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Förord
Bingolotto är ett av de mest populära TV-program som under de senaste dryga tio åren funnits i Sverige. Åtminstone om man mäter popularitet i antal sända program, och antal personer som följer programmet vecka efter vecka. Projektet ”Bingolotto – ett spel om svenskhet”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (1999-2001), studerar
programmets plats i samhälle och kultur, genom ett kvalitativt närmande till programtexten och dess publiker, producenter och andra
intressenter. Det första projektåret ägnades åt materialinsamling. Därefter följde en fas av materialbearbetning och analys. Det är denna fas
som redovisas i föreliggande rapport.
Många personer förtjänar att avtackas i detta förord. Först vill vi
rikta ett stort tack till hela produktionspersonalen och redaktionen
bakom Bingolotto, för att de låtit oss få ta del av deras insikter och erfarenheter från över tio års TV-produktion. Framför allt Lars ”Sverre”
Andersson har varit till ovärderlig hjälp. Mats Palmgren på SC1 i Göteborg och Carin Aronsson på SC8 i Uppsala har vänligt ställt upp och
visat oss hur lottdistributionen organiserats. Leif Flatow har givit oss
inblick i FSLs roll i produktionen. Vi vill också tacka till Anders Fährlin
och Tobias Egge på TV4s publikanalysavdelning för varmt tillmötesgående. Tack även till Kajsa Andersson på TV4s informationsavdelning, och till dåvarande programchef Jan Scherman.
Ett stort tack också till alla de informanter som ställde upp och
tog emot oss i sina hem i samband med vår tittarstudie i oktober 1999.
Ett särskilt tack riktar vi här också till de två eldsjälarna i föreningen i
det lilla brukssamhälle där vi fick delta i en Bingolotto-kväll i maj 1999,
och som även visade oss runt på orten.
Ett stort tack till Åsa Bäckström, Love Nordenmark, Carolyn Östberg, Lars Kaijser, Sverker Hyltén-Cavallius och Ulla Centergran, som
hjälpte oss med intervjuer och observationer och därmed gjorde tittarstudien möjlig. Vi vill också tacka medlemmarna i vårt ”systerprojekt”
i Norge, som arbetat med underhållningsprogrammet Reisesjekken, och
med vilka vi haft gemensamma utbyten: Trine Syvertsen, Eva Bakøy,
Ingunn Hagen och Eli Skogerbø.
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Tack också till våra kollegor vid medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, som på manusstadiet lämnat synpunkter till denna rapport.
I projektet har Göran Bolin och Michael Forsman, båda medievetare,
samt Karin Lövgren, etnolog, ingått. Texten bygger på och refererar
empiri som företrädesvis samlats in från och med 1999 och med slutpunkt i december 2001. Detta är med andra ord textens ”nu”, och
eventuella förändringar därefter har inte kunnat beaktas. För rapporten svarar Göran Bolin och Michael Forsman.

Flemingsberg i januari 2002
Göran Bolin & Michael Forsman

Till den andra upplagan har, förutom åtgärdande av en del stavfel och dubbleringar i
referenslistan, gjorts två korrigeringar med betydelse för innehållet. Dels har citatet
på s. 115 kompletterats (ett par meningar hade fallit bort), dels har tabell 2 på s. 127
rättats vad gäller koncessionsavgiften för år 1996.
GB & MF, augusti 2002

8

Bolin & Forsman

Inledning
När man forskar om Bingolotto märker man snart att det finns ofantligt
mycket material om och kring programmet – audiovisuellt, skriftligt
och muntligt. Efter tio år i rikssändning med närmare 400 avsnitt, och
spaltmil i kvälls- och veckopress, är Bingolotto ett TV-program som
knappast någon i Sverige har kunnat undgå, och som även de som inte
tittar på eller är engagerade i ofta har en åsikt om. De flesta har säkert
också någon gång köpt en lott, eller åtminstone lagt märke till någon
av de många försäljarna av bingolotter runt om i vårt land. I kraft av
det oerhörda genomslag som TV-programmet och lotteriet haft har
Bingolotto också fått stå symbol i olika sammanhang, till exempel i
beskrivningar av systemskiften i den svenska ekonomin eller mentaliteten.
Projektet fokuserar främst på Bingolotto som TV-program. Men
det är inte bara strukturerna och tilltalet i detta spel- och underhållningsprogram som intresserat oss, utan också produktions- och
receptionssidan. Inget av detta går att frikoppla från det faktum att
Bingolotto också är ett lotteri och ett vida omtalat fenomen. Bingospelen
strukturerar programmets produktion, och är det fasta nav kring vilket olika andra typer av aktiviteter sedan byggs. Bingospelen är även
centrala för själva tittarerfarenheten och upplevelsen, liksom för de
samtal kring programmet som många har med människor i sin omgivning. Tittarna är också spelare, och kanske har de köpt sina lotter av
grannens barn. Det är sådant som gör att TV-programmet även kan
ses som en komponent eller en funktion i olika sociala nätverk och
lokala sammanhang.
Programmet har även kommit fram i en dynamisk period inom
de svenska etermediernas historia, när public service-monopolen
avreglerades, och nya konkurrenter trädde in på den mediala scenen.
En studie av Bingolotto blir därmed även en studie av den process av
avreglering och marknadsanspassning som de svenska etermedierna
har genomgått det senaste dryga decenniet.
Mot bakgrund av det ovan nämnda kan studiet av Bingolotto sägas
innefatta åtminstone tre till varandra relaterade områden:
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• Bingolotto som TV-program: hur programmet produceras, programtextens
strukturer och tilltalsformer, betydelser och användningsmönster hos faktiska
tittare.
• Bingolotto som lotteri: produktionen och distributionen av lotter och
lotteriets kopplingar till programmet, tittare och olika lokala kontexter.
• Diskurser kring Bingolotto: berättelser och utsagor om Bingolotto – från dem
som står bakom programmet, från publik och debattörer och från olika aktörer på mediemarknaden, främst kvälls- och veckopress.

Målsättningen med projektet har varit att närma sig en förståelse av
Bingolotto som fenomen i dess samhälleliga och kulturella kontext, och
att försöka få en inblick i de mekanismer som kan knytas till TVproduktion och reception i dagens avreglerade svenska mediegeografi.
Angreppssättet har från början med avsikt varit brett och präglats
av mångvetenskaplighet. I projektet har vi varit två medievetare och
en etnolog, och vi har utgått från ekonomiska, mediepolitiska, textanalytiska, medieetnografiska och receptionsteoretiska infallsvinklar,
för att ta oss an fenomenet ur ett så brett perspektiv som möjligt. De
metoder vi använt oss av präglas av denna bredd, där vi utgått från
insamlande av branschuppgifter, utfört dokumentanalys, intervjuer,
observationer, textanalys, pressklippsstudier, etc. Materialet har samlats in gemensamt.
I det följande avrapporteras det arbete som hittills gjorts inom
projektet. Syftet med rapporten är att dels ge en inblick i fenomenet
Bingolotto, samt att diskutera olika möjliga analytiska uppslag. Att beskriva är i en mening att analysera, men vi menar inte att analysen för
den skull är uttömd vid rapportens slut. Tvärtom hoppas vi kunna
vidareutveckla vissa av de uppslag som vi fått, när vi på detta sätt har
tagit oss igenom materialet, och försökt att systematisera detta.
Rapportens upplägg utgår från själva programmet. Därigenom
försöker vi följa den process varmed vi själva närmade oss fenomenet
Bingolotto. Det var programmet som först väckte vårt intresse, och så
småningom fick oss att intressera oss mer ingående för hur dess popularitet hos publiken kunde förstås, och i förlängningen av detta för
vilka inslag i produktionen och händelser i programmets tillkomsthistoria som kunde förklara och belysa framgången.
I det första kapitlet beskrivs studiens syften och utgångspunkter,
frågeställningar och metoder närmare. Där ges också en övergripande
redovisning av projektets insamlade material.
10
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I det andra kapitlet presenteras fenomenet Bingolotto kortfattat.
Här redovisas publik- och lottförsäljningsstatistik samt andra basfakta,
liksom vissa sakuppgifter om programmets uppkomst.
Kapitel tre ger en mer fyllig redogörelse för lotteriets och programmets bakgrund, uppkomst och historiska utveckling.
I kapitel fyra diskuteras de ekonomiska och andra intressenter
som är och har varit inblandade i produktionen av Bingolotto, hur dessa
intressenter kan relateras till varandra, och vilka betydelser som skapas kring detta.
I kapitel fem behandlas själva programtexten. Här redogörs för
hur texten förändrats genom årens lopp, och hur den kan analyseras
genremässigt och narrativt.
Kapitel sex tar sig därefter an programmets publik, som studerats
med hjälp av intervjuer och deltagande observation, samt publikstatistik.
Kapitel sju ska inte i första hand läsas som en traditionell sammanfattning, eftersom samtliga kapitel rymmer egna sammanfattningar.
Här lanseras i stället några övergripande teoretiska teman som kan
kopplas till materialet, och som pekar ut kommande analysmöjligheter.
Boken är resultatet av en gemensam författargärning, och vi har
arbetat med kapitlen tillsammans så att vi själva har svårt att se vem
som ursprungligen tecknat enskilda meningar. Detta undantaget kapitel tre, där Forsman i huvudsak fört pennan, samt kapitel fyra, som
främst författats av Bolin. Vi har dock haft synpunkter på varandras
delar även här, och ställer oss bakom texten i sin helhet gemensamt. I
arbetet med materialinsamlingen och sammanställandet av empirin har
vi också haft hjälp av Karin Lövgren, som i olika interna arbetspapper
sammanställt delar av materialet.
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Kapitel 1:
Projektets syften och
utgångspunkter

Syftet med projektet är att studera TV-programmet och fenomenet
Bingolotto genom de publikidentiteter och konsumtionsroller som programmet genererar, samt via de produktionsmässiga förhållanden som
omgärdar programmet. Teoretiskt utgår studien från teorier om det
senmoderna konsumtionssamhället, etnicitet och svenskhet, medieproduktion samt socialkonstruktionistisk TV-forskning och medieetnografi. Detta har gjorts genom studier av tre delområden, strukturerade
efter de traditionella delarna i kommunikationsprocessen: produktion,
publik och text.
I samband med redovisningen av dessa områden redogör vi för
våra frågeställningar och utgångspunkter, knyter an till tidigare forskning och redogör för arten av vårt empiriska material samt anger våra
metodologiska utgångspunkter. Detta kapitel syftar sålunda till att ge
en presentation av våra utgångspunkter och projektets genomförande.
Vi ser dock inte någon av dessa tre dimensioner som automatiskt överordnad någon av de andra utan som ingående i en helhetsförståelse.
Därför inleds kapitlet med en presentation av tankar kring ett tolkningskretslopp i skapandet av vår förståelse för och redogörelse kring fenomenet Bingolotto.

Ett tolkningskretslopp
Utgångspunkten för projektet var från början en fascination kring den
genomslagskraft som TV-programmet Bingolotto hade i mitten av 1990talet. Det var inte bara programmets uppbyggnad och uttrycksformer
som föranledde intresset, utan i lika hög grad hur tittare konkret för-
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höll sig i sin reception av detta mycket populära TV-program. Med
tiden växte också vårt intresse för hur produktionsteamet och de ansvariga bakom programmet arbetar och konceptualiserar den publik
man vänder sig till. Redan från projektets planeringssfas stod det klart
att det var svårt att isolera TV-programmet Bingolotto från lotteriverksamheten. Detta ledde oss in i de verksamheter och praktiker som är
knutna till lotteriet och till de intressenter som finns bakom detta.
Ur detta bredare perspektiv är Bingolotto en ingång och ett fruktbart exempel för förståelse av förändringar inte bara på de svenska
spelmarknaden utan kanske i ännu högre grad vad det gäller det svenska
TV-landskapet och den svenska TV-kulturen under 1990-talet. Ty Bingolottos framväxt, genomslag och förändringar både belyser och är frukten av den avreglering, kanalexplosion och kommersialisering som skett
på TV-marknaden. Denna utveckling har haft stor betydelse för programutbudet (även inom SVT), lett till en tilltagande segmentering av
tittarkåren och ett ökat intermedialt samspel mellan TV och andra
medier (främst kvälls- och veckopressen), samt på senare år och i växande omfattning inbegripit kopplingar mellan TV-mediet och datoriserade och digitala kommunikationsmöjligheter (web och Internet).
Med andra ord menar vi att Bingolotto bör förstås som ”mer än ett TVprogram”. Strävan att kontextualisera och läsa den kulturella praktik
som länkar produktion-text-publik och TV-programmet och lotteriet
i relation till ett vidare medialt och samhälleligt sammanhang, gör att
vårt angreppssätt får en påtaglig hermeneutisk karaktär.
Som framgår i detta kapitel och i rapporten i sin helhet har vi
använt en uppsättning metoder i projektets olika delar – främst intervjuer, fältobservationer, (deltagar)observation och textanalys. På ett
mer övergripande plan kan man, med en analysmodell för förståelse
av medietexter hämtad från Peter Dahlgren (2000 s. 84ff), säga att vi
närmat oss Bingolotto utifrån ett ”tolkningskretslopp”, där just kontextualiseringar är av största vikt. Detta menar Dahlgren är en teknik som
hjälper forskaren att belysa det medialiserade stoffet (programmet)
och forma tolkningar om det och om de mediala, publika och samhälleliga sammanhang det ingår i. Att följa ett kretslopp medför ett
arbetssätt som inte är linjärt. Snarare vidgas och förändras tolkningshorisonterna och förståelseramarna allteftersom man förflyttar sig i
detta kretslopp och beroende på vilken del eller dimension av detta
som betonas.
14
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Enligt Dahlgren (2000 s. 85) kan man ange sex hållpunkter för ett
sådant tolkningskretslopp. Någon rangordning mellan dessa bör inte
upprättas i en konkret analyssituation utan dessa hållpunkter återkommer i en pågående process tills tolkningen är ”mättad”.
• mediala sammanhang
• textens intentioner
• den avsedda/tänkbara publiken/målgruppen
• produktionsomständigheter
• textens uppbyggnad
• samhällssammanhang

Vi utgår från Dahlgren, men har lagt till vissa aspekter som inte ryms
i dennes i huvudsak textanalytiskt orienterade redogörelse, vilka pekar
mot dels produktionskontexten och dels en vidare mediehistorisk kontext. Vi relaterar också Dahlgrens modell till vårt projekts genomförande och våra olika former av empiriskt material.

