
Av: Elin Wärmegård 
 
Handledare: Gunnar Nygren 

Examinator: Elin Gardeström 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp  

Journalistik C | Höstterminen 2018 

 

 

 

 

 

 

Fredagsunderhållning i SVT 1 och 
P3 – public service eller inte? 

 
En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av 

SVT:s Alla för en och SR:s Helgen i P3. 

 

 

  



2 

Abstract 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka underhållningsprogram som sänds på svenska 

public service-kanaler för att se om de lever upp till public service idealet samt vilken kvalitet 

denna typ av program har. Undersökningen görs på två underhållningsprogram. Ett 

radioprogram, Helgen i P3, och ett tv program, Alla för en. Frågeställningarna ska svara på 

hur väl hela Sverige är representerat i dessa program, hur många aktuella händelser som tas 

upp i programmen, till vilken grad programmen uppnår satta kvalitetskrav och om det man 

kan se någon skillnad mellan underhållningsprogrammen i radio och tv.  

 

Studien bygger dels på en kvantitativ innehållsanalys av totalt 19 avsnitt från de två olika 

underhållningsprogrammen, 10 avsnitt av Alla för en och 9 program av Helgen i P3. För att 

komplettera resultatet från den kvantitativa undersökningen görs också en kvalitativ 

innehållsanalys av fyra avsnitt, två från vardera program. Resultatet diskuteras sedan utifrån 

McQuails och Syvertsens definitioner av public service samt ställs mot von Rimscha el als 

krav på public service-underhållning.  

 

De båda innehållsanalyserna visar att Alla för en representerar hela Sverige bättre än vad 

Helgen i P3 gör men att Helgen i P3 är mycket bättre på att ta upp aktuella händelser. När det 

kom till kvaliteten av programmen var Alla för en bättre än Helgen i P3 på vissa kriterier, på 

andra kriterier var det tvärtom. Slog man ihop alla kriterier var programmen lika bra. Public 

service idealet uppehålls med dessa två program i tablån, men för att uppnå hela public 

service idealet behövs även andra program som bidrar med till exempel speciellt innehåll för 

minoriteter och spegla de delar av landet som är orepresenterade i dessa två program. En av 

de tydligaste punkterna som underhållningsprogram kan bli bättre på, när de har kultur som 

fokus, är att få in mer kultur som inte kommer från västvärlden 

 

Nyckelord: public service, underhållning, SVT, SR, kvalitet. 
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1. Inledning 

Public service definieras oftast i Sverige som radio och TV i allmänhetens tjänst, med detta 

menas att det är alla som har en TV- eller radioapparat ska få tillgång till sändningarna och 

att kanalerna är politiskt oberoende. Innehållsmässigt ska public service-kanalerna ska ge 

medborgarna nödvändig information för att de ska ha koll på sin omgivning och därmed få 

möjligheten att fatta sig en egen åsikt i samhällsdebatten. Det anses att public service har ett 

extra ansvar när det gäller nyhetsförmedling och att inkludera folkgrupper i minoritet. 

(Jönsson 2015, s. 373) 

 

Liksom de kommersiella kanalerna sänder public service-kanalerna underhållningsprogram. 

2017 var 4,8 procent av SR:s sändningar ren underhållning (Sveriges radio 2018) och hos 

SVT var siffran 9 procent samma år. (Sveriges television 2018) Public service-kanalerna har 

alltid sänt underhållning, om det så varit Hylands hörna eller Mästarnas mästare. Till och med 

det första programmet som sändes av SVT, eller AB Radiotjänst som det hette då, fokuserade 

främst på underhållning trots att det innehöll lite nyheter och en väderleksrapport. (Sveriges 

Radio 2012) Framväxten av de kommersiella kanalerna som började i slutet på 1980-talet 

ledde till konkurrens om publiken framförallt när det kom till underhållningen då det var 

främst underhållning som de kommersiella kanalerna satsade på. (Weibull & Wadbring 2014, 

s. 80)  

 

Att de kommersiella kanalerna sänder betydligt mer underhållning än vad public service gör 

syns även idag vilket har fått Riksdagen att ifrågasätta behovet av underhållningsprogram i 

public service. En motion från moderaterna till Riksdagen menar att public service bör 

fokusera på folkbildande program som nyheter, faktaprogram och debatter och att lämna 

underhållningen till de kommersiella kanalerna. (Sveriges Riksdag 2017)  

 

Anledningen till varför public service fortsätter satsa på och sända underhållning trots 

konkurrensen från kommersiella kanaler kan förklaras på flera sätt. Viss forskning fokuserar 

på kommersialiseringen och menar att underhållning är ett verktyg som kanalerna använder 

sig av för att lockar till sig publiken och därmed öka hela kanalens popularitet. För att på 

riktigt vara med och tävla om publiken tvingas public service visa underhållning alla dagar i 

veckan istället för på endast helger som det gjordes förr. (Bruun 2005, s. 143, 155) Ett annat 

sätt att förklara underhållningen i public service är genom kulturvetenskapen (cultural 
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studies), inom den forskningen skrivs det att för att få en bra kommunikation med publiken 

behöver man fokusera på den affektiva kommunikationen minst lika mycket som på den 

effektiva som har störst fokus i medielandskapet. Den affektiva kommunikationen bygger på 

känslor, detta kan uppnås genom till exempel humor. Med hjälp av både affektiv och effektiv 

kommunikation kan man få en stabil grund för både intellekt och känslor. Som exempel kan 

denna blandning av affektiv och effektiv kommunikation ske genom välgörenhetsgalor eller 

evenemang. Tillställningar som dessa blandar kändisframträdande och musik med en 

insamling till ett aktuellt samhällsproblem. Som resultat blir publiken mer medvetna om sig 

själva, om världen runt omkring sig och om aktuella samhällsfrågor och sättet det blir 

levererat på är mer lockande för publiken än en vanlig nyhetssändning. (Larssen 2010, s. 33) 

 

Detta kan även kopplas till varför underhållning kan ses som relevant inom journalistiken. 

Journalistik är till för att vi ska få en bild av samhället vi lever i. Vad man som 

mediekonsument väljer att ta del av och vilka program som finns tillgängliga på tablån säger 

en hel del om den tid vi lever i. Det är inget sammanträffande att mycket av den 

underhållning i form av böcker, tv-serier och filmer som vi tagit del av under de senaste åren 

har tillhört kategorin dystopi då många av de nyheter vi samtidigt får höra handlar om 

klimatförändringar och krig som på sikt kan leda till en dyster framtid i verkligheten. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om två underhållningsprogram som sänds i de 

svenska public service-kanalerna lever upp till public service-idealet. Mer specifikt om public 

service-kanalerna genom dessa program levererar underhållning där hela Sverige blir 

representerat, om innehållet bidrar till att publiken får en bild av samhällsdebatten, om 

programmen har hög kvalitet samt om public service i radio och TV skiljer sig åt i detta. 

Studien kommer att operationaliseras på SVT:s program Alla för en och SR:s program 

Helgen i P3. 

 

2.2 Frågeställningar 

Uppsatsens vetenskapliga frågeställningar är: 

1. Hur väl representeras hela Sverige i SVT:s Alla för en och SR:s Helgen i P3 genom 

dess deltagare och tävlingsmoment? 

2. Hur många aktuella frågor om aktuella händelser tas upp i programmen? 

3. Hur väl uppnår programmen de kvalitetskrav som tagits fram i tidigare forskning? 

4. Hur skiljer sig public services underhållningsprogram i TV och radio? 

 

 

 

 

 

 

 



8 

3. Bakgrund  

3.1 Public services historia 

När radion slog igenom på 1920-talet fanns det flera åsikter om hur den skulle styras. I USA 

såg man det som ett självklart försäljningsmedel, poängen var att producera och sälja så 

många radioapparater som möjligt och sändningarna skulle locka fler till att köpa. 

Storbritannien tänkte annorlunda, där förhandlade staten med ett offentligt bolag fram ett 

avtal som gav bolaget ensamrätt att sända radio. Bolaget var BBC och deras uppdrag blev att 

sända i allmänhetens tjänst och de fick inte vara vinstdrivande. BBC blev ett exempel för 

andra länder, däribland Sverige som gav ensamrätten åt AB Radiotjänst. AB Radiotjänst hade 

uppgiften att deras sändningar skulle vara sakliga, opartiska och att folkbilda.  

 

Efter andra världskrigets slut 1945 hände två stora saker inom medievärlden. AB Radiotjänsts 

sändningar fick konkurrens när piratradio sändes från haven runt om Sverige. Piratradion 

innehöll populärmusik, topp tio listor och nyheter. Staten förbjöd sändningarna från havs och 

det var först på 1980-talet som andra aktörer fick sända radio. Den andra stora händelsen 

under 1950-talet var när tv:n kom. AB Radiotjänst deltog i testsändningar för det nya mediet 

och när riksdagen 1956 röstade för att bygga ut televisionen fick AB Radiotjänst ansvaret för 

sändningarna som hade samma krav som radiosändningarna. Det stora intresset hos tv tittarna 

ledde till diskussioner om en andra tv kanal. Många som argumenterade för en andra kanal 

önskade att den blev kommersiell, men så blev inte fallet då staten stod fast vid att ingen 

reklam skulle sändas. Samtidigt som önskemålen om en kommersiell kanal fick AB 

Radiotjänst kritik för att dess innehåll var för fokuserat på Stockholm och knappt några andra 

delar av landet. De tog till sig kritiken och det började sändas regionala nyheter.  

 

Frågan om reklam kom upp på bordet igen när utvecklingen av satellit-tv och kabelnätet kom 

till Sverige. Det startades då en kommersiell underhållningskanal, TV3. Kanalen sände från 

London till Sverige och gick därmed runt lagstiftningen om reklam. Reklam syntes på tv-

apparaterna i de svenska hemmen och monopolet för radio- och tv-sändningar ansågs vara 

helt uppluckrat. I början av 1990-talet tilläts även kanaler från privata aktörer sända 

kommersiellt från Sverige. (Weibull & Wadbring 2014, s. 62–80) 
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3.2 Sändningstillstånden 

Regeringen beslutar vad som finns med i sändningstillstånden för alla public service-kanaler i 

landet. Tillstånden reglerar hur kanalernas verksamhet ska se ut och vad sändningarna ska 

innehålla. (Myndigheten för radio och tv 2018) Sändningstillstånden till Sveriges Radio (SR) 

och Sveriges Television (SVT) ser nästan identiska ut.  

