråga Lund, E-fekt, 
Dokumentären – Borta bra men hemma bäst?, Dokumentären – Walesa, Nova, Jaga för livet, Du 
frie vildsinte man (sinä villi ja vapaa mies), Sydsvenska journalen, Storforum: Varför demokrati?, 
Ett med naturen, Speciellt, Veckan, Packat och Klart, Mosaik, Tango, Taxi, Lilla magasinet, 
Prinsbröllop i Danmark 
 
Sport: Sportnytt, Fotboll; Sverige-Turkiet EM-kval, Sportspegeln 
 
Tv-serier & Drama: Doktor Bramwell, Scali, Albert och Herbert, Radioskugga, Mördare utan 
ansikte, Ensamma hemma, Hem till byn, Laurie Hill, Rederiet, Sjukan, En karl i huset, Anastasia, 
Tribeca, Helt hysteriskt, Herbert och Robert, Kommisarie Wycliffe  
 
Underhållnings- & Kulturprogram: Hemma, K-märkts modärna, Den underbara matresan, 
Filmkrönikan, Sköna söndag, Bildjournalen, Filmisar, Ingesson, Café Norrköping, Nike, Top Hit 
- Musikvideo, Aspegren mitt i maten, Vikinglotto, Lekande lätt, Musik i kanal 1 – Bengt 
Hambraeus, Läslustan, Månsson & Media, Nöjesrevyn, Mästerverk – Kvällens konstnär, Rena 
rama sanningen, Gäst i Hemma, Några sekunder, Trodde du ja, 900 sekunder, Melander & Co, 
300 sekunder, Ett sånt liv!, 600 sekunder, Slutsekunder, Lördags-S T E K, Lotto, Leningrad 
Cowboys – Total Balalajka show, Den svåra konsten, Musikspegeln, Musik i kanal 1 - Bill T 
Jones, Söndagsöppet, Kulör-TV, Gudstjänst, Lovsång från Örebro, Våghalsar på rullskridskor - 
Stans bästa skejters, På ren svenska  
 
Utbildningsprogram; TRU, UR, Skol-tv och SR/Vux: UR, UR-Akademin, Offside, Språka - 
på persiska, Språka - på serbo-kroatiska, Språka - på turkiska 
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2009 V. 46 9-15 november 
 
24 Direkt: 24 Direkt 
 
Barn & Ungdom: Hannah Montana, Byss, Disneydags, Guds tre flickor, Bolibompahelg 
 
Gomorron Sverige: Gomorron Sverige 
 
Film: Matiné; Eldfågeln, Matiné; Fattiga riddare, Good Bye, Lenin!, Matiné: Dick Tracy möter 
Biljardbollen, In Sweden everybody can swim, Sylvia, Clockwork Orange, Broarna i Madison 
County, Final call, Blue Collar Comedy Tour, Carpe diem, Cassandra´s Dream, Stromboli 
 
Nyheter, Ekonomi & Väder: Rapport, Rapport med A-ekonomi, Regionala nyheter, 
Nyhetstecken, Oddasat, Uutiset, Aktuellt, Regionalt 
 
Samhälle & Fakta: Fråga doktorn, Hemliga svenska rum, Kysst av spriten, Ungdomsfängelset, 
Dokument inifrån; Att skapa en seriemördare, Agenda, Landet runt, Berlinmurens fall, 
Vetenskapens värld, Agenda, Evas vågstycke, Checkpoint Charlie, Dina frågor - om pengar, 
Debatt, Ett stall mitt i stan, Uppdrag granskning, Så blev jag den jag är, Världens konflikter, Mitt 
i naturen, Plus, Ett fall för Louise, Andra världskrigets avgörande uppdrag, Existens, Olja, 
Radiohjälpen; Bort från gatans tiggeri, Trädgårdsfredag, Trädgårdsapoteket, Ett annat sätt att 
leva, Väder, 1809, Planet Earth, Farbror doktorn, Ingen Svensson längre, Dokument utifrån  
 
Sport: Sport, Sportspegeln, Ridsport; Världscupen, Sportnytt, Hockeykväll, I Zlatans fotspår, 
Alpint; Världscupen Levi, Handboll; Champions League, Mästerskapsdans   
 
Tv-serier & Drama: Playa del Sol, Livet i Fagervik, John Adams, Jekyll, I regnskuggans land, 
Andra Avenyn, Morden, Hallå Mumbai, True Blood, Hotellet, Sleeper cell, Sugar rush, 
Brotherhood, Berlin Alexanderplatz, Brottskod: Försvunnen, Nurse Jackie, Molly, Från Lark Rise 
till Candleford  
 
Underhållnings- & Kulturprogram: Kulturnyheterna, Fashion; Modeveckan i London, 
Dansbandskampen, Sverige!, Vem vet mest?, Wildbirds & Peacedrums, Go´kväll, 
Sommarpratarna, Författarporträtt; Kjell Westö, London Live, Kobra, Robins, Niklas mat, Babel, 
K special; Galeasen, Doobidoo, Skavlan, Hype, K special; Keith Haring, Parkinson, Elvis 
Costello med gäster, Stravinskij hos inuiterna, Kören med rösten som instrument, Gudstjänst, 
Helgmålsringning   
 
Utbildningsprogram; TRU, UR, Skol-tv och SR/Vux: Ramp, Välkomna nästan allihopa, 
Doktor NO, Grymt härligt i Norden, How science works, Filmklubben, Skolfront, I love språk, 
Vinna eller försvinna, Den stora utplåningen, EU-Turken, Max 1800-tal, Hemlös, Lilla löpsedeln, 
Made in Europe, Rasismens historia, I min familj - ny i Sverige, Mellan raderna, Vi hjälper dig 
Sixten!, Matteburkarna, Vänskap i Cirkuskiosken, Runt i naturen: Evolution, Asha och 
nattskolan, Små händer - stora tecken, Odens rike - finska, Gästarbetaren, Bilden av vilden, 
Tortyr. 
 