Det mediala sammanhanget
Här gäller det att konstatera var i medieutbudet och i det mediala genrespektrat det specifika materialet förekommer, och diskutera respektive mediums betydelse för programmets framställningen. Bingolotto är
ett av många program inom spelgenren i kanalutbudet. Att det är ett
program som kan kategoriseras som ett spelprogram är viktigt för
programmets uppbyggnad och för dess bruksvärden för publiken. Men
det finns olika typer av spelprogram och Bingolotto är också ett program med en särpräglad profil i och med att det på ett genomgripande
och vardagsnära sätt är kopplat till lotteriet. Programmet ska på ett
underhållande sätt förmedla dragningen som gjorts av lotteriet, och
att titta på Bingolotto innebär ofta också att man spelar Bingolotto och
sålunda att en bingolott har köpts (vilket leder in i en lokal kontext
och ger kopplingar till föreningslivet). Detta kan med fog sägas vara
unikt för Bingolotto inom spelgenren. Vi menar också att det är viktigt
att kartlägga kopplingarna mellan TV-programmet och lotteriet hur
Bingolotto och lotteriverksamheten vuxit fram och förändrats från det
Kapitel 1: Projektets syften och utgångspunkter
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att det etablerades i en lokala kontext i lokal-TV i Göteborg i slutet av
1980-talet för att sedan bli en nationell angelägenhet. Bingolotto pekar
således ut mot en extramedial kontext.
Till det mediala sammanhanget lägger vi även en ytterligare, vidare dimension, genom att relatera Bingolotto till avregleringen och
kommersialiseringens av den svenska TV-marknaden. Här blir också
TV4s betydelse för spel- och underhållningsprogrammet viktig att
beakta. Till exempel gäller det programmets sändningstid och plats i
kanalens hela profil, liksom förhållningssättet till gällande lagstiftning
för TV-reklam, vilket på ett konkret sätt inverkar på programmets
uppbyggnad. Till programmet mediala sammanhang räknar vi även
kopplingar mellan Bingolotto och andra medier, inte minst gäller det de
omfattande skriverierna i kvällspressens som särskilt under de första
åren bidrog till att bygga upp fenomenet Bingolotto (lotteriet och TVprogrammet) och som vävdes in som en del i tittarnas reception och
förståelse. I vissa avsnitt i rapporten har just pressklipp en viktig funktion som källmaterial, främst i tecknandet av programmets historia.

Textens intentioner
Med intentioner avser Dahlgren främst sådana intentioner som kan
uttolkas ”ur texten”. Även vi har studerat detta genom textanalys.
Intentionalitet är ett centralt begrepp även i våra studier av programmets produktionsomständigheter, ty genom intervjuer har vi fått en
bild av hur de programansvariga och redaktionen tänker kring ”sitt
program”, vad de vill med detta och till vem de avser vända sig. Således finns det ett nära samband mellan analysen av textens intentioner
och studiet av programmets produktionsomständigheter.

Den avsedda/tänkbara publiken/målgruppen
Genom att studera textens intentioner kan man förstå för vilken publik programmet är avsett. Men även här förordar vi och redovisar
empiri som samlats in i produktionsledet, t.ex. genom intervjuer med
programmakare och genom observationer i inspelningssituationer. En
avgörande skillnad mellan vad som föreslås i Dahlgrens modell och
vårt projekt är att vi har genomfört empiriska studier av faktiska tit16
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tare, i form av semistrukturerade intervjuer och deltagarobservation.
Vi har även använt befintlig tittarstatistik som ett källmaterial i kontextualiseringen av programmets historia och framväxt. Man skulle
sålunda kunna lägga till den ”empiriska publiken” som en egen och
sjunde kategori i tolkningskretsloppet.

Produktionsomständigheter
Att känna till hur en medietext har vuxit fram och tillkommit ger en
djupare förståelse av medietexten och av publikens förhållningssätt
till denna. Alltför sällan utnyttjas denna möjlighet. Ibland med hänvisning till att det är svårt att ”komma in” i medieföretagen och få tillgång till sådant stoff. Några större hinder upplevde vi oss inte möta,
och det intervjumaterial vi har med personer som arbetar med Bingolotto, och det fältarbete som vi gjorde i studion i Göteborg har på många
sätt präglat denna vår första redogörelse kring fenomenet.

Textens uppbyggnad
Enligt Dahlgren (s. 92) är textens uppbyggnad ”den viktigaste och
vanligaste” dimensionen i en textanalys. Eftersom vårt projekt inte är
textanalytiskt i denna snävare mening, utan mer betonar kontextualiseringen av programmet, inte minst i relation till lotteriet, stämmer
inte detta fullt ut i vårt fall. Textanalyser kan också göras på många
olika sätt. I vårt fall och i denna rapport har det främst handlat om att
försöka förklara den grundläggande uppbyggnaden av programmet
och om att kontextualisera detta i relation till tittare och de olika intressenter (inte minst ekonomiska) som kringgärdar Bingolotto.

Samhällssammanhang
Ingen medietext, ingen medial praktik, existerar i ett vakuum. Vi försöker, om än med begränsade anspråk, också peka på att Bingolotto inte
bara bör relateras till mediala förändringar i Sverige under 1990-talet,
utan också till en vidare samhällskontext. Särskilt viktigt ter sig här
föreningslivet och nedskärningar i stödet till idrottsrörelsen och spelKapitel 1: Projektets syften och utgångspunkter

17

marknaden. I våra tittarstudier finns också dylika kopplingar i form av
intervjupersoners berättelser och genom en studie av Bingolottos plats i
en specifik lokal kontext.

Sex punkter eller tre dimensioner?
Dahlgrens modell har alltså tett sig fruktbar som ett sätt att gestalta de
tankegångar projektet utgick ifrån. Vi ska dock fortsättningsvis i detta
kapitel gå igenom vårt upplägg utifrån de tre dimensionerna produktion, text och publik.

Medieproduktion
Medieproduktion har ofta studerats utifrån ett objektifierande makroperspektiv, där produktionens resultat i form av marknadsstrukturella
mönster, snarare än produktionen som process, stått i fokus (t.ex.
Gurevich m.fl. 1991). Ibland har dock forskning om medieproduktion
närmat sig denna process ur ett mer inkännande inifrånperspektiv. I
dessa fall har det dock oftast rört sig om redaktionella processer i
samband med nyhetsproduktion (t.ex. Tuchman 1978, Gans 1979,
Löfgren Nilsson 1999). Däremot finns det färre studier som tar sig an
underhållningsproduktion utifrån ett inifrånperspektiv (se dock
Gripsrud 1995b och Ytreberg 1999). I de fall så har skett har det dock
främst tagits fasta på vissa specifika grupper inom produktionen, t.ex.
producenterna och deras roll (t.ex. Tunstall 1993, Turow 1982, Cantor
& Cantor 1992 s. 66ff).
Denis McQuail (1994 s. 188ff) pekar i sin standardöversikt över
masskommunikationsforskningen på olika nivåer att studera medieproduktion och medieorganisationer, spännande från den individuella
nivån över i tur och ordning organisationen, mediet, medieindustrin
eller institutionen (t.ex. public service), samhällsnivån och slutligen
den internationella, eller kanske snarare globala, nivån. Den empiri vi
har tillgång till lämpar sig inte för analys på alla dessa nivåer, utan det
kvalitativa och etnografiskt inspirerade angreppssättet befrämjar en
analys på de två första: den individuella nivån inom programföretaget,
dvs. de olika personernas relationer till varandra, samt hur organisa18
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tionen fungerar som organisation (Vilka personliga konflikter finns
det? Av vilken typ är de? Personliga eller yrkesmässiga?). Det är dock
även möjligt att diskutera några av de andra nivåerna utifrån de empiriska observationerna. Främst kan vi här extrapolera utifrån vårt material och uttala oss om mediet, medieindustrin och medieinstitutionen.
I lägre grad kan vi på empirisk grund uttala oss om samhällsnivån,
liksom om den globala nivån, även om vi hoppas att de resultat som
projektet frambringar kan bidra med insikter också här. Vårt arbete
har vägletts av följande frågeställningar:
•
•
•

Hur ser programmets tillkomsthistoria ut? Vilka kontexteulla faktorer har
varit viktiga i förståelsen av denna historia?
Vilken bild av publiken har man inom programproduktion och distribution? Vilka vill man nå med programmet och lotteriet? Vilka målgrupper
har annonsörer och sponsorer?
Vilka är de ekonomiska och diskursiva kopplingarna mellan TV4, annonsoch varumarknader, inblandade folkrörelser, olika sekundära medier, och
hur kan man analysera relationerna mellan dessa?

I studien av Bingolottos produktion har vi haft som målsättning att närma
oss den ur ett inifrånperspektiv. Dels har vi genom deltagande observation och intervjuer studerat produktionen på plats i TV-studion, dels
har vi genom intervjuer, samtal och dokumentanalys försökt fånga de
olika kontextuella villkor som styr produktionen (jfr. McRobbie 2000
s. 259f).

Receptionsanalys och medieetnografi
Receptionsanalys och medieetnografi har under 1980- och 1990-talen
blivit allt vanligare inom medieforskningen, inte minst som ett resultat
av den så kallade kvalitativa vändningen under det sena 1970-talet (jfr.
KB Jensen 1991).
Medieforskning om publiker har historiskt ofta fokuserat effekter eller användning baserat på ett individualistiskt-psykologiskt betraktelsesätt, med olika statistiska metoder som främsta angreppssätt
(McQuail 1997, Webster & Phalen 1997). I och med den kvalitativa
vändningen inom medieforskningen kom denna forskningshegemoni
att rubbas, och allt fler forskare började söka sig till kvalitativa metoder som intervjuer inom receptionsforskningen och till etnografiskt
Kapitel 1: Projektets syften och utgångspunkter

19

influerade studier av olika gruppers vardagliga mediebruk (jfr. Bolin
1994, Drotner 1993a, 1993b, 1994 och Moores 1993).
Receptionsforskningen, med sina rötter inom litteraturvetenskapen, tenderar att ta fasta på textuella strukturers möte med individer och de kognitiva meningsprocesser som därvid uppstår. Inom
medieetnografisk forskning står inte själva mötet mellan en text och
ett subjekt i fokus, utan kontexten och det vardagliga mediebruket, som
ofta tematiseras i termer av motstånd, mening, njutning och identitet.
Vi har tagit fasta på båda dessa aspekter, och strävar efter att förankra
det meningsskapande mötet mellan ett specifikt program och delar av
dess publik i en vardagskontext.
Till den empiriska intervjudelen har hämtats inspiration och teoretiska utgångspunkter från den kvalitativa forskning som bedrivits
om mediepubliker under de två senaste decennierna. Inte minst viktigt för vårt närmande av publiken har genomlysningen av TVs roll i
hem- och familjelivet varit, t.ex. i hur hem- och familjelivet temporalt
och socialt struktureras kring TV-tittandet (Ang 1996, Gray 1992, Lull
1990, Morley 1986 och 1992). Inom denna etnografiska medieforskning har således kärnfamiljen ofta stått i fokus som publikenhet (Morley
1986, för kritik se Reimer 1995 s. 239ff). I och med detta fokus på
kärnfamiljen missar man en stor publikgrupp – pensionärerna. Pensionärer utgör idag arton procent av Sveriges befolkning (Ronström 1997
s. 35), men trots sin stora andel av den totala publiken och sin jämförelsevis stora TV-konsumtion är pensionärer en publikgrupp som sällan ägnas något forskningsintresse. Pensionärer och äldre utgör en
mycket stor del av Bingolottos publik, vilket vi tagit fasta på även om vi
inte har begränsat oss till detta ålderssegment av publiken.
Ett inslag i receptionsdelen har varit att studera den konstruktion
av svenskhet och det svenska som programmet aktualiserar, och sökt
placera den etnografiska empirin i relation till den omfattande forskning om det moderna Sveriges utveckling och svenskhetens olika dimensioner som gjorts av ledande svenska etnologer (t.ex. Arnstberg
1993, Daun 1989, Ehn m.fl. 1993), inte minst den forskning som behandlat mediernas plats i denna konstruktion (Löfgren 1990, jfr. Anderson 1991/1993).
En viktig aspekt av fenomenet Bingolotto är givetvis spelandet. Spelmarknaden har under senare år vuxit avsevärt (Wicklin 1999), och i
denna öknings kölvatten har uppstått en flora av spelstudier av olika
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slag. Här återfinns bl.a. en del forskning av idéhistoriskt inriktat slag
(Munting 1996, Reith 1999), liksom teoretiska översikter (t.ex. McMillen
1996), men även mer specialinriktade studier av t.ex. bingospel (Dixey
1996). Mycket av den forskning som görs om spelande utgår från spelandets avigsidor i form av spelberoende, etc. (t.ex. Rönnberg m.fl.
1999).1 Det finns dock de som tagit upp spelande och medier, men då
mest i form av ekonomiskt inriktade analyser av omsättning av televiserade lotterier (t.ex. Mohl 1994), men det finns även exempel på
översiktsverk av mer inventerande karaktär om spelprogram internationellt (Cooper-Chen 1994).
I projektet har vi kombinerat kvantitativa uppgifter om publiken
(främst från Mediamätning i Skandinavien, MMS) med ett mer kvalitativt material som vi samlat in själva. Detta består främst av intervjuer och observationer. Här har fyra frågeområden betraktats som
särskilt centrala:
•
•

•

Hur ser publikens sammansättning ut (köns-, ålders-, utbildnings- och klassmässigt)?
Vad kännetecknar tittandet på Bingolotto som TV-ritual? Vilka handlingar
och praktiker kan det kopplas till? Vilka betydelser har spelandet och programmet som ett spänningsskapande moment för denna ritual? Vilka andra faktorer är avgörande för programmets meningsfullhet?
Vilken meningsbärande roll och vilka sociala funktioner har Bingolotto för
medlemmar i olika typer av hushåll i konstruerandet av familjen och lördagskvällen? Hur kan programmet länkas till vidare sociala gemenskaper
och kulturella offentligheter?