 

I sändningstillstånden står det att verksamheten ska bedrivas i allmänhetens tjänst och vara 

oberoende av staten både ekonomiskt och politiskt. Bland programområden är det de som 

anses vara viktigast för allmänheten som ska prioriteras. De ska sända tv och radio till hela 

landet och programutbudet ska vara brett och spegla förhållanden i hela Sverige. Kanalerna 

har ett särskilt ansvar för det svenska språkets ställning i samhället. Verksamheten ska 

genomsyras av jämställdhet, mångfald och nyskapande. När det kommer till nyheter ska 

kanalerna sända nyheter, skapa debatt samt granska myndigheter, organisationer och företag. 

Det ska också finnas nyhetsprogram riktade till barn. Under den nuvarande tillståndsperioden 

ska kulturutbudet hos de båda kanalerna fördjupas och handla om kultur från hela världen. De 

ska fokusera på dramaproduktion, föreställningar och konserter. SVT och SR ska tillgodose 

behoven hos tittare med funktionsnedsättningar och ha innehåll på Sveriges minoritetsspråk. 

Ingen av kanalerna får sända reklam eller produktplacering samt sponsrade program (det 

sistnämnda med vissa undantag). (Kulturdepartementet 2013a, 2013b) 

 

Jimmy Ahlstrand, strategichef på SVT, menar att sändningstillstånden lämnar rum för 

tolkning vilket är hela poängen för att public service-kanalerna ska kunna vara oberoende 

från staten. (Nord & Grusell 2010, s. 76) 

3.3 Underhållning 

Sändningstillstånden för SVT och SR som sammanfattas ovan nämner inte underhållning och 

till vilken utsträckning det ska finnas med i programutbudet. Både punkterna att 

programutbudet ska vara brett och att kulturutbudet ska fördjupas kan då tolkas fritt och vara 

en fot in för underhållningen.  

 

I och med att SVT har flera kanaler kan de rikta in sig på olika saker. SVT1 är den av 

kanalerna som sänder mest underhållning medan SVT2 och Kunskapskanalen fokuserar mer 

på ett informationsbaserat programutbud. (Asp 2017, s. 37–38) Ibland är det dock inte så 
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enkelt som att ett program är antingen underhållning eller information. På grund av detta 

finns en tredje kategori, blandprogram, som har inslag av både underhållning och 

information. De typer av program som kategoriseras som blandprogram är morgon-TV, 

matprogram och verklighetsunderhållning (dokusåpor). Det finns även en fjärde kategori som 

innehåller konserter och teatrar vilket kallas för upplevelseprogram. (ibid, s. 42) 

 

De program som kategoriseras som underhållning tar många olika former och brukar delas in 

i olika grupper. Kent Asp delar in programmen i följande grupper (a.a., s. 48): 

1) Scenunderhållning och galor (till exempel Melodifestivalen) 

2) Lek- och tävlingsprogram (exempelvis Så ska det låta) 

3) Frågesport (Vem vet mest?) 

 

En annan forskare, Hanne Bruun, kategoriserar också in underhållningen i tre grupper men 

hennes grupperingar skiljer sig lite från Asps. Den första gruppen är de överens om, Bruun 

kallar det för showunderhållning men innebörden är densamma. Bruuns andra grupp heter 

frågesport- och spelprogram och är därmed en sammanslagning av Asps återstående grupper. 

Tredje gruppen Bruun tar upp pratar inte Asp om och det är talkshows. (Bruun 2005, s. 144) 

 

Ingen av dem pratar om sport som underhållning utan placerar allt sport innehåll i en egen 

kategori. Bruun argumenterar för att sport kategoriseras för sig eftersom det bara riktar in sig 

på ett ämne. Underhållningen har som mål att interagera publiken och förena dem med hjälp 

av en gemensam känsla de får av programmen. Det kan argumenteras för att sporten också 

förenar publiken men Bruun menar att sport fokuserar mest på tävlingen i sig och inte på 

publiken som underhållningen gör. (ibid) 

 

Den här uppsatsen kommer att rikta in sig på frågesport- och spelprogram för att använda 

Bruuns lite bredare kategori. Dessa program bygger på en mer privat kontakt till publiken till 

skillnad från showunderhållning där publiken hemma fortsätter att spela rollen som en av 

många åskådare i programmet. I frågesport- och spelprogram krävs det tävlande och publiken 

kan själva få känslan av att han eller hon också är en deltagare i tävlingen.  

 

För att göra det ännu mer invecklat delar Bruun in dessa frågesport- och spelprogram i två 

olika spelstilar (a.a., s. 145): 
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1) Att fokusera främst på tävlingen, frågorna och priset. (Här kan exempelvis Vem vet 

mest? placeras in.) 

2) Att se tävlingen som ett tillfälle till att umgås och ha roligt.  

3.4 Debatten 

I medierna har debatten om public service och dess innehåll länge varit het. Debatten fick nya 

vind i seglen dels när moderaterna lade fram sin motion med önskan att begränsa 

underhållningen i public service och sedan cirka två veckor senare när det lades fram ett 

förslag om att public service ska finansieras via skatten istället för via radio- och TV-

licensen. Detta förslag om att finansiera public service via skatt röstades igenom i riksdagen 

den 14 november 2018 och lagen börjar gälla från och med 1 januari 2019. (Sveriges Riksdag 

2018) 

 

De som är för att underhållning ska vara en del av public service-utbudet pekar på att public 

service-medierna, trots sitt dagliga programutbud som inkluderar underhållning, har högre 

förtroende än något annat medium i Sverige. Debattörer påstår att underhållningen i public 

service är högklassig och att satsningarna uppskattas av publiken samt att underhållning 

bidrar till public services legitimitet. (Svanberg 2017, Sundberg 2018) Christina Hill från 

SVT Göteborg uttrycker sig såhär i Göteborgs Posten: 

 

Vi ska erbjuda inspiration och fördjupning, nöje och kultur, skratt och kunskap. 

Underhållning som genre har i sig själv ett stort public service-värde. Den samlar oss 

som befolkning runt gemensamma upplevelser och referenser, den låter oss koppla av 

i vardagen och hjälper oss i många fall att bevara och bygga nya traditioner. 

 

Hill menar att underhållning är en given del av public service-uppdraget. (Hill 2018) 

Ytterligare en debattör skriver att det är en skrämmande utveckling att underhållning endast 

skulle finnas tillgängligt i kommersiella kanaler och hyllar public service för deras 

stimulerande och underhållande program. (Friberg 2018) 

 

De som inte tycker att public service borde ägna sig åt underhållning menar att public service 

konkurrerar med de kommersiella kanalerna och att det förstör mångfalden i 

medielandskapet. Public services kärnuppdrag är nyheter och folkbildning och de bör därför 

minimera sitt utbud av underhållning. (Poirier Martinsson 2018, Rosell 2018) 
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Ledarskribenten Joakim Broman menar att från och med att public service ska finansieras via 

skattsedeln 1 januari 2019 så behöver de fokusera extra mycket på lokaljournalistik då det är 

viktigare än till exempel många deltävlingar i Melodifestivalen: 

 

Det är möjligen en populär uppfattning att fotbolls-VM ska kunna ses av alla, och att 

SVT därför bör vara med i de upptrissade budgivningarna om sändningsrättigheterna. 

Men det måste ställas mot det uppdrag som public service har i stort. Den lokala 

journalistiken har fått ta hårda smällar de senaste åren. (Broman 2018)  

 

Till sist finns det de som tycker att skatten som kommer gå till public service är för hög, och 

genom att ta bort underhållning- och livsstilsprogram kan man minska kostnaden för den 

enskilda individen. (Pihl 2017) 
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4. Teori och tidigare forskning  

Den teoretiska ramen den här uppsatsen kommer hålla sig till olika teorier om public service. 

McQuails teori bygger upp en idealbild av public service och bryter ner begreppet till 

praktiken. Syvertsens teori är lite motsägande McQuails då den visar på konflikter i 

begreppet public service. Både McQuail och Syvertsen kommer in på kvalitet av innehållet, 

något som kommer igen i von Rimscha et al. De har gjort en hel undersökning av kvalitet på 

underhållning i public service. Sedan återkommer Bruun som det skrivits om ovan och hon 

riktar in sig mer på underhållningen i TV, vilket även Sjögren gör. 

4.1 Public service-broadcasting 

En av de mer systematiska definitionerna av vad public service har för uppgifter är gjord av 

Denis McQuail, massmedieforskare från Nederländerna. Eftersom det inte finns en generell 

accepterad teori om public service-medier utan att varje land har sina egna varianter har 

McQuail sammanställt vad olika public service-medier har för målbild för deras verksamhet 

till följande åtta punkter: 

1) Det ska rapporteras om och från hela det geografiska området. 

2) Det ska finnas mångfald så att innehållet matchar majoritetens smak, intressen och 

behov samt ska hela spektret av åsikter och trosuppfattningar finnas representerat. 

3) Förse minoriteter med speciellt innehåll. 

4) Bevara den nationella kulturen och språket. 

5) Tjäna det politiska systemet. 

6) Rapportera om konfliktfrågor på ett opartiskt och balanserat sätt. 

7) Innehållet ska hålla hög kvalitet (kvalitet kan definieras på olika sätt). 

8) Sätta medborgarnas intresse före bolagets ekonomiska mål. 

 

McQuail menar att om man når dessa mål så tjänar man allmänhetens intresse. Dock krävs 

det en viss organisation för att det ändå ska räknas som public service, för att om marknaden 

fick styra skulle inget medium kunna uppnå alla dessa mål. Organisationen behöver ha ett 

grundläggande kontrakt eller uppdrag, till någon del bli finansierad av allmänheten, vara 

oberoende från staten och ha ansvarsskyldighet till samhället och den generella publiken. 