I denna del fokuserades genom etnografiska intervjuer och deltagarobservation tio ”Bingolottohushåll”. Dessa valdes utifrån på förhand
uppställda kategorier, bl.a. med avseende på hushållets sammansättning, geografiska belägenhet, ålder, etc. Syftet var att få tag på så olika
tittarkontexter som möjligt, för att på så sätt kunna fånga in ett så
brett spektrum som möjligt av olika förhållningssätt. Ett Bingolottohushåll kunde därför bestå av t.ex. en familj eller delar av en familj, en
behandlingsgrupp på ett behandlingshem, ett enpersonshushåll, etc.
Receptionsstudien har centrerats kring tre aspekter av receptionsakten: Kognitiva processer; tolkningsrepertoarer och mening som tittare
skapar i kommentarer och reflektioner kring programmet, t.ex. med
avseende på den (imaginära) spel- och konsumtionsgemenskap som
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skapas kring programmet. Sociala processer; programmets betydelse som
del i en TV-ritual och livsstil, inom vilken också olika relationer i familjen
struktureras – mellan generationer, kvinnor och män, etc. Temporala
aspekter; t.ex. programmets betydelse som en faktor i strukturerandet
av lördagskvällen.
Samtliga dessa tre dimensioner har relevans för den tematiska
analysen av intervjuutskrifter och fältanteckningar från de deltagande
observationerna, där frågor om de olika personernas och familjernas
tolkningsrepertoarer, tolkningsgemenskaper och inbördes relationer
är centrala teman i strävandena att få fram stoff om svenskhet och
regional identitet, konsumtion och familjeidentitet. Som alltid i
(medie)etnografiska sammanhang har här funnits ett induktivt moment i mötet med informanterna, men dessa tre teman har utgjort
utgångspunkten för den analytiska bearbetningen av materialet. Intervjuerna har heller inte varit renodlat etnografiska, utan mer strukturerade efter dessa dimensioner (även om vi givetvis förhållit oss lyhörda
inför eventuella nya teman som kunde tänkas dyka upp, både i intervjuer och under observationer) (jfr. McCracken 1988).

Programtexten
Det tredje analysområdet som strukturerat frågeställningar har varit
själva programtextens innehåll och form. Tidigare forskning om Bingolotto saknas helt. Eftersom just denna TV-programform är ny är den
lite utforskad (se dock Jantzen & Møller 1993). Däremot finns det
analyser av renodlade tävlingsprogram. De flesta av dessa rör program producerade utanför Sverige (Skovmand 1992, Fiske 1987,
Holbrook 1993), eller också handlar det om frågeprogram där de tävlandes kunskaper sätts på prov (Breitenstein 1990). En central del av den
idag mycket vidsträckta internationella TV-forskningen är just analyser av olika TV-genrer, inte minst genren pratprogram. I dessa används ofta kvalitativa ansatser (t.ex. Bruun 1999). Då kombineras gärna
strukturella och syntaktiska analyser av t.ex. dramaturgi och narration,
med semiotiska perspektiv, där bl.a. frågor om TV-koder och tilltalsformer är centrala. (Konkret innebär detta att man bl.a. analyserar sådant som klippning, kamerarörelser, blickar, och ljus-, ljud- och musikanvändning.) Med detta som underlag kan tolkningar i t.ex. en ideolo-
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gikritisk eller fenomenologisk riktning göras av hur texten tilltalar och
positionerar sin publik (se t.ex. Fiske 1987, Wilson 1993, Silverstone
1994). Allt fler TV-forskare har också börjat diskutera TVs (pseudo)interaktivitet och sociabilitet. Till exempel gällande den betydelse studiopubliken, programledarens blickar, etc., har för hur TV-publiken i hemmet positioneras, upplever och tolkar programmet (Livingstone & Lunt
1994, Dahlgren 1995, Silverstone 1994).
Studier har visat att personer med blandad eller icke svensk bakgrund är kraftigt underrepresenterade i svensk TV. Inom forskningsprojektet ”Televisionens idévärld” fann man t.ex. att olika minoritetsgrupper förekommer i svensk TV i mycket liten utsträckning och att
minoritetsgrupperna dessutom är skildrade i mindre framträdande
roller (Strand 1988). Även om detta tycks vara ett fenomen som håller
på att förändras, inte minst genom filmer som TV-filmer som Hammarkullen (1997) och Det nya landet (1999), är fortfarande frågor om
representation av olika etniska grupper som frammanas i TV betydelsefulla som indikatorer på värderingar inom en viss kultur. Man kan
t.ex. hävda att det i ett program som Bingolotto finns olika koder för
svenskhet, som lägger en grund för TV-publikens identifikation och
tolkningar. Framför allt betoningen på resor som vinster i programmet kan bidra till att skapa ideologier kring svenskhet i relation till det
utland som resorna så gott som alltid är ställda till, inte sällan till exotiska länder som lockar med sol och bad och som därmed framställs i
ett slags bekymmersfritt fritidsljus att skilja ifrån den nordiska grå
(arbets)vardagens förmenta tristess.
Inom svensk etnologi kan vi finna intressanta resonemang om
förändringen av föreställningar kring det svenska och svenskhet, i något fall med fokus på medier (se Daun 1989, Löfgren 1990, Ehn m.fl.
1993). Men det har funnits få undersökningar rörande bilden av svenskhet och konstruktionen av en föreställd gemenskap specifikt i TV. Inom
den mer kulturalistiska och etnografiska delen av brittisk kvalitativ TVforskning finner man dock relevanta studier av hur etniska gemenskaper och skillnader konstrueras, ritualiseras, upprätthålls och förändras
på ett symboliskt plan, i användningen av TV och i samspel med vissa
programgenrer (Fuglesang 1994, Gillespie 1995).
Programanalysens struktur har delvis utformats med den etnografiska intervjudelen som utgångspunkt, där ursprungliga teman konstruerats utifrån vad som framkommit i intervjuer med publiken, och
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där nya teman successivt dykt upp. Vi har här utgått från följande
frågeställningar:
•

•

•

Vad kännetecknar programmet strukturellt och tematiskt? Hur kan programmet förstås i relation till övergripande genremönster (t.ex. i relation till
andra spelprogram)? Hur kan de narrativa och dramaturgiska förhållandena mellan programmets olika delar – tävlingsmoment, lyssnarsamtal,
artistbesök, etc. – förstås? Vilken betydelse har programledaren?
Hur kan programmets uppbyggnad, medverkande och tilltalsformer, t.ex.
vad gäller programledarens förhållande till studio- och TV-publiken, förstås utifrån en diskussion om olika åskådarpositioner, medborgarskap och
konsumentroller?
Vilka betydelser och ideologiska implikationer följer av programmets uppbyggnad och tilltalsform vad gäller konsumism, spel, familje- och gemenskapsideologi samt svenskhet och eventuellt andra etniska identiteter?

Det analytiska angreppssättet har varit kvalitativt. Analysen har skett
utifrån ett strategiskt urval av program sedan starten men med tonvikt
på de under projekttiden aktuella säsongerna. Utifrån hermeneutiska,
diskursteoretiska, samtalsanalytiska och semiotiska perspektiv har innehållsanalysen gjorts i två steg.
I ett första steg har programmets struktur och dramaturgiska uppbyggnad studerats, dels som programmet sett ut på 2000-talet, och
dels med blickpunkt på de förändringar som gjorts i denna struktur
under årens lopp (t.ex. införandet av ytterligare bingospelsmoment,
etc.). Ett viktigt moment i denna studie har varit att ta fasta på konsumtionsdimensionen i inslagen av produktplacering och varupresentation, och huruvida det går att uttyda en systematik i dessa. Det
första steget har således inneburit en mer formmässig analys av programmet.
I det andra steget av innehållsanalysen har fokus överflyttats till
att i relation till receptionsanalysen mer ingående studera programmets betydelser och representation av regional identitet och konstituerandet av en tittargemenskap (jfr. Hall 1997a). Det har således inte
funnits någon avsikt att först konstruera en normativ forskaranalys
som tar fram en dominant-hegemonisk tittarposition, för att sedan
ställa denna mot hur ”den verkliga publiken” avkodar programmet
(jfr. Hall 1973/1993). Receptions- och innehållsanalysen har i stället
som målsättning att berika varandra.
Ett viktigt inslag i programmet, och i den symboliska konstruk24
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tionen av svenskhet, har varit den geografiska lokaliseringen av de
personer som ringer in till programmet. Precis som i radioprogram
som Ring, så spelar vi (1968–), har en central del i tittarsamtalen varit
den geografiska bestämningen av den som ringer, framför allt under
Leif ”Loket” Olssons tid som programledare. Och i likhet med Hasse
Tellemar tycks Loket besitta heltäckande kunskaper om svenska orter
och svensk geografi. Vi har därför studerat bl.a. hur språket i samtalen
mellan programledaren och de som ringer in till programmet kan sägas ingå som retoriska moment i programmet (genom strategier i samtalens öppningsfas, intimitetsstrategier, dominans, topik och avslutningsfas), där samtalen bl.a. har funktionen av att rumsligt bestämma
den inringande telefonören, och därmed bekräfta den regionala identiteten (jfr. Larsson 1999).
Ett annat viktigt tema är att analysera den ideologi kring varor
och konsumtion som ett tävlingsprogram med vinster i form av varor
är inbegripen i. Här gäller det att studera programmets (och ytterst
mediernas) roll i en vidare samhällelig och ekonomisk konsumtionskontext (Haug 1971/1975; jfr. Tetzlaff 1991), där det ibland hävdas
att det dominerande inslaget i den västerländska subjektiviteten rört
sig från en puritansk arbetsetik till en hedonistisk konsumtionsetik
(Bauman 1998/1999 s. 39ff), där konsumtion inte längre enbart är
knutet till fritiden utan har institutionaliserats som en medborgerlig
plikt (Baudrillard 1970/1998 s. 80).2
Syfte och frågeställningar vad gäller textanalysdelen har konstruerades utifrån textens relation till dels produktionen och dels till dess
betydelse för tittarna. Det var således detta som styrde våra intressen
att först ta oss an programproduktionen under våren 1999. Under
loppet av denna fas av projektarbetet kom vi successivt till insikt om
den vikt som produktionen har i analysen av ett fenomen som Bingolotto. Våra intressen har därmed alltmer kommit att fokuseras kring
denna del av frågeställningarna, och det riktiga i denna omsvängning
har också bekräftats av den publikstudie som genomfördes under hösten samma år. Man kan uttrycka det så att publikstudien i relativt liten
grad bidrog till att skapa ny kunskap om fenomenet. Snarare fick vi
våra förgivettagna antaganden bekräftade av denna delstudie. Däremot framstod det som alltmer tydligt under materialinsamlingens gång
att det var i produktionen ny kunskap om TV som kulturellt och socialt fenomen kunde genereras. I sig har detta således inneburit ett slags
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förskjutning i fokus för projektet, utan att för den skull rasera eller
omintetgöra det tidigare upplägget.

Projektets material
Det insamlade materialet kan delas in efter de tre olika områden som
frågeställningarna är strukturerade efter, dvs. produktionen, receptionen
och texten. Dessa går sedan att bryta ned ytterligare.

Produktionsanalysen
Det material kring produktionen som samlats in inom projektet kan i
sin tur delas in i tre delar som rör det programproducerande företaget,
det distribuerande företaget (TV4) och de lottdistribuerande organisationerna (FSL). Den första av dessa delar, dvs materialet från det
programproducerande företaget, kan i sin tur delas in i material som
rör den organisatoriska ledningen, respektive den programproducerande personalen.
För det första har vi ett omfattande material från det programproducerande företaget Gert Eklund Television AB (GETV), eller som
det numera heter: Interactive Gaming Systems (IGS). Här har vi
intervjuat företagsledningen, dvs. Gert Eklund själv, marknadschefen
och även samtalat med andra personer i ledningsgruppen, inklusive
deras förre VD och en under lång tid verksam styrelsemedlem. Vi har
också tagit del av offentligt material som produceras inom företaget
via bl.a. deras hemsida.
Bland den programproducerande personalen har vi intervjuat producenter, bildproducent, programledare, scenografer, fotografer och
studiopersonal och programdeltagare, samt utfört deltagande observation vid ett flertal inspelnings-/sändningstillfällen (och även vid olika
jippon och receptionstillfällen), där vi också kunnat föra längre och
kortare samtal med kameramän, studiovärdinnor, ljudtekniker,
telefonister, etc. Vi har dessutom hållit regelbunden kontakt med flera
av dessa per telefon. Observationer i studion har gjorts vid ett tiotal
tillfällen, främst vid den nationella sändningen, men även vid den lokala sändningen. Vid dessa tillfällen har vi försökt att göra observationer
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från så många skilda ställen i studion som möjligt, vilket bl.a. inneburit
att vi suttit i bildkontrollen, i studiopubliken, vid sidan av scenen tillsammans med programvärdinnor och scriptor, etc. Utöver detta har
vi besökt produktionsföretagets lokaler i samband med intervjuer vid
ett flertal tillfällen.
I rapporten används produktionspersonalens verkliga namn. De
presenterades med dessa i de eftertexter som följt på TV-programmens säsongsfinaler där samtliga i produktionspersonalen namngivits.3
På det distribuerande företaget TV4 har vi genomfört intervjuer med
dåvarande (2000) programchef och en då involverad exekutiv producent, samt har haft ett flertal längre samtal med publikanalysavdelningen. Vi har även dokumentmaterial i form av årsberättelser och
publikstatistik, både från TV4 och från Mediamätning i Skandinavien
(MMS).
Bland dem som är folkrörelseanknutna har vi intervjuat en representant för Folkrörelsernas samarbetsorgan för lotterifrågor (FSL) och
Svensk TV-Bingo AB, vilka är de som äger själva lotteriet som programmet är uppbyggt kring. Vi har även samtalat med representanter
för de i dagsläget (dvs. 2001) 21 servicecentraler som distribuerar lotter över hela landet, samt genomfört längre intervjuer med tre av dessa
(Uppsala, Stockholm och Göteborg). Vi har även i samband med den
större publikstudie som genomfördes i oktober 1999 samtalat med
flera lokala ombud runt om i landet, och i flera fall följt med dessa på
sina försäljningsrundor. I en mindre bruksort på gränsen mellan Närke
och Värmland har vi gjort en mer omfattande studie av det lokala föreningslivets aktiviteter i samband med bingolottoverksamheterna, bl.a.
innefattande en deltagande observation vid den ”Bingolottokväll” som
idrottsföreningen anordnade i Folkets hus en lördagskväll i maj 1999.
Vi har således material som dels rör det programproducerande
företaget och de personer som besitter olika positioner inom det, dels
från den programproducerande personal som konkret arbetar med
utformningen av programmet. Till dessa båda sfärer finns å ena sidan
TV4 som distribuerar programmet, och här har vi material i form av
intervjuer på programläggnings- och programplaneringsnivå. Å andra
sidan finns knutet till programproduktionen själva lottdistributionen,
dvs. de svenska folkrörelserna genom FSL och Svensk TV-Bingo AB.
Därifrån löper i sin tur förgreningar ner till de olika lokala idrotts- och
andra föreningar som är de som distribuerar och säljer lotterna.
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Vad gäller lottdistributionen har vi material i form av intervjuer
från alla nivåer från den högsta ledningen för FSL, över den distriktsmässiga mellannivån i form av servicecentraler runt om i landet, och
sedan till de klubbar och personer som står för den konkreta hanteringen av lottförsäljningen till tittarna.

Publikanalysen
Vad gäller publiken så har vi intervjuer och fältanteckningar från deltagande observation i tio Bingolottohem från vecka 42 i oktober 1999.
Denna studie var upplagd enligt följande mönster: först genomfördes
en intervju med en huvudinformant i Bingolottohemmet torsdagen
innan sändning (i något fall under fredagen). Därefter satt vi tre forskare, och sju av oss anlitade medforskare, tillsammans med informanterna och tittade på lördagkvällen den 23 oktober. Detta följdes sedan
upp med en intervju under söndagen eller måndagen. Alla personer i
publiken som vi intervjuat har anonymiserats.
Förutom dessa intervjuer och observationer har vi gjort en intervju med en äldre kvinna som varit med i programmet som soffgäst. Vi
har även en intervju med ett äldre par som tittar på programmet utan
att spela, vilket får anses vara mindre vanligt. Vi har även sökt att få in
tittarbrev till projektet, dels genom att dela ut informations- och
efterlysningslappar på de orter vi gjorde våra intervjuer på, dels genom att i samband med intervjuer i lokalpress efterlyst kontakt med
tittare. Resultatet av dessa ansträngningar har dock inskränkt sig till ett
fåtal tittarbrev.
Utöver detta har vi som handledare i medie- och kommunikationsvetenskap handlett eller på annat sätt bistått studenter som skrivit om
fenomenet Bingolotto. Värt att nämna här kan vara den C-uppsats i sociologi vid högskolan i Kalmar, där två studenter genomförde en publikstudie enligt ungefär samma upplägg som vår oktober-studie (Andersson & Rosén 1999). Denna består av fem stycken intervjuer med bingolottospelare i kalmartrakten, samt observationer av speltillfällen med
tre av dessa.
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Textanalysen
Vad gäller programtexten har vi alla Bingolotto-program från 1999 inspelade på video, samt en del ”Inför”-program och reklamsnuttar för programmet. Bingolotto har i sin nationella variant sänts i över 375 program räknat fram till och med hösten 2001, och i det lokala ungefär
lika många gånger, innan det lades ner med sista sändningen våren
2000.4 Tillsammans med specialprogram etc., blir detta väl över 1.000
program. Vi har därför gjort ett urval från de tidiga åren 1991 till 1998,
där vi valt ut en mars- och en oktobersändning från de nationella sändningarna, samt enstaka program från de första lokalsändningarna.
Utöver detta har vi en hel del program från år 2000 och 2001 inspelade, samt ganska många från åren 1996 till 1998. Vi har även en hel
del bandade program från Bingolottos lokala göteborgsvariant, vilken
sändes via kabelkanalen TV21. Vi har dessutom videoupptagningar
från Bingolotto i tysk TV (januari 2000).
Även inom denna del har vi haft hjälp av en magisterstudent i
nordiska språk, som genomfört en samtalsanalys av Lokets telefonsamtal med tittarna (Larsson 1999).

Övrigt material
Det finns också en hel del material som inte kan knytas direkt till någon av de tre ovan angivna analysområdena. Det mesta av detta materialet skär snarare tvärs genom dessa. Vi har t.ex. ett stort antal pressklipp från dags- och veckopress som täcker in alla de olika delar av
studien som beskrivits ovan. Vi har även samlat material från fackoch branschfora, som t.ex. tidskriften Spelvärlden. Vårt material består
även av fotografier, videoupptagningar och anteckningar från fältarbete, både i studio och på de orter som publikstudien genomförts på,
samt vid en del andra offentliga evenemang som anordnats, t.ex. sådana där den förre programledaren Loket fungerat som konferencier
(Maja Gräddnosloppet i Uppsala, Hotingtravet i Ångermanland). Vi
har också en del radiointervjuer, och dokumentärprogram på TV inspelade.
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Redovisningsprinciper
Materialet är således av lite olika karaktär och omfång. Vad gäller fältmaterialet redovisas det enligt följande system: I = intervju, T = telefonsamtal, IS = intervjusituationsbeskrivning, F = fältobservation. Signaturen efteråt anger vilken person eller vilket tillfälle som behandlas,
datumet anger tiden för detta, och den sista signaturen vem i projektet
som intervjuat, iakttagit eller beskrivit. Referensen (I/Strömbäck
990512/MF) ska således uttydas ”Intervju med scenografen Folke
Strömbäck utförd den 12 maj 1999 av Michael Forsman”.
Transkriberingen av intervjuerna har gjorts ordagrant, vilket innebär att vi skrivit ut dem så som de talas i talspråklig form. När de
redovisas här har de redigerats för att öka läsbarheten. Även fältanteckningarna har redigerats för att anpassas till normalt skriftspråk,
vilket innebär att vissa förtydliganden gjorts jämfört med de ursprungliga anteckningarna. När större mellanliggande stycken avlägsnats har
detta markerats med hakparantes […]. Framför allt har detta gjorts för
att markera avbrott i de fall fältanteckningarna redogör för ett sammanhängande förlopp, t.ex. i studion under sändning.
Vad gäller hänvisningar till avsnitt av Bingolotto hänvisas de till med
angivande av sändningsdatum. Andra TV-program som omnämns har
i möjligaste mån försetts med årtal för första sändning. Filmtitlar redovisas med produktionsår. Pressklipp redovisas i fotnoter med tidningens namn, artikelrubrik och publiceringsdatum.

Noter
1
Det finns åtminstone två stycken akademiska tidskrifter som fokuserar spel och
spelande: Journal of Gambling Studies (1984—), och Journal of Gambling Behaviour
(1984—). I båda dessa återfinns en hel del forskning om risker med spelande.
2
Baudrillards teser bygger i mycket på nationalekonomen John Kenneth Galbraiths
(1967) tankar om att det i ”den nya industristaten” är företagen snarare än kunderna som producerar efterfrågan på olika marknader: ”Initiativet till produktionen
kommer inte från den suveräne konsumenten [utan] snarare från den stora producerande organisationen, som förmår kontrollera de marknader den antas tjäna och
dessutom forma konsumenten efter sina behov” (s. 15).
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3
TV4 har enligt bildproducenten Peter Damerau (I/Damerau 990604/KL) valt att
enbart presentera ”de mer konstnärligt ansvariga” i eftertexterna, med hänvisning
till att tittarna tenderar att byta kanal vid eftertexter längre än 15 sekunder.
4
Uppgiften om antalet lokalprogram är hämtad från ”Hjulen har snurrat i tio år”,
GP 5/10 1999.
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Kapitel 2:
Bingolotto
– ”mer än ett TV-program”

Bingolotto startade hösten 1989 som ett lokalt TV-program för kabelanslutna hushåll i Göteborg. I oktober 1991 sändes det första rikssända avsnittet över TV4. Sedan gick det snabbt. Från att främst ha
berört lokal-TV-publiken i Göteborg blev Bingolotto snart en angelägenhet för miljoner tittare runt om i Sverige på lördagskvällarna. Programmet är en långkörare, med svenskt rekord i antal sända avsnitt av
ett underhållningsprogram. I skrivande stund, då Bingolottos höstsäsong 2001 är avslutad, har näst intill 400 avsnitt av det rikssända Bingolotto gått ut i luften. Därtill kommer nästan lika många avsnitt av det
lokala Bingolotto, sänt över kabel i Göteborgsområdet.1
Givetvis har inte programkonceptet varit identiskt hela vägen,
mycket har förändrats sedan starten 1991. Stora investeringar har gjorts
i inspelningsfaciliteter, produktionen har professionaliserats och vinsterna har varierats och mångdubblats. Också scenografin och bildspråket har uppdaterats, artisturvalet har ändrats och spelmomenten
fortlöpande förnyats. Från och med hösten 1999 fick programmet
också ny programledare, ny producent och en till vissa delar ny redaktion.
I detta kapitel ges en kort introduktion till programmet, dess
stomme och övergripande uppbyggnad, samt hur lotteriet – som kan
sägas vara den ursprungliga anledningen till att programmet kommit
till stånd – är organiserat. Vi ger också en skissartad bild över publiksiffror och lotteriomsättning genom åren. Den kortfattade beskrivning vi ger här kommer att fördjupas i nästkommande kapitel, som
mer detaljerat beskriver och analyserar händelser, personer och faktorer som omgärdat programmet, och gjort att det fått den utformning
och karaktär det har idag.
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TV-programmets stomme
Det är i skrivande stund mer än tio år sedan Bingolotto startade och
mycket har förändrats. Men stommen i detta huvudsakligen livesända
TV-program har hela tiden varit (minst) tre bingospel, i vilka tittarna
hemma i soffan kan delta, tävlande på telefon, gästande musikartister
och en medagerande studiopublik. Mellan musiken, bingospelet och
”telefonörerna” lottas det ut vinster: allt ifrån tusen kronor mat till
den senaste familjebilen. Det ges också möjligheter att vinna mångmiljonbelopp. Lek- och spelmomenten i Bingolotto bygger inte på förkunskaper utan på tur. Man väljer och gissar på nummer och lådor och
snurrar på tombolahjul – som på ett nöjesfält. För att kunna delta i
spelet köper man en ”bingolott”. Denna kostar i skrivande stund (hösten 2001) 40 kronor.2 Lotterna säljs av frivilliga från föreningslivet
och fungerar både som bingobricka och som lott. På sin bricka prickar
man av de nummer som allteftersom kommer upp i utropen under
programmets tre bingospel. En bingorad ger en mindre kontantvinst
på ett antal hundra kronor.
Direktsända nummerspel och lotterier är förbjudna att visas i TV
enligt svensk lagstiftning, och vad som från TV-soffan gärna upplevs
som ett interaktivt spel är egentligen en redovisning av ett på förhand
genomfört lotteri. Bingobrickan kan därför beskrivas som en lott som
avgör vem som får bingo. Eller med andra ord, att följa de bingospel
som genomförs i TV-programmet är ett annat sätt att rätta sin egen
lott.
Inför varje sändning lottas det på bingolottonumren också fram
ett antal gäster som får komma till studion för att ”öppna lådor” eller
som får snurra på lyckohjul med möjlighet till mångmiljonvinster.
Härutöver lottas en rad små och stora vinster ut på lottnumren (från
en ny lott till bilar och jorden-runt-resor). Det finns möjligheter till
stora penning- och varuvinster även för dem som fått bingo (har rätt
lottnummer) hemma i TV-soffan och som bland tusentals lyckas att
komma genom telefonslussen och fram till programledaren. Dessa
telefonörer får i direktsändning pröva lyckan i olika typer av
lådöppningar som ger möjligheter att vinna såväl kontanter (upp till
en miljon kronor) som nya bilar till ”värdecheckar” mellan 5.000100.000 kronor på kapitalvaror, hemelektronik, resor, kläder, mat och
annat.
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Förutom möjligheterna till deltagande och de stora vinstbeloppen
samt det faktum att programmet genererat mångmiljardbelopp till
svenskt förenings- och idrottsliv ser många den förre programledaren
Leif ”Loket” Olsson som en viktig förklaring till att programmet kom
att bli så populärt: mannen som blev ”Loket med hela svenska folket”
(Arbetet 20/5 1992). Bingolotto tycks också vara en specifikt svensk företeelse, åtminstone om man ser till de misslyckade försök som gjorts
att exportera programformatet till bland annat Norge och Tyskland.
Däremot har ett liknande program förekommit i Ghana, under namnet Wager Family Fun.3 Även IGS har försökt att lansera sitt koncept i
Ghana, men produktionen lades ned efter ett halvårs försöksverksamhet på grund av för dålig lottförsäljning. Tankar på en lansering i Kina
har även varit långt framskridna.
På hemmaplan har Bingolotto förändrats på ett genomgripande sätt
de senaste 2-3 åren. Den mest påtagliga förändringen skedde i samband med att man bytte programledare hösten 1999, då sång- och
dansartisten – och tillika göteborgaren – Lasse Kronér tog över Lokets
roll. Man föryngrade i samband med detta tilltalet i programmet, och
lyckades därmed i viss mån att nå en annan och yngre publik.