(McQuail 2010, s. 178–179) 
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4.2 Olika betydelser av public service 

Trine Syvertsen är en professor i media och kommunikation på Oslos universitet har kommit 

med en teori om olika betydelser av public service. Teorin grundar sig i att public service-

avsändare lever på licenspengar och har statens godkännande, men de har ändå ingen specifik 

definition av begreppet public service. Syvertsen undrar då om det finns någon mening i 

begreppet eller om det kan användas till vad som helst. Efter att ha undersökt och letat efter 

en definition att använda som utgångspunkt i sina studier gjorde Syvertsen en semantisk 

analys av public service-begreppen och kunde kategorisera in begreppet under tre olika 

betydelser. 

 

Första betydelsen är att public service är en tjänst som ska nyttjas av allmänheten. På samma 

sätt som till exempel posten, vägar eller järnvägar. Framstående kriterier en sådan tjänst har 

är kvalitet, effektivitet och tillgång för alla. Andra betydelsen av public service syftar på att 

ordet public tolkas som offentligheten eller folket. Denna betydelse ger public service 

begreppet fokus på att ge medborgarna den information och kunskap de behöver för att kunna 

uträtta sina civila rättigheter. Tredje och sista betydelsen som Syvertsen kommer fram till är 

att ordet public i public service jämställs med publiken, tittarna eller lyssnarna. Denna syn på 

begreppet ger public service ett helt annat ändamål. Här handlar det om att tillgodose 

intresset hos den enskilda tittaren eller lyssnaren. (Syvertsen 1999, s. 5–7)   

4.3 Kvalitetsunderhållning 

Underhållning i just public service-kanaler diskuteras av tre professorer i medieekonomi, 

Bjørn von Rimscha, Miriam De Acevedo och Gabriele Siegert, i Securing quality in public 

service television entertainment. Författarna tar upp att vissa forskare menar att underhållning 

inte alls bör sändas i public service-kanaler, samtidigt som andra forskare menar att public 

service bör se till att publiken njuter vilket kan uppnås med kvalitetsunderhållning. Oavsett så 

finns en poäng med att sända underhållning, om det så är ett lockbete för att få fler tittare och 

lyssnare eller för att tillfredsställa publiken socialt. Vad kvalitet innebär är dock relativt, det 

beskrivs av von Rimscha et al som ett positivt ideal och man kan hitta tecken på kvaliteten 

genom hela produktionen av ett program. I det tekniska genomförandet, passionen hos 

producenten, innehållets relevans, innovation, resurser och publikens reaktion. Von Rimscha 

et als undersökning gick ut på att fråga hur mediechefer på både public service-bolag och 

kommersiella bolag i Schweiz, Österrike och Tyskland anser att de styrs av olika 
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kvalitetskriterier. Dessa kriterier kategoriseras in i sju grupper, i parentesen exemplifieras 

begreppen: 

1) Relevans (påverkar publiken och aktuella ämnen) 

2) Ansvarskänsla (igenkänning av publikens vardagliga liv och eventuell åldersgräns) 

3) Professionalism (dramaturgi och utförande) 

4) Schemaläggning (antal avsnitt och längd) 

5) Kostnadseffektivitet (produktionskostnad och möjligheter att tillföra reklam) 

6) Trovärdighet (konsekvent upplägg) 

7) Aspekter av konst och smak (producentens rykte och personlig smak)  

 

Resultatet visade att public service-bolagen hade högre krav på sig själva i alla kategorier 

förutom kostnadseffektivitet. Public service-bolagen hade betydligt högre ansvarskänsla än 

de kommersiella bolagen. 

 

De slutsatser som författarna kunde dra från undersökningen var att public service bör ha 

underhållning som skiljer sig från de kommersiella kanalernas underhållning. Det publika 

värdet av programmet och dess kvalitet går hand i hand. Public service bör har kvalitet som 

inte styrs av marknaden, kvaliteten på program från public service ska alltså inte betyda att 

den är kostnadseffektiv. Kvaliteten på public service-program blir då svårare att mäta och de 

får fokusera på individuellt och privat värde hos publiken. De kom även fram till att public 

service-bolag inte behöver tydligare uppsatta regler om vilken kvalitet deras innehåll ska ha 

utan de behöver bara se till så att dagens kvalitet fortsätter. (von Rimscha et al 2010) 

4.4 Underhållning i dansk TV 

Hanne Bruun har undersökt hur underhållning i dansk TV utvecklats mellan 1951 och 2003 

för att ta reda på hur och varför en jämlik värdeprofil hos Danmarks Radio uppkommit samt 

hur och varför frågesport, spelprogram och talkshows är de mest framträdande 

underhållningsprogrammen i dansk TV. Bruun använder sig av de tre kategorier av 

underhållningsprogram som nämns ovan (se 3.3) som teoretiskt ramverk i sin historiska 

analys. I sin analys tar hon också hänsyn till fyra grundläggande utgångspunkter: 

1) Ekonomin för att producera underhållning är begränsad. 

2) Publiken vill ha nytt material varje dag. 

3) Underhållningen anpassas i takt med publikens reaktion. 
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4) Allt annat som hände mellan åren 1951 och 2003 påverkade TV innehållet. 

 

Ur sin historiska analys drar Bruun två huvudsakliga slutsatser. Hemmet var public services 

arena när det kom till underhållning, alla intresserade kunde delta i upplevelsen. Detta ledde 

till att tv-underhållningen integrerade den nationella publiken och hela kanalen fick fler 

tittare. Med visat intresse från en stor publik kunde man satsa ännu mer på dessa 

underhållningsprogram.  

 

Den andra slutsatsen Bruun drar är att under utvecklingen av underhållning har gränsen 

mellan den som underhåller och den som blir underhållen suddats ut allt mer. Till en början 

var publiken just publik, men nu ses publiken som en självklar deltagare och kanalerna 

förväntar sig att publiken till exempel ska vara med och rösta och tävla. (Bruun 2005) 

4.5 Underhållning i svensk radio och TV 

Docenten i filmvetenskap Olle Sjögren gjorde på uppdrag av Stiftelsen Etermedierna i 

Sverige ett forskningsprojekt om underhållning i radio och tv mellan åren 1945 och 1995. 

Sjögren tittar till en början på ordet underhållning. Verbet att underhålla kommer ifrån en 

konkret praktik och betyder i grunden att hålla något i gott skick. Exempel på detta kan vara 

att reparera en bil eller att försörja sin familj. Denna praktiska betydelse har genom åren bytts 

ut mot en förväntning om socialt välbefinnande. Att underhålla någon ses nu istället som att 

hålla liv i ett samtal eller på andra sätt roa sitt umgänge. Även vem det är som underhåller har 

skiftat med tiden. Underhållare från den privata umgängeskretsen har till stor del 

konkurrerats ut av professionella underhållare som är verksamma inom massmedier. 

 

Underhållning i medierna behöver egentligen inte vara mer än lättsam musik och en vänlig 

röst. Sjögren menar dock att god underhållning, vilket är det man bör sträva efter, är mer än 

en trevlig röst och fina ansikten. Som mottagare förväntar vi oss underhållning som piggar 

upp och stimulerar oss. Radio- och tv-producenternas medvetenhet om detta har lett till att 

flera genrer och programtyper inom underhållning utvecklats. (Sjögren 1997, s. 13–15) 

 

Efter att ha gått igenom 50 års underhållning i både radio och tv kommer Sjögren fram till 

följande. Att en nöjesproducent ska vara lika oberoende som vilken medieproducent som 

helst och dess program ska bedömas efter hur bra de underhåller. Public service samarbetar 
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ibland med frivilliga organisationer eller kändisar som ställer upp gratis. Detta är inte fel men 

det kan leda till att den del av programmet som är underhållning endast är till för att locka 

publik. Underhållningen har endast ett uppdrag och det är att roa sin publik. Sjögren belyser 

också ett problem med kändisframträdande i quiz- och spelprogram. Kändisar i programmen 

kan lätt skifta fokus till dem istället för på att publiken ska lära sig något. Bortsett från detta 

tycker Sjögren att det något positivt att underhållning och folkbildning smälter ihop, inslag av 

underhållning kan få publiken att tycka att det blir roligare att lära sig saker. (ibid, s. 298–

300) 
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5. Metod  

Studien kommer bygga på två metoder. Den första är en kvantitativ innehållsanalys av hela 

första säsongen, 10 avsnitt, av SVT:s program Alla för en och 10 avsnitt av SR:s Helgen i P3. 

Den kvantitativa delen kommer svara på frågan om representation, hur många aktuella 

nyheter som tas upp samt ge en överblick för de andra frågorna. Denna kvantitativa del 

kommer att kompletteras med en kvalitativ innehållsanalys av två avsnitt av vardera program 

med syfte att få ett svar på frågan om kvaliteten.  

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys går ut på att systematiskt ta del av ett innehåll för att sedan 

kunna analysera det, framförallt används den kvantitativa innehållsanalysen om materialet är 

stort. Vid användning av metoden fokuserar man på det generella, resultaten från sin studie 

ska gå att generalisera till en större population. (Nilsson 2010, s. 119) I denna studien ska den 

kvantitativa innehållsanalysen av Alla för en och Helgen i P3 kunna säga något om alla 

program inom samma genre.  

 

En klassisk definition av metoden består av fyra begrepp: objektivitet, systematik, kvantitet 

och manifest. Med objektivitet menas att studien ska gå att upprepa av en annan forskare och 

denne forskare ska få samma resultat. Därför krävs tydligt beskrivet tillvägagångssätt. 

Systematik handlar om att man ska hålla sig till de valda variablerna genom hela 

genomgången av material, om du halvvägs igenom upptäcker att du behöver ännu en variabel 

måste du titta igenom allt en gång till med den variabeln inräknad. Kvantitet betyder att 

variablerna ska leda till siffror som du kan räkna med och ta fram statistik av. Sista 

begreppet, manifest, innebär att du endast tar med det som syns i klartext. Metoden går inte 

att använda för att räkna dolda budskap. (ibid, s. 122) 

5.1.1 Urval 

Alla för en är en nysatsning av SVT som sändes mellan klockan åtta och klockan nio på 

fredagskvällar under hösten 2018. Det är ett underhållningsprogram lett av Katrin Sundberg 

som går ut på att två lag tävlar mot varandra i frågor om musik, film och ordlekar. Varje lag 

består av tre kända profiler och en privatperson. I slutet av avsnittet får laget med flest poäng 

spela final där privatpersonen har chans att vinna 25 000 kronor. Säsongen har 10 avsnitt. 
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Helgen i P3 sänds varje fredag, lördag och söndag mellan klockan fyra och sex på 

eftermiddagen. Den här studien kommer bara att titta på fredagssändningen. På fredagarna 

anordnas ett direktsänt quiz som leds av Adrian Boberg. De som tävlar är tre kända profiler 

och quizet handlar om populärkultur. I slutet av varje avsnitt är det final mellan den kändisen 

som fått flest poäng och en av lyssnarna som svarat rätt på lyssnarfrågan. Om lyssnaren 

vinner får den biobiljetter.  