Organiseringen av lotteriet
Det rikstäckande bingolotteriet har sedan starten 1991 omsatt över 30
miljarder kronor (lika mycket som totalt omsattes på spelmarknaden i
Sverige 1999), vilket har inbringat närmare 10 miljarder kronor till
idrottsrörelsen. Av omsättningen från lotteriförsäljningen går cirka 45%
tillbaka till spelarna i form av vinster, nästan lika mycket går till föreningarna. Av den resterande delen går en stor del till arrangerandet av
lotteriet (tryckeri, marknadsföring, distribution, etc.), och till produktionen av programmet. Den totala omsättningen av övrig bingoverksamhet i de cirka 100 bingohallar som finns i Sverige ligger på
knappt två miljarder kronor, vilket kan sättas i relation till de cirka tre
miljarder kronor som Bingolotto omsatt årligen sedan mitten av 1990talet.4 En annan jämförelse som kan illustrera den ekonomiska storleken av lotteriverksamheten är att TV4, som sänder programmet, år
2000 hade en rekordhög omsättning om 2,5 miljarder kronor.
Kapitel 2: Bingolotto – ”mer än ett TV-program”
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Själva spelet Bingolotto arrangeras av Folkrörelsernas Samarbetsorgan i Lotterifrågor (FSL), en allians bestående av ett sextiotal riksorganisationer. Tillsammans har alla dessa föreningar ungefär 6,5 miljoner medlemmar. Den största organisationen inom FSL är Riksidrottsförbundet, vars medlemmar också står för cirka 90% av försäljningen av bingolotter. FSL har ett eget helägt bolag som heter Svensk
TV-Bingo AB som på uppdrag av FSL genomför lotteriet.
TV-programmet Bingolotto producerades fram till och med våren
2001 ytterst av det i Holland registrerade produktionsbolaget Interactive Gaming Systems (IGS), till 80% ägt av Gert Eklund. I företaget
IGS ingick i sin tur företagsgruppen Eklundgruppen AB, som hade
hand om IGS’ ”Sverigeinriktade verksamheter” (www.eklund.se,
990514), där GE Television i Göteborg ingått. GE Television är det
bolag som har producerat själva programmet (DN Ekonomi 22/8
2000). Det var också Gert Eklund – även han med en bakgrund i det
idrottsliga föreningslivet i Göteborg – som en gång drog igång Bingolotto, och det har varit inom Eklundgruppen man återfunnit de bolag
som handhaft vinster, tryckning av lotter, marknadsföring och mycket
annat som är förknippat med lotteriet. I IGS och Eklundgruppen har
också ingått en rad andra företag, involverade i bl.a. verksamhet med
spel på Internet och i kabel-TV-kanalen TV21. Den främsta inkomstkällan i koncernen har förutom spel på Internet legat i intäkter från de
företag som sponsrar TV-programmet – avansen har legat i mellanskillnaden mellan vad man faktiskt betalat för de (rabatterade) vinster
som förekommer i programmet och det officiella vinstvärde dessa givits.5
Programkonceptet, dvs. rättigheterna till programmet i Sverige
(alltså ej på övriga marknader) inklusive sändningsavtalet med TV4,
såldes i april 2001 till det holländska mediebolaget Nova Media. Huvudägare till Nova Media är Joop van den Ende, som också är djupt involverad i det mer kända holländska produktionsbolaget Endemol.6
TV4s roll i det hela är att sända/distribuera programmet. Kanalen betalar vare sig IGS eller FSL något för att få sända programmet,
utan får i gengäld för distributionen av programmet intäkter för reklaminslagen som ligger före, mellan och efter programmets olika delar.7
Utlottningen av bingovinnarna och övriga vinster (undantaget då
lotter dras manuellt av programledaren ur ”Turnan”) är gjorda på förhand av Lotteriinspektionens kontrollanter. Det är det lottnummer
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som finns överst på bingobrickan som avgör, inte siffrorna på brickan.
Dock är presentationen av dragningslistan direktsänd.
Lotterikontrollanterna är anställda hos Lotteriinspektionen men
avlönas av ett bolag inom Eklundgruppen. Företag inom Eklundgruppen sköter även produktionen och administrationen av lotterna.
Enligt Leif Flatow, VD i Svensk TV-Bingo AB och därmed ansvarig
för Bingolotto från FSLs sida, trycktes det under en normalvecka 1999
cirka 2,5 miljoner lotter.8 För att undvika att inte alla lotter löper i en
nummerserie, packas lotterna om med hjälp av ett datoriserat
fördelningsprogram. Lotterna buntas sedan och skickas ut till ett trettiotal så kallade servicecentraler, där de distribueras ut till föreningarna och deras säljare.9 Servicecentralerna ägs och sköts av antingen
idrottsklubbar eller drivs i privat regi. Oftast har de fast anställd personal (I/Flatow 990212/KL).
Servicecentralerna verkar genom avtal som ombud för Svensk
TV-Bingo AB. Servicecentralerna ordnar ibland också lokala Bingolottojippon och säsongs- och evenemangsanknutna kampanjer. Annars ligger deras främsta uppgift i att förse föreningar och återförsäljare med lotter (föreningarna hämtar ofta sina lotter på servicecentralerna). Varje servicecentral har till uppgift att täcka ett visst geografiskt
område. Inom detta ska man se till att lotter, enligt ett visst kvotsystem, kommer ut till de föreningar som medgivits rätt att sälja dem.10
Olika föreningar säljer givetvis olika mycket, från några tiotal lotter upp till ett par tusen. Det tycks finnas ett samband mellan antalet
försålda lotter, graden av klubbens lokala förankring, särskilda behov
(t.ex. pengar till en ishall) och om det är kollektiva eller individuella,
dyra eller billiga sporter som föreningen sysslar med. Ser man till sporter/grenar är handbollsklubbarna de som är bäst på att sälja bingolotter – en i utövare mätt stor idrott men publikt sett mindre än fotboll
och hockey och med klart mindre sponsorpengar att tillgå. Lotterna
säljs till enskilda spelare/tittare via cirka 220.000 försäljare (ofta ungdomar eller frivilliga från olika idrottsklubbar) runt om i Sverige.
Servicecentralerna ska också få ut lotter till de cirka 4.500 försäljningsombud (bensinmackar, tobakister, lanthandlare etc.) som finns runt
om i Sverige.11 Det är hos dessa återförsäljare – som får 10% i provision – talonger till Miljövinsten (tidigare Återvinsten), Företagsjakten,
Guldchansen och andra extralotterier som hör Bingolotto till kan lämnas in och mindre kontantvinster kvitteras ut.
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Relationen till föreningar och
kvällspressen
Att lotteriverksamheten har skapat starka kopplingar mellan TV-programmet Bingolotto, den svenska idrottsrörelsen, ideellt arbete och olika
lokala nätverk, är sannolikt en viktig förklaring till Bingolottos framgångar i Sverige, både som lotteri och TV-program. Man ska heller
inte glömma att programmet etablerades och slog igenom på riksplanet i en tid när Sverige genomlevde en djup ekonomisk kris med omfattande arbetslöshet, särskilt i vissa branscher och på vissa orter, som
en följd.12 En annan konsekvens av den ekonomiska krisen var att
stora besparingar gjordes inom den offentliga sektorn. Man kunde
också se en gradvis övergång från ett i huvudsak skattefinansierat
idrottsstöd till ett ökat beroende av frivilliga insatser och privata initiativ.13 Detta gav en plattform för Bingolottos framväxt och skapade ett
slags beroende av fortsatta framgångar. Under denna tid ökade också
spelandet i Sverige, med nya omsättnings- och vinstrekord.
Som ytterligare en bidragande orsak till Bingolottos stora genomslag måste kvälls- och veckopressens skriverier om publiksiffror, vinnare, skandaler och programledarna Leif Loket Olsson och Lasse
Kronér ses. Den ekonomiska krisen ledde till en totalt sett minskad
köpkraft. En konsekvens av detta var att kvällstidningarnas lösnummerförsäljning sjönk. Under samma period förbättrades TV4s ställning och resultat. Tack vare kanalens två tittarsuccéer och förgrundsfigurer, Gunde Svan med Fångarna på fortet och Leif Loket Olsson med
Bingolotto, steg publiksiffrorna och reklamintäkterna ökade. Skriverierna
om dessa två program och deras respektive programledare bidrog i sin
tur till att öka kvällstidningarnas lösnummerförsäljning. Detta samspel mellan TV och pressen innefattande även att Aftonbladet under en
period kontrakterade Loket som dragplåster. Aftonbladet figurerade
också i Bingolotto, via ett spelmoment som hette ”Tidningsklippet” (en
lottvinnare och en medhjälpare fick under två minuter plocka på sig så
mycket de kunde i en elektronikbutik). Därnäst var det Expressen som
anlitade Loket som dragplåster, samtidigt som man hade reklamspottar
med tävlingsmoment inlagda i Bingolotto. Under denna period steg
Expressens lösnummerförsäljning, åtminstone om man jämför med det
bottenläge tidningen dessförinnan befunnit sig i (se Pressens Tidning,
nr. 2/93 s. 6).
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Publikstorlek och lotteriomsättning
Mellan hösten 1992 och våren 1997 låg Bingolottos publiksiffror ungefär på två miljoner per sändning (undantaget en svacka hösten 1993
och våren 1994) (Diagram 1).14 Julen 1995 lockade Loket 3.145.000
tittare till en ”uppesittarkväll”.15 Det är publiksiffror som ytterst få
TV-program kan konkurrera med.
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Diagram 1. Publikstorlek 1991 – 2001 utslaget som genomsnitt per program och säsong.

Bingolotto har i kraft av dessa höga publiksiffror i långa perioder också
varit det mest publikdragande TV-programmet på lördagskvällarna.
Det har därmed bidragit till att TV4 blivit en verklig utmanare och
sedermera överman till SVT, inte minst i de för annonsörer och sponsorer attraktiva målgrupperna mellan 15-45 år. Det genomslag Bingolotto (och Loket) har haft kan endast jämföras med den svenske TVlegenden Lennart Hyland och dennes familjeunderhållningsprogram
Hylands Hörna, vilket sändes i omgångar under åren mellan 1962 och
1983. Jämförelsen manifesteras också av att Loket 1992 fick motta
Hylandpriset som årets populäraste TV-personlighet.16
Sambandet mellan publiksiffror, lottförsäljning och omsättning i
lotteriet är givetvis starkt. Många sålda lotter bör ge många tittare. Ser
man till relationen mellan publikstorlek och lottförsäljning förefaller
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detta också vara fallet. Kurvorna i diagram 2 visar att publiksiffror och
lottförsäljningssiffror följer varandra närmast parallellt.17 Även om
kurvorna ibland divergerar är det endast i undantagsfall som lottförsäljningen är hög och tittandet lågt (och vice versa). Mätningar som
gjorts av TV4 pekar också på att endast en (1) procent av bingolottotittarna brukar se programmet utan att ha köpt någon lott, ett
förhållande som varit oförändrat mellan de två mätningar som gjorts
åren 1995 och 1998.
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Diagram 2. Publikstorlek och antal sålda lotter per program mellan vårsäsongen 1995
och vårsäsongen 2001. Extremvärdena utgörs av säsongsfinaler (t.ex. ”uppesittarkvällar”).

Kopplingen mellan publikstorlek, lottförsäljning och omsättning är
dock inte helt självklar. Omsättningen i lotteriet måste också sättas i
relation till lottpriset. Detta märktes inte minst när priset 1994 höjdes
från 20 till 25 kronor. Antalet sålda lotter ökade då en aning medan
omsättningen ökade betydligt mer. Samma sak inträffade när lottpriset
höjdes inför höststarten 1996 (se Diagram 3).
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Diagram 3. Relation mellan antal sålda lotter och omsättning (delad med 10 för ökad
jämförbarhet). Prisökningar inför höstsäsongen 1994 och hösten 1996.

Att antalet sålda lotter minskar samtidigt som omsättningen ökar under de två sista säsongerna i diagrammet beror inte på någon prisökning, utan på att man infört ytterligare en lott – Dubbellotten. Denna
kostar 60 kronor, vilket höjer omsättningssiffrorna i relation till antalet sålda lotter.
Flest lotter sett över en säsong såldes våren 1993. Hela 63,7 miljoner försålda lotter var en fördubbling jämfört med föregående höst,
och ökningen detta år innebar en total ökning på mer än 275 procent
jämfört med året innan. Sett i omsättningssiffror var dock 1997 det
verkliga rekordåret: från att under hösten 1991 ha omsatt 32 miljoner
kronor steg omsättningen i bingolotteriet under hela år 1997 till nära
3,2 miljarder kronor (vilket gav ett netto till föreningslivet på drygt 1,3
miljarder, jfr. tabell 1). Konkret innebär detta att det till ett avsnitt av
Bingolotto en helt vanlig lördagskväll under 1997 såldes nästan 2,8 miljoner lotter, vilket gav en omsättning på ungefär 80 miljoner kronor.
En beräkning från 1996 angav att 67% av den svenska befolkningen
någon gång köpt en bingolott (Wicklin 1999).18 Det fanns alltså fog
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att tala om Bingolotto som ett ”folkspel” på den under 1990-talet alltmer expansiva och lönsamma svenska spelmarknaden, och det kan
således anses som följdriktigt att arrangören av spelet FSL numera
antagit namnet Folkspel.