 

Programmen Alla för en och Helgen i P3 har liknande koncept. De båda kategoriseras som 

underhållning av public service-bolagen själva och enligt Asp och Bruun då båda 

programmen är frågesport- och spelprogram. Alla för en sänds på bästa sändningstid. Detta 

tyder på att programmet förväntas ha en stor publik då det oftast är vid den tidpunkten man 

sitter hemma efter en arbetsvecka och umgås med vänner och familj. Helgen i P3 går tidigare 

på fredagar, vilket inte räknas som bästa sändningstid i Sverige. Dock stämmer sändningen 

av Helgen i P3 bra överens med de flesta är på väg hem från jobbet eller skolan och 

programmet kan då få många lyssnare i och med att många lyssnar på radio i bilen.  

 

Säsongen av Alla för en består av 10 avsnitt varav alla är en timme långa. På grund av att det 

inte är så många avsnitt var det rimligt att analysera hela säsongen. Helgen i P3 har betydligt 

fler avsnitt men för att det ska bli en rättvis undersökning är urvalet lika stort från Helgen i 

P3, 10 avsnitt. Helgen i P3 avsnitten är visserligen två timmar istället för en, men halva 

programmet består av musik som inte är kopplad till programmet i sig, vilket innebär att 

materialet att analysera blir 10 timmar även för Helgen i P3. 

 

En annan faktor som skulle göra studien så rättvis som möjligt var att välja de sändningar av 

Helgen i P3 som sändes samma fredagar som Alla för en. Detta leder till att en fredag saknas 

i kodschemat. En fredag, den 5 oktober 2018, sändes det inget Alla för en i SVT 1. Istället 

sändes galan Tillsammans för Världens Barn vilket gjorde att den veckans Alla för en 

uteblev. På grund av detta analyseras alltså inte Helgen i P3 avsnittet från den 5 oktober. 

5.1.2 Insamling och genomförande 

Samtliga avsnitt av Alla för en ligger tillgängliga på SVTplay i över ett halvår efter sändning 

vilket gjorde att jag redan hade tillgång till dem. Helgen i P3 sändningarna ligger på SR:s 

hemsida i en månad efter sändning, detta på grund av upphovsrätten på all musik i 

sändningen. Som tur var fick jag via producenten några avsnitt som plockats bort från 
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hemsidan skickat till mig via mail. Återstående avsnitt som plockats bort skulle tas del av via 

Kungliga Bibliotekets Svensk Mediedatabas. Skivan med material från Kungliga Biblioteket 

var tyvärr tom när den kom och på grund av tidsbrist hann jag inte vänta på en ny beställning 

eller sätta undan tid för att åka dit. I slutändan gjordes den kvantitativa analysen på 19 avsnitt 

istället för 20 som det var tänkt. 

 

Innan genomgången av materialet kunde göras tillverkades ett kodschema (se bilaga 1). Detta 

för att hålla koll på de variabler som skulle samlas in från programmen och för att se till så att 

allt material samlades in på samma sätt. För att säkerställa att variablerna gick att kvantifiera 

samt att de var relevanta för studien gjordes en pilotstudie.  

 

Efter pilotstudien ändrades kodschemat lite. Några variabler som gick ut på att ta tid på olika 

segment av programmet upptäcktes vara irrelevanta och togs därför bort. En annan variabel 

som togs bort var deltagarnas födelseort. Detta visade sig vara för svårt att ta reda på både 

detta och deltagarnas nuvarande bostad, men för att kunna svara på frågan om representation 

behövs minst en av dem och därför finns variabeln om deltagarnas nuvarande bostadsort. Det 

lades också till några variabelvärden för variabeln frågornas geografiska ursprung, då vissa 

frågor inte gick att placera till en viss geografiskt område. Variabelvärdet där kan alltså bli 

universalt om det är något som finns överallt som till exempel ett gym eller månen. Värdet 

kan också bli okänt om det inte finns någon enig bild av vart någon kommer ifrån, till 

exempel ordet abrakadabra. Vissa frågor som tydligt grundade sig i Sverige fick ingen stad i 

variabelvärdet, detta på grund av att det gäller hela Sverige. Frågor detta blev aktuellt på 

kunde vara till exempel svensk ordkunskap eller musikgrupper från Sverige, om det inte 

tydligt framgick i vilken stad gruppen bildades. Under pilotstudien bestämde jag att fiktiva 

platser, som Villa Villekulla och Hogwarts, kodades som författarens bostadsort. I dessa fall, 

Stockholm Sverige och Storbritannien. I övrigt placerades alla musikfrågor till artistens 

nuvarande hemort. Filmfrågor kodades som regissörens nuvarande hemort. Om ingen hemort 

gick att finna kodades svaret som senaste ort personen bott i och om personen i fråga har 

avlidit kodades svaret till orten där personen bodde när han eller hon dog. 

 

Under själva insamlingen av material antecknades vilka deltagarna var för att kunna besvara 

variablerna V6-V15. Observera att endast de deltagare som är med i hela programmet täcks 

av dessa variabler. Radiolyssnaren som i slutet av Helgen i P3 är med och tävlar via telefon 

finns alltså inte med i beräkningen. Svaren på alla frågor i tävlingsmomenten behövde också 
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skrivas ner för att kunna fylla i variablerna V16 och V17. För att snappa upp svar för 

variablerna V18-V21 behövde man titta igenom i hela programmet, endast låtar i 

radioprogrammet spolades över. Under första avsnittet av vardera program antecknades 

ordningen av olika moment för att sedan, från och med andra avsnittet, kunna titta på variabel 

V22 och V23. Variabelvärdena fylldes lades sedan in i ett Excel dokument för att analyseras. 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen bygger på att ställa frågor till sitt material utifrån vissa 

teorier och perspektiv. Dessa frågor kan vara, vad är det för typ av material? Vad händer i 

materialet? Hur riktar sig materialet till mottagaren? Överlag vill man ofta med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys se samspelet mellan material och mottagare, i detta fall samspelet 

mellan avsnitten av Alla för en/Helgen i P3 och dess tittare/lyssnare. (Ledin & Moberg 2010, 

s. 155) I sitt tillvägagångssätt för sin kvalitativa innehållsanalys behövs en modell. Modellen 

i sig är dock lite motsägande metoden. Metoden bygger på att man tar sig an materialet 

förutsättningslöst och en modell kan då begränsa metoden. På grund av detta finns det ingen 

tydlig modell som fungerar för alla typer av material. Modellen, det frågeschema, som 

använts för den här studien (se bilaga 2) är främst ihopsatt av frågor som ofta används i 

textanalyser men även vissa frågor från filmanalyser. De flesta frågorna ställs utifrån von 

Rimscha et als teori om kvalitet av underhållningsprogram i public service. 

5.2.1 Urval 

Urvalet till den kvalitativa metoden gjordes genom ett obundet slumpmässigt urval. Ett lotteri 

valde alltså ut två avsnitt av vardera program. De avsnitt som slumpen valde ut blev de 

avsnitt som sänts den 19 oktober och 26 oktober. 

5.2.2 Genomförande 

Först i den kvalitativa innehållsanalysen sattes ett frågeschema ihop, detta frågeschema skulle 

vara till stöd för att ta sig an materialet och för att i slutändan fått ut vad som krävs av 

materialet för att besvara frågeställningarna. Frågorna i frågeschemat kan kopplas till 

Rimscha et als sju kvalitetskrav på public service-underhållning (se bilaga 2). 

 

Ingen pilotstudie av denna undersökning gjordes innan materialet togs an på allvar med en 

gång. De utvalda avsnitten tittades eller lyssnades igenom ännu en gång, den här gången mer 

närgående och anteckningarna bestod av mer detaljer och målade bilder. Vid sidan av en 
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detaljerad tittning och lyssning av programmen gjordes även internetsökningar om bland 

annat programledarna och producenterna. När denna genomgång av alla fyra avsnitt var gjord 

sammanställdes det för att kunna redovisas efter kvalitetskraven.  

5.3 Metoddiskussion 

5.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den huvudsakliga kritiken som är riktad om kvantitativa innehållsanalysen är att metoden är 

förenklad och ytlig. Ett problem med den kvantitativa innehållsanalysen kan vara om man 

likställer kvantitet med betydelse. Betyder två kvinnliga deltagare dubbelt så mycket som en? 

Kan ett avsnitt som ligger kvar på internet i en månad jämställas med ett som ligger kvar i 

över sex månader? Då båda programmen sänds på tider då majoriteten av befolkningen kan ta 

del av programmet och då alla faktiskt har möjlighet att ta del av programmen i och med att 

det är public service som sänder dem, så kommer två kvinnliga deltagare i den här 

undersökningen betyda dubbelt så mycket som en. Att ett program finns tillgängligt betydligt 

längre än det andra är dock självklart något man får ha med i tanken när man analyserar 

resultatet. Det program som ligger kvar längre kommer antagligen nå ut till en större publik 

och därmed påverka fler människor.  

 

Ett annat problem med den metoden är att på grund av att man jobbar efter variabler så 

fokuserar man endast på vissa delar av sitt material och man kan då tappa helhetsbilden eller 

möjligtvis plocka delar från sin kontext. I denna studien, då det rör sen om en specifik 

programtyp är kontexten förutbestämd och har liten risk att ändras. Men det är på grund av 

detta problem med metoden som den kvalitativa metoden i denna studie kommer att användas 

som komplement.  

5.3.2 Kvalitativ innehållsanalys  

 

Som tidigare nämnt är ett problem med den kvalitativa innehållsanalysen att det nästintill är 

omöjligt att bemöta sitt material helt förutsättningslöst. I slutändan behöver man dock bara få 

ut det av sitt material som är relevant för sin studie. Min förhoppning är att de frågor jag 

valde att ha som stöd för den här metoden täckte in det som är relevant för den är 

undersökningen. Annan kritik mot den här metoden är att resultatet blir subjektivt. Hela 

metoden går ut på att forskaren tolkar sitt material och olika forskare kan tolka samma 
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material på olika sätt. Nyckeln för att detta inte ska bli ett problem är att vara tydlig som 

möjligt när man visar hur man gått till väga.  
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6. Resultat 

Nedan presenteras resultatet från undersökningarna var för sig. Resultaten från den 

kvantitativa innehållsanalysen redovisas utifrån de variabler som undersökningen tittade på 

och den kvalitativa innehållsanalysen redovisas efter von Rimscha et als. kvalitetskrav. 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Studien gjordes till slut på 19 avsnitt av programmen Alla för en och Helgen i P3 vilket 

motsvarar 19 timmars material. Totalt var 109 deltagare med och tävlade i de båda 

programmen, 80 stycken deltagare i Alla för en och 29 stycken i Helgen i P3. I figur 1 och 

figur 2 visas hur könsfördelningen av deltagarna ser ut i respektive program. 

 

Figur 1: Könsfördelning av deltagarna i Alla 

för en. n=80  

Figur 2: Könsfördelning av deltagarna i 

Helgen i P3. n=29

  

 

Cirkeldiagrammen utgör alla deltagare från vardera program. Figur 1 visar deltagarna i Alla 

för en där 52,5% av deltagarna är män och 47,5% är kvinnor. Figur 2 visar deltagarna i 

Helgen i P3 där 51,7% är kvinnor och 48,3% är män. Programmen har väldigt lika 

könsfördelning.  
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Figur 3: Födelseår på deltagarna från båda programmen. 

 

Figur 3 visar en tydlig åldersskillnad på deltagarna i programmen. Helgen i P3 har yngre 

deltagare än Alla för en. Medelåldern för deltagarna i Helgen i P3 är att ha födelseåret 1991, 

medelåldern för deltagarna i Alla för en är att ha födelseåret 1976. Alla för en har dock en 

större variationsvidd när det kommer till hur gamla deras deltagare är. Alla för en har en 

variationsvidd på 48 år, Helgen i P3 har inte ens hälften av det då deras variationsvidd är 21 

år. 

 

Tabell 1: Tabell över vart deltagarna i respektive program bor för tillfället. 

 Helgen i P3 Alla för en 

Stockholm 55,1 % 30 % 

Stockholms län 34,5 % 27,5 % 

Göteborg - 13,75 % 

Malmö - 3,75 % 

Övriga Sverige 6,9 % 23,75 % 

Utrikes 3,5 % 1,25 % 

Totalt 100 % 100 % 



26 

Det är tydligt att en stor del av deltagarna kommer från landets tre största städer, framförallt 

huvudstaden Stockholm och dess omnejd. Alla för en är bättre på att ha med deltagare som 

bor på andra ställen i landet. De 6,9% av Helgen i P3s deltagare som bor i övriga Sverige är 

två personer som bor i Uppsala. Alla för en täcker in platser som bland annat Halmstad, 

Örebro, Vårgårda, Trollhättan, Lund och Uddevalla i de 23,75% som bor på övriga platser i 

Sverige. Tabell 1 visualiseras i två kartor, figur 4 och figur 5, nedan. 

 

Figur 4: Bostadsorter för deltagarna i Alla för 

en. 

Figur 5: Bostadsorter för deltagarna i Helgen i 

P3.

 

Inget av programmen har deltagare som kommer norr om Uppsala och missar därmed 

representation från Norrland. Genom att inte få någon representation från Norrland saknas 

representation från halva Sverige om man ser till yta. Tittar man istället på befolkningen 

missas cirka 11% av Sveriges befolkning genom att inte representera Norrland (SCB 2018).  
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Tabell 2: Deltagarnas yrken. 

 Helgen i P3 Alla för en 

Skådespelare -  16,25 % 

Artist 55,18 % 12,5 % 

Komiker 27,5 % 16,25 % 

Idrottare - 8,75 % 

Journalist - 7,5 % 

Musikalartist - 7,5 % 

Programledare 3,4 % 5 % 

Poddare 3,4 % - 

Bloggare 10,35 % - 

Övrigt - 26,25 % 

Totalt 100 (99,83) % 100 % 

 

Alla för en har en större spridning på vad deras deltagare har för yrken än vad Helgen i P3 

har. Helgen i P3 har totalt fem yrkesgrupper representerade. Alla för en täcker in 21 stycken 

yrkesgrupper hos sina deltagare. Gruppen övrigt består av kommunikatörer, författare, lärare, 

butikssäljare, studenter, en flygvärd, en skattejurist, en frisör, en gruppchef, en stödpedagog, 

en tandsköterska, en stylist, en som jobbar inom event och konferens samt en som jobbar med 

ensamkommande flyktingbarn. 

 

Under de 19 timmars material som undersökningen är baserad på ställdes det 1361 frågor till 

deltagarna. 71,8 % av alla 1361 frågor, vilket motsvarar 977 frågor, ställdes i programmet 

Alla för en. Resterande 384 frågor, 28,2 %, ställdes i Helgen i P3.  Tabell 3 nedan visar hur 

frågorna är fördelade på Sverige (inrikes), utrikes, universalt och okänt. 
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Tabell 3: Frågornas geografiska ursprung, Sverige kontra övriga länder.  

 Helgen i P3 Alla för en 

Utrikes 60,84 % 45,7 % 

Inrikes 30,97 % 44,9 % 

Universalt 6,5 % 9 % 

Okänt 0,5 % 0,3 % 

Totalt 100 (98,81) % 100 (99,9) % 

 

I Alla för en är det väldigt jämnt fördelat mellan det svenska och utländska innehållet. I 

Helgen i P3 är det nästan dubbelt så mycket utländskt innehåll jämfört med det svenska.  

 

Tabell 4: Frågornas geografiska ursprung 

 Helgen i P3 Alla för en 

USA 37,14 % 25,7 % 

Storbritannien (UK) 9,6 % 8 % 

Kanada 5,5 % 0,9 % 

Sverige 6,25 % 8,4 % 

Stockholm 13,28 % 16 % 

Stockholms län 8,34 % 8 % 

Universalt 6,5% 9 % 

Okänt 0,5 % 0,3 % 

Övriga Sverige 3,1 % 12,5 % 

Övriga världen 8,6 % 11,1 % 

Totalt 100 (98,81) % 100 (99,9) % 
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För att tydligare se hur pass bra programmen representerar hela Sverige visar tabell 4 vilka 

länder som är mest representerade inom gruppen utrikes samt hur stor del av delen inrikes 

som är Stockholm med omnejd. Även denna tabell visualiseras i figur 6 nedan. 

 

Figur 6: Frågornas geografiska ursprung. 

 

Det flesta frågorna i båda programmen kommer från USA. Efter det skiljer det sig ganska 

mycket. Alla för en har mer innehåll från Stockholm, men samtidigt har det mycket med från 

övriga Sverige också.  

 

Figur 7: Antal avsnitt i Helgen i P3 som har 

olämpligt innehåll för barn, i form av 

svordomar och sexuella kommentarer. n=9 

Figur 8: Antal avsnitt i Alla för en som har 

olämpligt innehåll för barn, i form av 

svordomar och sexuella kommentarer. n=10
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Andel olämpligt innehåll för barn i de två programmen är lika varandra. I Helgen i P3 hade 3 

av 9 avsnitt olämpligt innehåll och i Alla för en hade 4 av 10 avsnitt olämpligt innehåll. Alla 

gånger ett avsnitt innehöll något olämpligt för barn rörde det sig om svordomar.  

 

Tabell 4: Antal aktuella frågor/händelser som nämns i respektive program 

 Helgen i P3 Alla för en 

Antal aktuella frågor 39 0 

 

Helgen i P3 var duktiga på att koppla sina tävlingsmoment till händelser man kunde ha läst 

eller hört om i veckan som gått. Alla för en nämnde aldrig nya händelser eller frågor i 

programmet. 

 

Inget program hade exakt samma upplägg som första programmet. Alla för en hade totalt 12 

tävlingsmoment som de varierade mellan och de hade alltid en ny kombination av dessa 

tävlingar i varje program. I Helgen i P3 var det ofta en helt ny tävling varje vecka och ibland 

var något tävlingsmoment borttaget. 

6.2 Kvalitativ innehållsanalys 

6.2.1 Relevans 

Relevans är det första kvalitetskravet, det innefattar hur publiken påverkas och hur aktuellt 

programmet är. I båda programmen blir publiken välkomnade av programledaren, efter detta 

skiftar programledaren i Alla för en fokus till deltagarna. I Helgen i P3 ligger fokus kvar 

längre på publiken då de uppmuntras till att skicka meddelanden till redaktionen med vad 

deras planer för helgen är. Dessa meddelanden läses sedan upp i programmet. Genom resten 

av programmen, både Alla för en och Helgen i P3, kan publiken tävla med hemifrån eller vart 

de nu befinner sig. Nästan alla tävlingsmoment går ut på att se eller höra något för att sedan 

svara på en fråga, publiken får höra och se samma sak som deltagarna vilket gör att publiken 

själva kan besvara frågorna. I Helgen i P3 tas detta ett steg längre i och med att publiken får 

en egen fråga som sedan leder till att de rings upp och får tävla mot någon i studion. I Alla för 

en finns från början en icke kändis med i vardera lagen för att representera publiken. När 

programmet sänds påverkas dock inte den riktiga publiken av detta, de får ingen möjlighet att 

själva bli den personen som får tävla i studion.  