År
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Omsättning Bingolotter
(miljoner kr)

Netto till föreningslivet
(miljoner kr)

32
855
2361
2498
2997
3112
3242
2871
2875
2770

8
260
948
1045
1245
1278
1330
1068
1110
1110

Tabell 1. Omsättning från försäljning av Bingolotter, samt netto till föreningslivet.
(Källa: FSL)

Ytterligare en dimension av ett attraktivt lotteri är givetvis mängden
och arten av, samt värdet på, de vinster som erbjuds spelarna. Eftersom en premiss för arrangerandet av Bingolotto är att en viss procentandel går tillbaka till spelarna i form av vinster, så har det totala vinstvärdet, liksom storleken på de enskilda vinsterna, ökat med tiden. Att
locka med många chanser till vinst, likväl som enstaka jättevinster, har
både varit ett sätt att sälja lotter och dra en stor publik. Enligt uppgifter från programredaktionen har 385 personer blivit miljonärer genom Bingolotto fram till och med våren 2001. Av dessa har närmare ett
trettiotal vinnare tagit hem vinster överstigande 5 miljoner kronor.
Den högsta vinsten någonsin härrör från våren 1995 då en vinnare
vann 16,5 miljoner på ett hjul. Bilvinster är också något som tillhört
Bingolottos format och profil: vid säsongsavslutningen i december 2000
hade 2.643 nya bilar av olika märken delats ut sedan Bingolottos start på
riksplanet 1991.19
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Fram till mitten av 1990-talet tillskansade Bingolotto sig allt större
andelar av den svenska spelmarknaden och 1995 och 1996 var Bingolotto det i omsättning räknat största svenska spelet. Under en period
framstod till och med det folkrörelseanknutna Bingolotto som ett hot
gentemot de statliga spelbolagen. Men Tipstjänst och Penninglotteriet
har sedan 1997, tillsammans under beteckningen Svenska Spel, ihop
med andra aktörer, som ATG, åter tagit kommandot på marknaden.

4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

Publikstorlek

Antal lotter

Diagram 4. Publikstorlek och antal sålda lotter 1991 till 2001. Genomsnitt per säsong.

Under åren efter 1997 har trenden för Bingolotto varit stadigt nedåtgående, både vad det gäller publikstorlek och antal sålda lotter (Diagram
4). Det vill säga fram till hösten 1999 då Bingolotto fick en ny programledare. Den säsongen ökade både publikstorlek och lottförsäljning
något. Sedan dess har publiksiffrorna stabiliserat sig på en jämn nivå,
samtidigt som omsättningen ökat något tack vare introducerandet av
Dubbellotten (se Diagram 2). Man är dock långt ifrån de publik- och
försäljningssiffror programmet hade under sin storhetsperiod. Svensk
TV-Bingos egna snittsiffror pekar på en publikstorlek om drygt 1,4
miljoner tittare per program. Detta gör att programmet har betydligt
lägre publiksiffror än under sin storhetstid i mitten av 1990-talet, även
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om vissa avsnitt når upp till forna dagars toppnoteringar. Inte heller
omsättningssiffrorna för lotteriet är i paritet med storhetsåren. En
höjning av lottpriset 1996 bidrog till att höja omsättningssiffrorna,
men ser man till antalet sålda lotter över längre tid så har det stadigt
fortsatt att minska. Programmets genomslag i övriga medier tycks
numera heller inte vara detsamma. Däremot tycks försöket att föryngra publiken och få ett större inslag av storstadsbor ha fungerat.20
Lanserandet av ”Dubbellotten” hösten 2000, vilken ger dubbel vinstchans, men också kostar dubbelt så mycket (och ger dubbelt så mycket
till föreningslivet), har visat sig omsättningsmässigt framgångsrik, och
har förmått att bryta den nedåtgående trenden i lottförsäljningen något på så sätt att kurvan planat ut.
Utöver omsättningen i lotteriet har ett okänt antal miljoner omsatts i hanteringen av vinster och sponsorintäkter. Frågan om sponsorernas och vinsternas (produkternas) plats i programmet har varit omdiskuterad. Den lokala tappningen av Bingolotto fälldes under åren 19901994 vid flera tillfällen av Kabelnämnden för överträdelser mot gällande reklamlagstiftning. Samma sak hände när Bingolotto kom in i TV4.
Detta gjorde att TV4 i egenskap av sändande kanal till slut hamnade i
blåsväder, något som i sin tur ledde till öppna konflikter mellan TV4s
ledning och Bingolotto, främst Gert Eklund.
För TV4 är kanalens primära intresse de annonsintäkter som programmet Bingolotto för med sig. Men man har från TV4 haft önskemål
om att programmet skulle förändras för att bättre passa in i kanalens
övergripande profil. Också hos intressenterna bakom Bingolotto har det
funnits olika uppfattningar om hur programmet borde vara utformat.
Den skepnad som Bingolotto fick i och med programledarbytet hösten
1999 kan därför mer sägas passa ihop med TV4s övergripande profil
och målgruppstänkande.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en viss grund
att tala om Bingolotto som ”mer än ett TV-program”, precis som man
inifrån produktionen själva hävdar.21 Inte minst genom de olika kopplingarna mellan TV4, idrottsrörelsen och andra delar av föreningslivet, annonsmarknader och sponsorer, fristående medieproduktionsföretag, etc. Hur denna komplicerade väv av relationer ser ut mer i
detalj, och vilka konsekvenser de olika bindningarna och kontakterna
har för programmets karaktär och för dess popularitet diskuteras mer
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utförligt senare i denna rapport. Innan dess ska dock en något mer
detaljerad historik över programmets bakgrund presenteras.

Noter
1

I samband med inspelningen av riksversionen spelades under ett par års tid kortprogrammen Återvinsten och Inför Bingolotto in i studion i Göteborg. Även om dessa
nu har upphört handlar det om sammanlagt mer än 1000 avsnitt av de olika
programkomponenterna i bingolottobuketten.
2
Då Bingolotto startade på lokal nivå var priset 10 kronor, vilket strax ökade till 20
kronor. Det var också det pris som gällde vid den nationella premiären 1991. Priset
steg återigen inför hösten 1994 till 25 kronor, innan det inför hösten 1996 höjdes
till 30 kronor. En ytterligare höjning till 40 kronor genomfördes inför ”nypremiären” den 27e oktober 2001, direkt efter tioårsjubiléet.
3

”Nu öppnar vi hemliga lådan”, SDS 17/5 1998.

4

”Bingospelet firar 40 år”, DN 7/10 2001.

5
Se ”Bingolotto får imperiet att växa”, GP 24/4 1994; ”Han får alltid högsta vinsten”, Vår bostad 2/95; ”Han vinner mest på Bingolotto”, Aftonbladet 12/8 1998,
”Bingolotto lämnar Sverige”, SDS 16/11 1998.
6
Se ”Eklund säljer sitt Bingolotto – men får behålla de internationella rättigheterna
för tv-succén”, GP 10/4 2001; jfr. ”Han vann 100 miljoner på Bingolotto”, Expressen 10/4 2001 och ”-Därför säljer jag Bingolotto. Gert Eklund tjänar över 100 000
000 kr – Loket är kritisk”, AB 10/4 2001
7

Dessutom får man i Bingolotto ett profilprogram, ett bidrag till kanalens totala
publikstatistik samt en potentiell publik för kanalens övriga program.
8

Tidigare var Leif Flatow statlig kontrollant vid Bingolotto-dragningarna, utsänd av
länsstyrelsen i Göteborg. Under sommaren 1994 bytte han och övergick till FSL
och Svensk TV-Bingo AB. Han har även en bakgrund som centerpartistisk kommunalpolitiker i Mölndal. Se ”Han får alltid högsta vinsten”, Vår Bostad nr 2/1995.
9
De uppgifter som anger antalet försäljare varierar, från 220.000 till 250.000. Se
t.ex. ”Länets föreningar tjänar 40 miljoner på Bingolotto”, Eskilstuna-Kuriren med
Strengnäs tidning, 28/8 1999; samt ”Bingolotto bingo för klubbarna”, Gävle Dagblad
28/8 1999. Antalet Servicecentraler har också förändrats genom åren, vid sammanslagningar och uppdelningar. Enligt Svensk TV-Bingo ABs eget informationsmaterial från januari 1999 fanns 30 servicecentraler, 4.750 återförsäljare, 12.400 föreningar vilket sammanlagt engagerade cirka 220.000 personer.
10
I Bingolottos början var relation mellan det antal lotter som en viss förening fick,
klubbens storlek och antalet sektioner mindre reglerat. Det kunde innebära att små
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föreningar på små orter, tack vare eldsjälar och en engagerad lokalbefolkning,
kunde sälja fler lotter än vissa sektioner i storklubbarna. Sedermera infördes ett
kvotsystem som grund för lottilldelningen, liksom ett nytt sätt att fördela vinsten –
dels i en nationell och gemensam pott, dels efter försäljningsprestationerna. ”Nytt
1993: 1000 lotter per klubb”, GP 18/12 1992; ”Småklubbar förlorar på nya Bingolotto”, Sydsvenska Dagbladet 22/12 1992.
11

Uppgifterna kommer från FSLs eget informationsmaterial, januari 2001. Antalet
försäljare och ombud har minskat en aning från de uppgifter som FSL distribuerade
1999.

12
När SvD den 13 mars 1993 talar om Bingolotto i termer av ”en landsplåga” kan
man på samma förstasida läsa om en prognos från AMS som säger att var femte
svensk (eller 20% av arbetskraften) riskerar stå utan arbete 1994. Se SvD 13/3 1993.
13

Detta systemskifte är också något som man tagit fasta på i reklamen för Bingolotto.
I en broschyr från FSL kan man läsa: ”När tiderna är hårda och samhället alltmer
drar tillbaka sitt traditionella stöd till ideella föreningar kan det vara bra att veta, att
det finns ett stöd som inte sviker.”

14

De publiksiffror som använts för de statistiska beräkningarna härrör från MMS
för perioden mellan 1991 och 1994. Från och med 1995 baserar sig statistiken på
uppgifter från Svensk TV-Bingo. De senare är beräknade på det högsta värde
programmet uppnått varje sändning. Därmed skiljer de sig något från de siffror
som MMS räknar fram, vilka bygger på mätningar av programmets tre olika block
separat (under de tidiga åren på två block). Konsekvensen av detta är att statistiken
visar något högre publiksiffror per sändning från 1995 och framåt. Jämför man
med de siffror som finns från MMS från denna period registrerar MMS siffror som
i genomsnitt ligger mellan 10-30.000 under dem som Svensk TV-bingo redovisar.
För de relativt grova statistiska beräkningar av övergripande tendenser som gjorts i
denna rapport torde detta sakna betydelse.

15

Till denna sändning omsatte lotteriet 165 miljoner kronor. ”Sveriges jultomte
tänker slå rekord”, Expressen, 23/12 1996.

16

”Jag tar över Bingolotto”, Aftonbladet 8/8 1998.

17

Eftersom vi endast har data om publikstorleken för varje enskilt program från
och med 1995 kan vi inte göra jämförelser innan detta datum. Men man kan anta
att mönstret inte varit radikalt annorlunda.

18

Man skulle kunna tro att spelarna främst återfinns bland äldre personer, men en
undersökning från 1995 visade att kring 70% av alla flickor och pojkar i åldersgruppen 15-17 år sade sig ha spelat Bingolotto någon gång. Se Spelvärlden, 1/95, s. 12.

19

”Bingolotto sändning 342”, SvD 24/11 2000.

20

Förändringarna som skedde efter programledarbytet är dock mycket små vad
gäller åldersfördelningen på publiken. Slår man ihop åldersgrupperna 45-59 och
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60+ ser man att deras relativa andel av publiken minskar med 2,7 procentenheter
under hösten 1999 jämfört med vårsäsongen. Hösten 1999 upptar dessa äldre tittare 76,2 procent av dem som tittar. Den äldre delen av publiken har då, även om
den alltid dominerat, successivt ökat sin andel varje säsong sedan 1995.
21

Här kan man även notera att TV4 numera har börjat använda samma retorik i sin
marknadsföring av sig själva: ”TV4 – mer än en TV-kanal”, som man t.ex. framhåller på omslaget till årsredovisningen 1999.
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Kapitel 3:
Programmets bakgrund
och historik

Den text som här följer är till sin karaktär i huvudsak deskriptiv och av
grundforskningskaraktär. Syftet är att ge en bild av ett förlopp. Berättarperspektivet är den utanförståendes, framställningsformen i stort sett
linjär och ambitionen är att föra läsaren genom ett förlopp, såsom det
här konstruerats på basis av en rad utsagor, beskrivningar och kommentarer som vi i projektet har samlat på oss från olika källor – främst
pressklipp och intervjuer. Bitvis är texten detaljerad, men den bör främst
ses som ett avstamp och inspiration för mer avgränsade analyser, inte
uppfattas som heltäckande eller uttömmande. Följande frågor har styrt
framställningen av detta kapitel:
• Vad är kännetecknade för Bingolotto?
• Hur har programmet och lotteriet vuxit fram?
• Vilka var de mediala, samhälleliga och kulturella förutsättningarna
för Bingolottos framväxt?