31 

 

I Alla för en är den populärkultur som det ställs frågor om, de filmer, tv-serier och låtar med 

mera, så pass kända så att det är troligt att i alla fall någon i varje familj som tittar känner 

igen dem. Frågorna i Alla för en grundar sig främst på populärkultur som kom innan 2000-

talet, men det finns en handfull frågor i varje program som är nyare än så. I Helgen i P3 är 

nästan all populärkultur från de senaste tre åren, varav de allra flesta från i år (2018). Det 

finns dock ett par frågor om äldre populärkultur. Anledningen till varför de har så pass stor 

andel av ny populärkultur kan kopplas till P3s motto: ”P3 älskar ny musik” som sägs ibland 

mellan låtarna. För att man som lyssnare ska känna igen populärkulturen de nämner i Helgen 

i P3 bör man vara en trogen lyssnare av P3 eller på annat sätt vara uppdaterad när det 

kommer till ny populärkultur. Deltagarna i Alla för en är lätta för publiken att känna igen från 

andra sammanhang då deltagarna är bland andra Sarah Sjöström, Janne Josefsson och Tony 

Irwing. Skulle man som tittare inte ha koll på vilka deltagarna är får man en chans att förstå 

detta under de små intervjuerna mellan tävlingsmomenten. Deltagarna i Helgen i P3 är inte 

lika kända. Det finns vissa som är så pass kända så att all publik vet vilka de är, till exempel 

Eric Saade. Andra har publiken nog ingen koll på vilka de är, detta kan vara artister som 

nyligen släppt sina debutsinglar eller vissa poddare som bara är relevanta om man lyssnar på 

deras podd. Helgen i P3 fokuserar inte mycket på att introducera sina deltagare för publiken. 

 

Tidigare nämnda intervjuer med deltagarna i Alla för en fokuserar mest på äldre händelser, 

till exempel om en sportjournalist som Patrick Ekwall någonsin satsade på sport själv innan 

han blev journalist. Om fokus inte ligger på det förflutna i intervjuerna handlar det som en 

hypotetisk framtid som när deltagare får svara på frågan ”Om du skulle tävla i någon sport, 

vilken skulle du tävla i?”. Trots att många deltagare fortfarande är aktiva i sin karriär är det 

inget fokus på vad de håller på med just nu eller gjort nyligen. I Helgen i P3 däremot brukar 

det nämnas aktuella nyheter om deltagarna. Programledaren i Helgen i P3 brukar också 

nämna vilka olika temadagar det varit under veckan som gått, det kan vara allt ifrån 

chokladmuffinsdagen till den internationella slipsdagen. Även tävlingsmoment i Helgen i P3 

brukar vara kopplade till en viss händelse som hänt under veckan, till exempel som att 

Meghan Markle och Prins Harry berättat att de ska få barn. 

6.2.2 Ansvarskänsla 

Andra kvalitetskravet är att det ska finnas faktorer i programmet där publiken känner igen sig 

från deras vardag samt att målgruppen för programmet ska respekteras, programmet ska alltså 
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visa ansvarskänsla. Om publiken känner igen sig från deras vardag i programmet går in lite 

på tidigare punkt, om innehållet är relevant för publiken. För att publiken ska kunna leva sig 

in i programmen och tävla med på ett eller annat sätt krävs att de känner igen populärkulturen 

från deras vardag så att de kan svara på frågorna. Ett annat sätt publiken kan leva sig in i 

programmen är bara genom att lyssna och skratta åt att deltagarna bjuder på sig själva. I 

Helgen i P3 kanske det blir något lättare för publiken att känna igen sig då de kan känna igen 

sig i vad andra lyssnare skriver in till redaktionen.  

 

Målgruppen i de två programmen skiljer sig lite åt. I Alla för en är det tydligt att det är hela 

familjen som är tänkt målgrupp. Detta säger även ansvarig utgivare i en intervju med 

Expressen. (Bergqvist 2018) Helgen i P3s målgrupp är något mer avgränsad. De riktar sig 

som sagt främst till den vanliga P3 lyssnaren och P3s huvudsakliga målgrupp är ungdomar. 

Programledaren säger själv i Helgen i P3 att programmet är som ett Doobidoo för en yngre 

målgrupp. Bara genom att titta på hur aktuell populärkulturen programmen grundar sina 

tävlingar på kan man se att de respekterar sin målgrupp. Alla för en som har en bredare 

målgrupp när det kommer till åldrar har både ny och gammal populärkultur. Helgen i P3 som 

främst riktar sig till ungdomar fokuserar nästan bara på ny populärkultur. Går man in mer på 

detalj i tävlingsmomenten kan man se hur Alla för en försöker få publiken att samarbeta och 

slå ihop sina olika kunskaper för att komma fram till ett gemensamt svar. Detta syns till 

exempel i tävlingen som kallas ”skoj med emoji”, där deltagarna ska lösa rebusar av emojis 

för att få fram en titel på en film eller tv-serie. Den yngre publiken har koll på emojis och hur 

de används medans den äldre publiken kanske har koll på filmerna eller serierna som är 

lösningen på rebusen. I de flesta tävlingarna kan man hitta något för varje ålder.  

 

När publiken till Helgen i P3 blir en aktiv del av programmet i och med att deras 

meddelanden läses upp i radio kan programledaren och deltagarna ibland skratta lite åt vad 

lyssnarna skickar in, vilket kan ses som lite ohövligt. Programledaren målar också en lite 

udda bild av vilka det är som lyssnar på programmet, som att de sitter på golvet och stirrar in 

i en radioapparat. Även programledaren i Alla för en kan ibland göra narr av vissa i publiken. 

Vid ett tillfälle gör hon till exempel narr av den stereotypiska tonåringen.  

 

Deltagarna i båda programmen kan ibland svära till när det inte går som de vill i tävlingarna, 

vilket kan anses vara ohyfsat enligt många i publiken och respektlöst mot till exempel 
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föräldrar som vill visa ett gott exempel för deras barn för att de i framtiden inte ska svära åt 

minsta lilla. 

6.2.3 Professionalism 

Den tredje punkten på listan över kvalitetskrav är professionalism, detta kan synas på 

programmets dramaturgi och utförande. Alla för en värmer alltid upp med en tävling där hela 

laget får vara med och bidra och tävla, efter det varierar det mellan tävlingar då en person 

tävlar för hela laget eller fler tävlingar där alla är med och tävlar. Efter de två första 

tävlingarna ökar tempot något och det är inte lika långa pauser mellan tävlingsmomenten. 

Helgen i P3 har väldigt långt intro och första halvan av programmet har långa pauser mellan 

tävlingsmomenten. Andra halvan ökar de takten ganska rejält. Även tävlingarna i sig har 

högre tempo i slutet av Helgen i P3. I början har de lång betänketid på frågorna men i slutet 

gäller det att vara snabb.  

 

Den tekniska kvaliteten av Alla för en är utmärkt. Både ljud- och bildkvaliteten är bra, de har 

många kameravinklar och lagom variation mellan dem. Det är även en bra andel av 

panoreringar, in och ut zoomningar samt stillastående kameror. I Helgen i P3 är 

ljudkvaliteten bra och volymen är alltid jämn. Övrig utrustning i studion fungerar inte alltid 

bra. Deltagarna har var sin knapp de ska trycka på för att få svara, dessa knappar ger ifrån sig 

olika ljud för att man som lyssnare ska kunna identifiera vem det är som vill svara. 

Knapparna fungerar sällan som de ska och byts ibland ut mot att deltagarna bara får säga sitt 

namn när de vill svara. I vissa program är knapparna inte med alls utan deltagarna gör ljud 

med olika instrument för att visa att de kan svaret.  

6.2.4 Schemaläggning 

Fjärde kravet för att avgöra kvalitet är schemaläggning, detta kan ses på hur många avsnitt 

det finns samt hur långa avsnitten är. Avsnitten för Alla för en är en timme långt. En timme är 

rimligt, det är halva bästa sändningstid och i och med att de har livepublik en en timme lagom 

för att de ska hålla sig fokuserade utan att behöva en paus. Publiken hemma i soffan kan hålla 

sig fokuserade i en timme, även de yngre i familjen. Helgen i P3 pågår i två timmar, vilket 

kan låta långt. Utgår man ifrån att de flesta som lyssnar är på väg någonstans, till exempel på 

väg hem från jobbet så har många en kortare resväg än två timmar och därför lyssnar man 

inte på hela programmet. Dock är radio något som ofta står på i bakgrunden och som lyssnare 
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gör man ofta något annat samtidigt som man lyssnar. Det gör alltså inte så mycket om 

avsnittet är två timmar långt då lyssnaren ändå inte lägger 100% av sin fokus på att lyssna.  

 

Hela säsongen av Alla för en, totalt 10 avsnitt, spelades in under sommaren 2018 för att sedan 

sändas en gång i veckan under hösten 2018. Helgen i P3 är direktsänt varje fredag 

eftermiddag. 

6.2.5 Kostnadseffektivitet 

Femte kvalitetskravet är kostnadseffektivitet. I vanliga fall tittar man både på 

produktionskostnad och möjligheter att tillföra reklam för att komma fram till hur 

kostnadseffektivt ett program är. På grund av att både Alla för en och Helgen i P3 är public 

service behöver man inte tänka på möjligheter till att tillföra reklam. Produktionskostnaden i 

Alla för en är stor. De filmar i en stor studio som är väldigt dekorerad, de har ett duktigt 

liveband där frontmannen är en ganska känd skådespelare, de har stora kändisprofiler som 

tävlar i programmet och slutligen har privatpersonen som är med i laget chans att vinna 25 

000 kronor. Helgen i P3 har en billigare produktionskostnad. Deras deltagare är inte lika 

kända och alla är lokala, de har ingen livemusik och endast biobiljetter i potten om 

privatpersonen som ringer in vinner över deltagaren i studion. 

6.2.6 Trovärdighet  

Sjätte punkten på kvalitetskravslistan är trovärdighet. Om programmet är trovärdigt syns på 

om dess upplägg är konsekvent samt om programmet lever upp till vad de säger att de ska 

göra. Alla för en har totalt 12 olika tävlingsmoment som de varierar mellan i alla program, de 

kommer dock nästan alltid i samma ordning. De sista tre tävlingarna är alltid de samma och i 

samma ordning. Den här lilla variationen bidrar till en liten överraskning till tittarna samtidigt 

som de vet hur alla tävlingar går till bara några få avsnitt in i säsongen. Helgen i P3 har 

nästan alltid samma upplägg på sina tävlingar, de börjar alltid med samma två tävlingar och 

slutar alltid med samma två. Mellan dessa kan det dock slängas in någon ny tävling eller 

varieras mellan andra tävlingar som de haft i tidigare program. 