Kapitlet baseras i hög grad på pressklipp (vilka i sig utgör exempel på
den mediala diskursen kring Bingolotto). Flera dagstidningar och vissa
tidskrifter figurerar i materialet. Det är i första hand pressklipp från
tidningarna Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Sydsvenska
Dagbladet (SDS), Aftonbladet, Expressen, Idag och GöteborgsPosten (GP)
från 1991 och framåt.1 Vi har även tagit del av vissa myndighetshandlingar rörande Bingolotto.2 Vidare har intervjuer med ett antal personer
med nyckelpositioner i förhållande till programmet och lotteriet utgjort en viktigt källa.
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Det historiska perspektivet och
källorna i framställningen
Man kan se detta kapitel som ett i första hand deskriptivt mediehistoriskt inlägg. Då det gäller mediehistoriska ansatser kan dessa fokusera på produktioner och organisationer, texter och genrer, eller på
publiker och användningsmönster, och sätta någon eller flera av dessa
i relation, såväl inbördes till varandra som till vidare samhälleliga, kulturella och mediala kontexter, eller till mer genomgripande förändringar i kommunikationskulturer och modernitetens omvandlingar (jfr.
Drotner m.fl. 1996 s. 23ff). Anspråken i detta kapitel är mer begränsade, men syftar ändå till att ge en bred översikt kring företeelsen Bingolotto. Andra kapitel i denna rapport går närmare in på produktion, text
och de omgärdande villkoren och aktörerna. Fokus i detta kapitel ligger främst på förändringar över tid vad gäller villkoren bakom, och
mer övergripande överväganden kring, lotteriet och TV-programmet.
Man kan därmed säga att det i första hand är produktionslinjen och
olika kontexter kring denna som är föremål för diskussion.
I linje med Meehan (1986) kan man härvidlag peka på tre möjliga
analysnivåer, med varierande abstraktionsgrad. För det första ett
instrumentalistisk angreppssätt, som fokuserar individer i organisationer och deras relationer, kontakter och sociala nätverk. Här handlar
det om hur och varför enskilda personer fattar vissa beslut och i därmed fungerar som instrument för en organisation, och bidrar till en
viss händelseutvecklings förlopp. Källor i sådana studier kan t.ex. vara
intervjuer. Intervjuer är också en primärkälla för framställningen i detta
kapitel: flera partier av texten ägnas åt Gert Eklund, Leif Loket Olsson och andra som genom sina ageranden, bedömningar och nätverk
haft en avgörande roll för Bingolottos framväxt, genomslag och förändring. För det andra kan man enligt Meehan ha ett institutionellt närmelsesättet. Då läggs tonvikten på organisationer och dessas relationer.
Även detta perspektiv aktualiseras i detta kapitel, genom att sådant
som rör TV4s relation till andra kanaler, konkurrensen mellan FSLs
lotteri Bingolotto och vissa statliga spel, etc., blir föremål för diskussion. För det tredje menar Meehan att man kan närma sig medieorganisationer utifrån en ”strukturalistisk” ingång. Här höjs abstraktionsnivån genom att man väger in djupare samhälleliga och mediala
strukturer. I vårt fall innebär detta bland annat att se Bingolottos fram50
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växt och etablering i ljuset av utvecklandet av lokal-TV, utbyggnaden
av TV4 och andra genomgripande och strukturella förändringar, främst
gällande den svenska mediegeografin i skiftet 1980-1990-tal.
Det tidsspann som bildar ramen för detta kapitel kan sägas vara
åren 1985-2001. Med tanke på denna tidsperiod bör man, i enlighet
med gängse indelningar inom den historiska disciplinen, se detta kapitel som ett exempel på en samtidshistorisk (be)skrivning. I och med
den tidsmässiga närheten till – det än idag aktuella – bingolottofenomenet, kan detta kapitel, i likhet med annan samtidshistoria, också
sägas ha en något preliminär karaktär (Andersson & Zander 1997 s.
14f). Meningen är dock att denna sammanställning av material och
konstruktion av en ramhistorik kring Bingolotto ska bilda en grund för
kommande och mer avgränsade studier inom projektet.
Till de möjligheter och problem som hör till samtidshistorisk forskning är att man, till skillnad från i studier av en mer avlägsen tid, har
möjlighet att t.ex. genom intervjuer möta ”historiens aktörer” (Elgan
2000 s. 115). I vårt fall handlar det om intervjuer med flera av de män
som varit centrala då det gällt Bingolotto. Den andra huvudkällan utgörs
av pressklipp. Dessa två källor har främst använts som grund för en
sammanställning av sakuppgifter. Man kan med Torsten Thurén (1997/
2000 s. 34) säga att detta material representerar två typer av källor: dels
förstahandskällor (intervjuer), dels sekundärkällor (pressklipp).
Frågor om vilka källor som används och hur dessa ska värderas
och tolkas är en grundfråga för all forskning av historisk karaktär. Vi
ska inte här gå alltför djupt i en diskussion om historieforskningens
metodologier, dit källkritiken räknas. Eftersom vi inte löpande kommenterar och värderar våra källor, vill vi här inledningsvis ändå göra
några kommentarer gällande vårt källmaterial. Till att börja med genom hänvisning till Thuréns (1997/2000 s. 11) fyra kriterier för ett
källkritiskt perspektiv: källan ska var det den utger sig för att vara (äkthet), det ska finnas ett tidssamband mellan källor och händelser, källan
ska äga ett oberoende, och den ska vara tendensfri. Äkthetsfrågan är
möjlig att passera, medan tidssambandet tycks starkt i vårt källmaterial, eftersom det i högsta grad är fråga om samtida händelser, som nu
levande personer talat med oss om, och som pressklippen refererar
till. Samtidigt ska man inte underskatta glömskan och det felaktiga
minnets roll i intervjuer som våra, där bl.a. skeenden som ligger något
decennium bakåt i tiden aktualiserats. Källbegreppet är funktionellt,
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det är alltså den funktion som källan ska ha som avgör dess värde
(Thurén 1997/2000 s. 89). Men även om vårt syfte i huvudsak är att
beskriva ett förlopp, så finns det inte några ”rena fakta” i ett sammanhang som detta. Frågor om urval och hur att förstå innebörden – genom kännedom om olika sammanhang – av olika pressklipp från de
senaste 10-12 åren aktualiseras också. I kraft av att våra (strategiskt)
utvalda pressklipp plockats ur ett pressklippsmaterial bestående av totalt
sett uppemot 2000 artiklar, och också kunnat ställas i relation till intervjuerna (i viss mån också till avsnitt av TV-programmet Bingolotto),
menar vi oss ändå ha kunnat ”läsa” dessa på ett vederhäftigt sätt. Att
flera pressklipp finns att tillgå i en och samma fråga är ingen garanti
för vare sig oberoende eller tendensfrihet, ty massmedierad information är starkt konventions- och genrebunden och styrd av vissa perspektiv och av de kommersiella villkor pressen arbetar under.
Tendenser, eller faktorer, bakom detta material är givetvis att lösnummer ska säljas och konkurrensen på tidningsmarknaden. Genremässigt kan mycket av det som skrivits om Bingolotto hänföras till nöjesjournalistikens domäner. Det innebär att många artiklar utgår från s.k.
human interest-perspektiv (t.ex. artiklar om vinnare och om Loket).
Flera artiklar präglas också av sensationalism och polariseringar på
personplanet. Man ska heller inte glömma att pressen ofta använder
varandra som utgångspunkt, vilket gör att man kan tala om ett horisontell beroende i denna del av materialet (Thurén 1997/2000 s. 199).
Journalistiken är inte heller då det gäller Bingolotto en neutral rapportör: skriverierna om programmet har både hjälp till att sälja lösnummer och bidragit till pressens roll som kritiskt granskande instans.3
Även i intervjumaterialet finner man indikationer på tendenser
och beroende. Exempelvis har flera av de personer som vi har intervjuat
upprepat samma fraser, delat perspektiv och haft liknande berättarmönster. Detta kan ses som exempel på tradering och på ömsesidiga
beroenden eller ”narrativ smitta” (Thurén 1997/2000 s. 52). Man kan
heller inte i intervjumaterialet bortse från personliga intressen (som
att t.ex. framställa sig själv i positiv dager).

Periodisering
Dessa källor talar inte av sig själv utan får sin betydelse genom att
kontextualiseras och genom att narrativiseras av oss – till skillnad från
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rena uppräkningar av händelser och datum (annalen) är rena beskrivningar inte möjliga i en historieskrivning. Vanliga sätt att organisera
och narrativisera i en historieskrivning är att använda periodiseringar,
och att sätta vissa aktörer och händelser centrum och anlägga ett linjärt och kausalt framställningssätt. Detta gäller också detta kapitel, som
har ett mestadels kronologiskt framställningssätt, där vissa aktörer och
händelser framhålls som avgörande.
Vad det gäller frågor om hur att periodisera kan man till att börja
med konstatera att all form av historisk forskning bygger på att händelser, företeelser, personer och förhållanden sätts in i ett tidssammanhang (Johansson 1997 s. 28). När man skapar historiska längdsnitt, eller periodiserar, menar Salomon (1997 s. 86) att man kan välja
mellan långa och korta tidsperspektiv, och pekar på fem olika indelningsprinciper som kan användas vid periodiseringar. Kalenderperspektivet
innebär en kronologiskt ordnad serie. Utvecklingsperspektivet pekar på
en uppkomst varifrån det skapas en kronologi, där orsakerna till varför något uppstår och förändras ofta förklaras kausalt. Med ett
komparativt perspektiv däremot görs jämförelserna över tid, på basis av
synkrona snitt placerade vid strategiskt utvalda punkter. Med ett strukturellt perspektiv läggs tonvikten i stället på de djupare liggande strukturerna i utvecklingen, det kan handla om sådant som mentaliteter och
genomgripande kulturella förändringar. Ett genealogiskt perspektiv, slutligen, kan beskrivas som motsatsen till den raka kronologin, eftersom
fokus här läggs på signifikanta omvandlingsfaser, för att genom studier av dessa kunna identifiera vilka djupare strukturer som är relevanta också ur ett samtidshistoriskt perspektiv. Ser man till framställning i detta kapitel handlar det främst om en kombination av kalanderperspektivet (årtal) och utvecklingsperspektivet (förlopp), även om vissa
passager i texten kan knytas till ett strukturellt perspektiv (underliggande faktorer).
Man kan säga att detta kapitel består av fyra block, vart och ett av
dessa indelade i ett antal avsnitt. Det första blocket rör förhistorien till
Bingolotto och några förutsättningar för programmets framväxt, till att
börja med på det lokala planet i Göteborg. Detta rör främst åren 19871991. Här presenteras bland annat hur Gert Eklund ”hittade på” programmet, betydelsen av lokal-TV och det lokala sammanhanget och
hur Eklund och övriga bakom programmet, bland annat genom olika
överträdelser mot gällande reklam-TV-lagstiftning, kom att utmejsla
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bingolottoformatet. Denna period har vi valt att kalla Innovationsfasen.
Sedan följer ett block där inträdet och de stora framgångarna som
nåddes efter att man kom in i TV4 beskrivs. Detta block rör i första
hand åren 1992-1996. På flera sätt anknyter detta till det föregående
blocket, men vi kallar det för Expansionsfasen.
Därefter följer några avsnitt som mer beskriver Bingolotto i en fas
av stabilisering och sedan viss nedgång, åtminstone om man ser till
publiksiffror och antal sålda lotter. I andra avseenden var expansionen
kraftfull, till exempel då det gäller Gert Eklunds affärsverksamhet.
Denna benämner vi konsolideringsfasen, och handlar om åren 1997-1999.
I kapitlets sista avsnitt nämns sedan vissa saker rörande situationen för programmet under de senaste åren. Konkret är detta knutet
till det faktum att Bingolotto hösten 1999 fick en ny programledare, nya
producenter och en delvis ny redaktion, samt ett nytt textuellt uttryck
innefattandes ny scenografi, andra typer av artister, etc. Fasen kännetecknas även av ett slags anpassning till det kringliggande medieutbudet
och till den övergripande kanalprofilen i TV4. Denna förnyelse- och
anpassningsfas sträcker sig mellan hösten 1999 till våren 2001. Det är
också där vår huvudsakliga materialinsamling stannar.
Att arbeta tematiskt hade varit ett alternativ till denna ordning.
Men det linjära sättet att organisera materialet visade sig vara ett hjälpmedel för att kunna gå igenom ett omfattande pressmaterial och för
att få ökad klarhet gällande tidpunkter, faser och förlopp. Trots de
uppenbara problem som finns med ett sådant tillvägagångssätt – där
det linjära narrativet lätt blir styrande i sig – kan detta tillvägagångssätt
försvaras med att det bildar en utgångspunkt för efterföljande, mer
tematiskt organiserade och ingående studier av avgränsade aspekter
av fenomenet Bingolotto.

Innovationsfasen
Själva grundidén i Bingolotto – en direktsänd rättning av ett till stora
delar redan genomfört lotteri med en medagerande TV-publik – kan
närmast beskrivas som en snillrik uppfinning. Bakom denna ligger en
elaborerad tolkning av gällande lagstiftning och skapandet av ett datorprogram som automatiskt ger en sammankoppling mellan lottnum54
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mer och siffrorna på bingobrickorna. Historien om Bingolotto handlar
också om hur ett program uppbyggt kring en kombination av spel och
spänning och folklighet och underhållning möter den breda TV-publiken. Att Bingolotto blev en sådan succé förklaras av en kombination av
envetet och innovativt entreprenörskap, föreningsidealitet, engagerade
medarbetare, en intresserad och välvilligt inställd publik, medieteknologisk och ideologisk utveckling, samt starka kopplingar till bredidrottens gräsrötter och därigenom olika vardagliga sammanhang.
Dessutom var den mediala, men även den ekonomiska, situationen i
Sverige gynnsam för framväxten av ett program som Bingolotto under
1990-talets första hälft. Idag skulle det sannolikt vara svårare att skapa
en motsvarande succé, dels på grund av det annorlunda ekonomiska
klimatet, men kanske framför allt på grund av den avsevärt förändrade mediegeografin, vilken inte i lika hög grad medger utrymme för
nyetableringar av personer med mycket begränsade erfarenheter av
medieproduktion.