 

Alla för en påstås, enligt SVT:s hemsida, vara ett underhållningsprogram där två lag med 

kända profiler tävlar i kluriga frågor inom musik, film och ordlekar. Nöjeschefen för SVT 

Göteborg som gör programmet säger att det är en tävling i nutida populärkultur. Programmet 

lever upp till det mesta här. Det enda som är tveksamt är hur nutida populärkulturen de tävlar 
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i egentligen är. Helgen i P3 säger att de ska vara lyssnarens sällskap under helgen och just 

fredagssändningen kallar de för ”förfest” och är ett quiz i populärkultur. Quizet stämmer bra 

att det handlar om populärkultur och med tanke på att det finns mycket interaktion med 

lyssnarna kan man säga att Helgen i P3 är som ett sällskap. Om det lever upp till förfest kan 

diskuteras, men stämningen är lättsam och musik finns så det bör kunna jämföras vid en 

förfest. 

6.2.7 Aspekter av konst och smak 

Sist på listan av kvalitetskrav finns aspekter av konst och smak. Detta byggs främst på 

personlig smak hos publiken men också på vad producenten har för smak och rykte. I Alla för 

en är det programledaren Katrin Sundberg som tar absolut mest plats, detta är inte konstigt då 

hon är lekledare. Katrin är främst känd för sin roll som häxan Surtant i barnprogrammet med 

samma namn. För denna roll har hon fått Kristallen för bästa barnprogram 2009. 

Producenterna för Alla för en har tidigare jobbat med Smartare än en femteklassare och På 

spåret som båda gått länge på SVT.  

 

I Helgen i P3 är det också programledaren, Adrian Boberg, som tar mest plats. Han är mest 

känd för att vara programledare på P3. Förutom Helgen i P3 är han med i radiotalkshowen 

PP3. Produktionsbolaget bakom Helgen i P3 gör flertalet andra program till Sveriges radio, 

däribland P3 Historia som blivit nominerad för årets podd 2018. 
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7. Analys 

Analysen är uppdelad i tre delar, där varje del fokuserar på en av studiens frågeställningar. 

Den fjärde frågeställningen, hur underhållningen skiljer sig i radio kontra tv kommer tas upp i 

alla tre delar av analysen.  

7.1 Representation 

Problemet att mycket av innehållet i medier är Stockholmsorienterat som AB Radiotjänst fick 

kritik för på 1960–70-talet ser ut att fortsätta vara ett problem. Helgen i P3 har bara deltagare 

som bor i Stockholmsområdet, bortsett från två uppsalabor och en norsk deltagare. En trolig 

anledning till denna starka Stockholmsorientering av sina deltagare beror troligtvis på att 

programmet sänds varje vecka från just Stockholm. Alla för en har bättre representation men 

det är ändå över hälften av deras deltagare som bor i Stockholmsområdet. Anledningen 

bakom varför Alla för en har en något bättre representation kan vara för att det sänds i 

Göteborg och har därmed kortare avstånd till andra städer. Det är ändå dock bara en fjärdedel 

av deltagarna i Alla för en som inte bor i någon av landets tre största städer.  

 

Visserligen är denna uppdelning inte speciellt överraskande då deltagarna är kända profiler, 

kända profiler brukar bo i stora städer med tanke på deras jobb. Att kanalerna satsat på att ha 

just kändisar som deltagare kan förklaras från flera teorier. McQuail skriver att medborgarnas 

intresse ska få styra innehållet, vilket även en av Syvertsens definitioner handlar om. Det är 

mycket mer troligt att publiken är intresserade av kändisar än civila okända personer. Enligt 

von Rimscha et al kan man antyda att kända personer är mer relevanta för publiken än icke 

kända personer hade varit. Vilka deltagarna är kan också influera vad publiken anser om 

programmet i sin helhet. Tycker man som publik om en viss kändis som är med och tävlar är 

det troligt att man kommer tycka att hela programmet är bra. Endast Sjögren ser kändisar i 

denna sorts program som något negativt, publiken kommer tänka mer på kändisarna än på 

frågorna eller tävlingarna och därmed missa chansen att lära sig något. Dock skulle jag enligt 

Bruuns grupperingar kategorisera både Alla för en och Helgen i P3 som program där man ser 

tävlingen som en ursäkt till att umgås och ha roligt. Det är alltså programmets spelstil, och 

inte kändisarnas närvaro, som gör att tävlingarna och kunskapen kommer lite i skymundan. 

På grund av detta kanske också varifrån deltagarna kommer spelar extra stor roll, då fokus på 

deltagarna är större än på frågorna. 
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En annan del där representation visas är just vart frågorna grundar sig. Alla för en har ungefär 

lika många frågor som kommer från Sverige som resten av världen. Helgen i P3 har också en 

stor del av sitt innehåll som kommer från platser utanför Sverige. Enligt kanalernas 

sändningstillstånd är detta inget problem, kanalernas kulturinnehåll ska vara från hela 

världen. Om man tittar närmare på från vilka länder som är mest representerade så är det 

Nordamerika och Storbritannien. Inget av programmen lyckas därför speciellt bra med att ha 

kulturinnehåll från hela världen, båda programmen gör däremot ett bra jobb med att 

representera hela västvärlden i sitt kulturutbud. När det kommer till det svenska innehållet är 

fortfarande en klar majoritet av innehållet Stockholmsorienterat. Så att spegla hela landet som 

nämns både i sändningstillstånden och av McQuail bidrar dessa program inte till. Innehållet 

behöver dock inte vara irrelevant för publiken bara för att det kommer från till exempel USA. 

I och med att vi lever i en globaliserad värld har vårt avstånd till resten av västvärlden 

minskat. 

7.2 Aktuella frågor 

Att aktuella frågor som publiken stöter på i sin vardag är viktigt enligt flera forskare, allra 

tydligast i von Rimscha et al som ger aktuella ämnen som ett exempel på vad relevans kan 

vara. De skriver även om ansvarskänsla, där mottagaren ska känna igen sig, vilket de kan 

göra om nyheter de hör och läser om i sin vardag dyker upp i underhållningen de tittar på. 

Bruun pratar om att publiken vill ha något nytt varje dag, populärkulturen som tävlingarna 

grundar sig på kan alltså inte vara för gammal, då börjar publiken tröttna. Alla för en spelas 

in ganska långt i förväg och därför nämns inga aktuella frågor eller nyheter alls i det 

programmet. Hade de satsat på att nämna vissa nyheter hade dessa varit gamla och troligtvis 

irrelevanta när programmet väl sändes. Helgen i P3 direktsänder däremot varje vecka och kan 

därför garantera att de nyheter de nämner fortfarande är aktuella. De flesta aktuella händelser 

som tas upp i Helgen i P3 är dock vilka temadagar som varit i veckan som gått.  

 

En annan aspekt av aktualitet är hur ny populärkulturen som frågorna grundar sig på är. 

Helgen i P3 följer P3 motto, ”P3 älskar ny musik”, och har sällan frågor om populärkultur 

som äldre än några år. Alla för en har ett äldre utbud av populärkultur där det mesta kommer 

från innan år 2000. Alla för en inkluderar dock äldre generationer i sin målgrupp vilket inte 

Helgen i P3 gör, därav är äldre populärkultur nödvändig för att alla i målgruppen ska känna 

sig inkluderade och att de kan bidra med något om publiken sitter och tävlar för sig själva när 
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de tittar på programmet. Detta kan kopplas till både Bruun och Sjögren som menar att 

underhållning är till för att endast roa publiken, då är det viktigare att publiken känner att de 

kan vara en deltagare i tävlingen hemma i soffan, i bilen eller vart de än befinner sig än att all 

populärkultur är ifrån det senaste året. Att publiken har en aktiv roll och är med i tävlar syns 

tydligt i både Alla för en och Helgen i P3 då publiken till och med är inne i studion och tävlar 

med de andra deltagarna på ett eller annat sätt. 

7.3 Kvalitet 

Båda programmen är relevanta och visar oftast ansvar för dess tänkta publik. Produktionerna 

har anpassat både tävlingar, frågor och vilka deltagare som medverkar efter deras målgrupp. 

Alla för en har en bredare målgrupp och lyckats ändå ha något för alla åldrar. Helgen i P3 har 

en smalare målgrupp men är i slutändan bättre på att interagera med dess publik och göra 

lyssnaren inkluderad i programmet. Detta kan de främst göra i och med att programmet är 

direktsänt. De kan prata med sina lyssnare och vem som helst av lyssnarna har chansen att 

tävla live över telefon. Publiken representeras visserligen i Alla för en via en privatperson 

som är med i varje lag, men när programmet sänds påverkas publiken inte av detta. Publiken 

kan inte i samma program eller till nästa program bli den som tävlar i studion. 

Programledarna i båda programmen kan ibland komma med kommentarer som gör narr av en 

viss del av målgruppen. Svordomar är också något som hörs i programmen, det kan 

debatteras hur ohyfsat det är att svära i underhållningsprogram som dessa. Överlag har jag 

intrycket av att föräldrar inte vill att deras barn ska svära och därmed utsättas för en miljö där 

det förekommer svordomar. Alla för en har barn som en del av sin målgrupp, Helgen i P3 har 

inte det även om det säkert är vissa barn som lyssnar på Helgen i P3. En annan fråga i detta är 

dock om man som produktionsbolag kan kräva av sina gäster i programmet att de inte får 

svära. Vid nästan alla tillfällen i programmen kommer svordomar som en reflex hos 

deltagarna när de kommenterar sina insatser i tävlingen.  

 

Båda programmen har bra dramaturgi och teknisk kvalitet. Det enda att påpeka här är 

knapparna deltagarna i Helgen i P3 använder som fungerar som de ska ungefär hälften av 

gångerna. De är dock inte nödvändiga för programmet, det går lika bra när deltagarna får 

säga sina namn. Det låter ändå lite oproffsigt när det strular. Schemaläggningen för Alla för 

en är bra och rimlig, beroende på vad den enskilda mottagaren gör samtidigt som man lyssnar 

på Helgen i P3 kan programmet vara något långt. I slutändan kanske programmet dock tjänar 
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på att vara två timmar långt då det ger möjlighet för fler att hinna lyssna på i alla fall en del 

av programmet.  

 

Eftersom att båda programmen är public service så är enda sättet att vara kostnadseffektiv att 

ha en så billig produktionskostnad som möjligt. Alla för en är helt klart en dyrare produktion 

än Helgen i P3. Även om man räknar med att Helgen i P3 sänder varje vecka året runt och 

inte bara 10 veckor som Alla för en gör, så kommer troligtvis Helgen i P3 inte upp i samma 

produktionskostnad som Alla för en. Av dessa två program har alltså Helgen i P3 en bättre 

kostnadseffektivitet, men Alla för en kan vara kostnadseffektiva i jämförelse med andra 

program.  

 

Båda programmen är trovärdiga och lever upp till dess programbeskrivning och har 

producenter/produktionsbolag bakom sig som jobbat med andra stora program som blivit 

nominerade eller prisbelönta med priser. 

 

Sammanfattningsvis uppnår Alla för en och Helgen i P3 alla krav till viss del förutom 

kostnadseffektivitet där båda programmen går minus i kassan då de inte tjänar några pengar 

via reklam eller annat. Detta är precis så som von Rimscha et al anser att det bör vara, public 

service-underhållning ska inte vara kostnadseffektiv, men den ska leva upp till alla andra 

krav. En annan sak som detta visar är det von Rimscha et al skriver om att public service inte 

behöver tydligare regler för att producera kvalitet också stämmer. Sändningstillstånden må 

vara luddiga men programmen har kvalitet. 
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8. Slutsatser 

De båda innehållsanalyserna, den kvantitativa och den kvalitativa, svarar tillsammans på 

studiens fyra frågeställningar. Den första frågeställningen var hur väl hela Sverige 

representeras i programmen Alla för en och Helgen i P3. Inget av programmen lyckas 

representera hela Sverige. Båda programmen har främst deltagare och innehåll från 

Stockholm och därefter andra stora städer i landet. Norrland är knappt representerat 

överhuvudtaget. Alla för en är bättre på att representera fler delar av Sverige genom både 

dess deltagare och dess tävlingar än vad Helgen i P3 är.  

 

Andra frågeställningen var hur många aktuella händelser som tar upp i respektive program. 

Svaret på den här frågan visade sig vara enkelt och ha en självklar förklaring. Helgen i P3 har 

tar upp flera händelser i varje avsnitt då det är direktsänt och kan garantera färska nyheter. 

Alla för en tar inte upp en enda händelse, detta på grund av att det är inspelat långt i förväg 

och de hade då ingen aning om vilka händelser som skulle vara aktuella när det var dags för 

programmet att sändas.  

 

Tredje frågeställningen var hur väl programmen uppnår de kvalitetskrav som tidigare 

forskning tagit fram. Båda programmen uppnår alla de sex av sju krav som de ska uppnå som 

public service-program. Alla för en lyckas något bättre med professionalism och 

schemaläggning men samtidigt lyckas Helgen i P3 snäppet bättre med relevans och 

ansvarskänsla. När det kommer till trovärdighet samt aspekter av konst och smak är 

programmen enligt mig jämlikar.  

 

Sista frågan har lyst igenom de tidigare frågorna, men för att peka ut de allra tydligaste 

skillnaderna mellan underhållningsprogrammet i radio och i tv så har tv programmet, Alla för 

en, en bättre representation av Sverige och radioprogrammet, Helgen i P3, är bättre på att ta 

upp aktuella händelser. Kvalitetsmässigt är de lika bra om man anser att alla kvalitetskrav 

väger lika mycket. Personligen anser jag att de första två kraven, relevans och ansvarskänsla, 

samt det sista kravet, aspekter av konst och smak, är de viktigaste när det kommer till 

kvalitet. Utifrån det har enligt den här undersökningen Helgen i P3 något högre kvalitet än 

Alla för en. 
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Lever då underhållningsprogram upp till public service idealet? För att titta tillbaka på olika 

teorier om public service kan man se att både Alla för en och Helgen i P3 uppnår sex av 

McQuails åtta punkter. De två av McQuails mål som inget av programmen uppnår är att det 

rapporteras om hela det geografiska området samt att förse minoriteter med speciellt innehåll. 

Dessa krav uppnår dock SVT och SR i och med andra program.  

 

I sändningstillstånden för kanalerna kan man läsa att de ska ha ett brett programutbud, detta 

för att alla i publiken ska hitta något de gillar och därmed få vad de vill ha. Just denna typ av 

program tilltalar säkert en del av den totala publiken och har därmed ett syfte i tablån. 

Sändningstillstånden säger även att utbudet ska präglas av nytänkande vilket Alla för en och 

Helgen i P3 kan bidra med. Alla för en är ett helt nytt koncept för SVT och Helgen i P3 livar 

upp sitt program i och med att hitta på nya tävlingsmoment nästan varje vecka. En punkt där 

dessa program, som ändå har ett kulturfokus, skulle kunna göra mycket bättre är ha kultur för 

hela världen. Programmen har i princip bara kultur från västvärlden vilket produktionerna 

säkert försvarar med att det är den kulturen som publiken främst lyssnar på och är bekant 

med. Det finns dock populärkultur utanför Nordamerika och Europa som är väldigt stor i hela 

världen, ett exempel på det är k-pop (koreansk pop) som till och med har toppat den 

amerikanska billboardlistan.  

 

För att svara på frågan, så lever underhållningsprogrammen upp till public service idealet i 

och med att vara en liten del av ett större utbud. Ensamma hade de inte uppnått idealet och 

kanske hade idealet inte uppnåtts utan dessa program då de hjälper till att bredda 

programutbudet. 
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9. Förslag till vidare forskning 

 Debatten om public services roll är långt ifrån slut, men oavsett om det är till det bättre eller 

sämre så har det under hösten 2018 skett en förändring i och med att finansieringen av public 

service gått från licens till skattsedeln. En framtida studie som hade varit intressant är om 

man om några år kan se någon skillnad på utbudet av program som public service producerar 

och sänder. Alltså om debatten påverkar public service så mycket att de ändrar sitt utbud, och 

om skattefinansieringen är en legitim anledning till att göra det. Ytterligare ett förslag på 

vidare forskning är att fortsätta titta på kvalitet. Om det nya sättet att finansiera public service 

i framtiden har ändrat kvaliteten av underhållningsprogram eller andra typer av program.    
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11. Bilagor 

11.1 Kodschema för kvantitativ innehållsanalys 

V1 Kodar-ID 

1. Elin Wärmegård 

 

V2 Kodardatum 

ÅÅMMDD 

 

V3 Program/kanal 

1. Alla för en (SVT 1) 

2. Helgen i P3 (SR P3) 

 

V4 Sändningsdatum (ÅÅMMDD) 

180914 

180921 

180928 

181012 

181019 

181026 

181102 

181109 

181116 

181123 

 

V5 Längd på programmet (minuter) 

MM 

 

V6 Antal män som deltar i Helgen i P3 

XX 

 

V7 Antal kvinnor som deltar i Helgen i P3 

XX 
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V8 Antal män som deltar i Alla för en 

XX 

 

V9 Antal kvinnor som deltar i Alla för en 

XX 

 

V10 Födelseår på deltagarna i Helgen i P3 

ÅÅÅÅ 

 

V11 Födelseår på deltagarna i Alla för en 

ÅÅÅÅ 

 

V12 Bostadsort för deltagarna i Helgen i P3 

Namn på stad 

 

V13 Bostadsort för deltagarna i Alla för en 

Namn på stad 

 

V14 Yrke på deltagarna i Helgen i P3 

Artist 

Komiker 

Bloggare 

m.fl. 

 

V15 Yrke på deltagarna i Alla för en 

Artist 

Komiker 

Skådespelare 

m.fl 

 

V16 Frågornas geografiska ursprung i Helgen i P3 

Namn på land eller större område (och stad om landet är Sverige) 

Okänt 
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Universalt 

 

V17 Frågornas geografiska ursprung i Alla för en 

Namn på land eller större område (och stad om landet är Sverige) 

Okänt 

Universalt  

 

V18 Olämpligt innehåll för barn (svordomar eller sexuella kommentarer) i Helgen i P3 

1. Finns 

2. Finns ej 

(en siffra per program) 

 

V19 Olämpligt innehåll för barn (svordomar eller sexuella kommentarer) i Alla för en 

1. Finns 

2. Finns ej 

(en siffra per program) 

 

V20 Antal aktuella frågor i Helgen i P3 

XX (en siffra per program) 

 

V21 Antal aktuella frågor i Alla för en 

XX (en siffra per program) 

 

V22 Upplägg (från och med avsnitt två) Helgen i P3 

1. Konsekvent 

2. Icke konsekvent 

(en siffra per program) 

 

V23 Upplägg (från och med avsnitt två) Alla för en 

1. Konsekvent 

2. Icke konsekvent 

(en siffra per program) 
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11.2 Frågeschema för kvalitativ innehållsanalys  

1. Vad är det för typ av program? 

2. Vad påstår programmet att det ska vara? 

3. Hur integreras publiken? 

4. Vilka är målgruppen för programmet? 

5. Respekteras målgruppen? 

6. Är tävlingarna i programmet relevanta för publiken? 

7. Hur aktuella är frågorna/tävlingarna? 

8. Tas det upp aktuella nyheter utanför tävlingsmomenten i programmet? 

9. Får publiken möjlighet att känna igen sig och leva sig in i programmet? 

10. Vilka tar mest plats i programmet, programledaren eller deltagarna (om deltagarna, 

vilka specifikt)? 

11. Hur är dramaturgin i programmet? 

12. Är programmets längs rimlig? 

13. Hur stor är produktionskostnaden? 

14. Hur är den tekniska kvaliteten på programmet? 

15. Är upplägget i programmet konsekvent? 

16. När görs programmet? 

17. När sänds programmet? 

18. Vem är programledare? 

19. Vem är producent? 

 