Bingo och kabel-TV – två förutsättningarna för Bingolotto
I början av 1980-talet rådde monopol på radio- och TV-området i
Sverige, då all sändningsverksamhet låg under Sveriges Radios fögderi. Det vill säga om man bortser från att lokalradion från och med
1979 handhades av ett särskilt dotterbolag (LRAB). En viktig förändring skedde när det blev tillåtet för föreningar och andra att sända
närradio, på försök från och med 1979, permanent från och med 1985
(Hadenius & Weibull 1999 s. 176f).4 På TV-området kvarstod dock
monopolet. Visserligen gav video och fjärrkontroller möjligheter till
andra val och en mer självständig planering av TV-tittandet, men det
var inte förrän kabel-TV kom som förändringen blev riktigt påtaglig.5
Bland annat för att skapa en motvikt till kommersiella och utländska intressen ålades kabeloperatörerna att i sina nät ge plats för lokala
sändningar i regi av föreningar och liknande. Dessa program fick inte
innehålla kommersiell reklam eller sponsormeddelanden (Hadenius
& Weibull 1978/1985 s. 193f). Sedan mitten av 1980-talet pågick också
utredningar och debatter om införandet av en tredje marksänd, annonsfinansierad TV-kanal. Efter viss turbulens tillföll sändningstillståndet
TV4 som börjde sända via kabel hösten 1990 och via marknätet från
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och med hösten 1991. En av förutsättningarna i koncessionsavtalet
var att TV4 skulle ha lokala nyhetsredaktioner och så kallade lokala
fönster, det vill säga regional nyhetsbevakning, producerad av lokala
produktionsbolag (Hadenius 1999 s. 296f).6
Dessa politiska direktiv kan ses mot bakgrund av att det på
etermedieområdet sedan länge hade funnits en kritik mot en alltför
stor koncentration av makt till Stockholm. Ett annat steg i denna
decentraliseringsprocess var att TV2 blev en ren distriktskanal 1987
(och fram till 1996). Även från den breda TV-publiken, föreningar och
andra hade det under lång tid funnits en önskan om ett annat utbud
och om tillgång till kanaler vid sidan om monopolet. Kombinationen
av kommersiell lansering av ny teknik (satellit och kabel), starka affärsintressen, politiska beslut om avreglering och lokala och publika önskemål skapade en jordmån för nya initiativ (Weibull 1991).
Utbyggnaden av kabel-TV i början av 1980-talet ökade inte bara
tillgången till utländska satellit-kanaler utan gav också möjligheter till
lokal- och föreningsanknuten TV-produktion. I Göteborg kom utbyggnaden av kabelnäten igång tidigt och täckningen var bättre än på många
andra håll i landet, i och med att de kommunala bostadsbolagen redan
1983 beslutade om att dra in kabel i en stor del av sitt fastighetsbestånd (Roe 1987 s. 19).7
I Göteborg startades lokal-TV-sändningar 1987 av den föreningslivsdominerade lokal-TV-sammanslutningen Föreningen Göteborgs
Lokal-TV-Kanal, mer populärt kallad Kållevisionen (Björkemarken
2000). Till de mest aktiva medlemmarna i Kållevisionen hörde Göteborgs Distrikts Idrotts Förbund (GDIF). GDIFs kanslichef Gert
Eklund var dessutom ordförande både i föreningen (Kållevisionen)
och i den nationella intresseorganisationen Sveriges lokal-TV-förbund.
Det var i Kållevisionen som Bingolotto dök upp första gången. Till en
början var programmet tänkt som ett sätt att locka publik till den vanliga föreningsbingon (I/Eklund 000127/MF).
Bingo hade sedan länge varit en av de viktigaste inkomstkällorna
för den svenska idrottsrörelsen. Sett i ett längre historiskt perspektiv
är idrottsrörelsen den av de svenska folkrörelserna som vuxit snabbast och stadigast under efterkrigstiden. Parallellt med detta byggdes
ett statligt bidragssystem för idrottsföreningar upp. I och med att kostnaderna för både elit- och bredidrotten ökat från år till år har intäkter
från annonsörer, sponsorer och jippobetonade aktiviteter blivit allt
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viktigare, och i början av 1960-talet började således bingospelandet
växa ut i större skala i Sverige. Årsomsättningen steg snabbt från några
få miljoner kronor i början av 1960-talet till 300-400 miljoner vid decenniets slut. I mitten av 1970-talet låg den årliga omsättningen runt
en miljard kronor, lika mycket som då omsattes på toto och cirka 25
procent mer än vad som vid den tiden satsades på tipset. Idag ligger
omsättningen på knappt två miljarder kronor per år.8 Men bingospelandet var illa ansett i många läger: det sågs som ett spel för underklassen och för ensamma, utslagna och isolerade människor (jfr. Bergman & Olsson 1977b), ett synsätt som kan illustreras av artikelrubriker
som ”Alternativ till ensamheten” (DN 12/9 1982).
I princip var bingoarrangemang bara tillåtna om de skedde i regi
av föreningar. Men många föreningar lät privata krafter, med tillgång
till lämpliga lokaler, stå för arrangemangen. Möjligheterna till förtjänster
för privata intressenter var goda, samtidigt som föreningarna fick sin
lagstadgade föreningsintäkt på 15 procent, efter det att spelarna fått
tillbaka på sina insatser i form av vinster (ca. 65%) och hallägaren tagit
ut för sina kostnader. Emellanåt förknippades bingohallarna med skattefiffel och andra illegaliteter. Och såväl större internationella spelföretag som mindre lycksökare benämndes ”bingohajar” (Bergman &
Olsson 1977a).
I början av 1980-talet spelade svenska folket enligt en tidningsuppgift bingo för 1,3 miljarder kronor årligen. Detta tillförde idrottsrörelsen 150 miljoner kronor, eller lika mycket som Riksidrottsförbundet (RF) då fick i årligt statsanslag.9 I Göteborg var det offentliga stödet till idrottsrörelsen mindre än hälften av motsvarande bidrag i Stockholm eller Malmö. Också på andra håll i landet uppfattades det bidragssystem för stöd till föreningar som tillämpades i början
av 1980-talet som byråkratiskt, samtidigt som det gav möjligheter till
olika typer av fusk.10

En entreprenör
En av de många göteborgsklubbar för vilken bingo var en viktig inkomstkälla var hockeyklubben Bäcken. Denna förening, med hemvist
i göteborgsstadsdelen Bö, startades som ett kvarterslag men blev med
tiden en hockeyklubb att räkna med, till och med för den högsta divisionen. En av dem som var med och bildade klubben 1954, tillika
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föreningens förste ordförande, var målarmästaren Okvin Eklund.11
Okvins son Gert hade en kort men inte alltför framstående karriär
bakom sig i Bäckens fotbolls- och hockeylag, medan hans bror var
mer framgångsrik på idrottsplanen. Gert Eklund engagerade sig i stället tidigt i den administrativa sidan av idrottslivet, till att börja med i
Göteborgs ishockeyförbund. Han arbetade under 1960-talet också som
utropare när Bäcken ordnade bingoaftnar.12
Som den förste i sin familj tog Gert Eklund en högre akademisk
examen. Med en pol.mag., i bland annat statvetenskap och filosofi,
fick Eklund anställning på Landstinget. Där stannade han i sex månader: ”sen var jag färdig med mitt samhällsarbete” (I/Eklund 000127/
MF). I stället började han som administrativ rationaliserare i ett amerikanskt företag. Där arbetade han bland annat med att utforma datorprogram. Under en period jobbade Eklund även i familjeföretaget och
öppnade tillsammans med brodern en butikskedja för färg och mattor. Engagemanget som ledare och funktionär i idrottsrörelsen kvarstod. Under en period arbetade Eklund i anslutning till IFK Göteborg
innan han 1978 anställdes som kanslichef på GDIF.13
En av de saker som Gert Eklund först tog sig an var bingospelandet i staden. Eklund själv och även andra i vårt intervjumaterial
beskriver det som att han ”rensade upp i bingoträsket”.14 Syftet var att
se till att pengarna hamnade hos föreningarna i stället för i hallägarnas
fickor. Men det handlade också om att höja statusen på bingospelandet, som ett sätt att få fler och även andra kategorier av besökare till
bingohallarna. Under Eklunds försorg infördes bland annat ljusare
lokaler, rökfria avdelningar och personaluniformer. I ett samarbete
med Socialhögskolan lät han också några studenter mäta vilka som
spelade och hur ofta. Det visade sig dock vara svårt att få en ny publik
till bingohallarna, det var fortfarande stampubliken som kom. Gert
Eklund resonerade då: ”kan inte folket komma till bingon så ska bingon
komma till folket” (I/Palmgren 990601/GB).

Ett annat sätt att presentera dragningen
Idén till att göra ett bingoprogram för TV säger sig Eklund ha fått
redan kring 1982-83 när han var kanslichef på GDIF och då han också
skrev ett PM om sin idé:
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Den processen att man plockar ut en vinnare genom att man spelar bingo är
nästan oslagbar, och därför så funderade jag ju hur vi skulle få detta intressanta
spel hem till människorna. I den funderingen så kommer ju TV-mediet ganska
snart in. Det är ju det exemplariska, att vi spelar bingo men folk kan titta hemma.
(I/Eklund 000127/MF)

Någon medial eller idémässig jordmån för en dylik programidé fanns
dock egentligen inte i början av 1980-talet. Visserligen förekom bingospel i dansk lokal-TV (jfr. Jantzén & Møller 1993). Eklund hade själv
sett det danska programmet i mitten av 1980-talet när han var i Danmark för GDIFs räkning. Så i viss mening kan förlagan till Bingolotto
sägas vara dansk.
En gång när jag var i Danmark så fick jag se att dom snott min idé. Det hade
dom ju inte gjort, för dom hade kommit på den själva. Men de är ju så man
reagerar [...] Så när jag kom hem därifrån, det var ungefär åttiofem, åttiosex så
ökade ju mitt tempo för att få detta i verklighet, om man säger.
(I/Eklund 000127/MF)

Från politikerhåll befarade man att medierad bingo skulle innebära
färre spelare i bingohallarna och därmed minska intäkterna till idrottsrörelsen (I/Eklund 000121/MF). Enligt en SOU från 1970 var bingo
att anse som en form av lotteri (Bergman & Olsson 1977 s. 28; SOU
1970:52). Med anledning av den förändrade mediesituationen i början
av 1980-tralet gjordes det på uppdrag av Kulturdepartementet en enmansutredning gällande förekomsten förekomsten av bingo och direktsända lotterier i radio och TV. Denna utredning resulterade i att en ny
paragraf fördes in i den gällande lotterilagen. Kontentan var att bingospel inte fick ”bedrivas” i radio och TV.
Gert Eklund ville, i sin roll som ansvarig på Göteborgs idrottsförbund få in bingo i den framväxande lokal-TVn i Göteborg, för att
genom TV locka fler till bingohallarna. Men den nya paragrafen (15a)
i lotterilagen lade alltså hinder i vägen. Eklund hade egna kontakter
med den enmansutredare som tillsatts och menar att denne på förhand var bakbunden av sina direktiv och därför tvungen att komma
fram till att bingo inte skulle vara tillåtet i radio och TV, oavsett vad
han själv kunde tänkas anse (I/Eklund 000127/MF). I utredarens skrivning hittade dock Eklund en öppning som indikerade att det fanns ett
sätt att kringgå paragraf 15a i lotterilagen:
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Han [utredaren / vår anm.] beskriver olika tolkningar av bedriva [vår. kursiv].
Men hans mening av att bedriva i radio och TV innebar att det var nödvändigt
att titta på TV eller lyssna på radio för att vinna. Det var bingospel i klassisk
mening, där man var församlade och man lyssnade och fick bingo, ropade eller
hörde av sig, på något [...] Det betyder att man kunde ha en nyhetsuppläsning,
det bedrevs inte då om man angav resultatet. När jag såg detta så skrek jag för då
såg jag plötsligt lösningen. Då gör vi det inte som ett bingospel utan som ett
lotteri med en fast vinstplan. Men man spelar bingo som ett sätt att rätta lotten.
Det var inte gjort någonstans i världen. Så var det ju bara att få ihop bingospelet
med lotterikombinationer som gav en fast vinstplan.
(I/Eklund 000127/MF)

Med andra ord gällde förbudet endast om dragningen var direktsänd.
Om dragningen var gjord på förhand så kunde TV-programmet i stället betecknas som en direktsänd presentation av en dragningslista, om
än framställt i form av ett bingospel.
Du har egentligen ett lottnummer, men samtidigt så har du bingospel och när
du spelar på dom så får du bingo som motsvarar ett vinstnummer som vi redan
vet om så att säga.
(I/Flatow 990212/KL)

För att lyckas med detta gällde det att skapa en matematisk modell där
dragningssekvenser och lottnummer stämmer exakt, så att man i förväg vet vilka lotter som har vunnit. Diskussioner fördes med några
personer i en mindre projektgrupp. Den som slutligen tog fram det
datorprogram som krävdes för att trycka lotterna och utföra dragningen var Per Lundin:
Per hittade den lösningen, så bestämde vi att det skulle heta Bingolotto därför att
det var ett lotteri men man spelade bingo då, och då satte vi ihop de orden
Bingolotto och sen kom uppgiften att få myndigheterna att förstå detta.
(I/Eklund 000127/MF)

Eklund och Lundin hade samarbetat tidigare när Lundin gjorde
programvaror till GDIFs bingohallar. Det var också det av Lundin till
del ägda bolaget Ljung och Lundin Datakonsult AB som skapade det
datorprogram som behövdes för att trycka själva bingolotterna. I utbyte mot denna idé fick Lundins datakonsultbolag förutom ett
engångsarvode också en licensavgift per tryckt (inte försåld) lott.15
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Vi ändrar varje gång så att det inte ska finnas någon chans att någon ser ett
system, eller kan plocka lotter i förväg. Lotten är ju öppen, man ska i förväg inte
kunna veta vilken som är vinstlott. Det får ju inte finns sådana möjligheter [...]
Första gången vi gjorde den här konstruktionen så gick jag ner till Länsstyrelsen
och sa att ”Vi vill ha tillstånd för det här lotteriet”. Dom förstod inte ett dugg av
vad vi pratade om. Till slut fick jag förklara: ”Riv av bingospelet också. Spara
första sidan, lottnumret står högst upp. Det är det som är lotten”, sa jag. ”Om
det numret är vinst så får man sin vinst. Man behöver inte titta på TV. Man
behöver inte göra nånting. Man tittar i dragningslistan, där står serie och lottnummer”. ”Aha”, sa hon till slut, föredragaren där. ”Då förstår jag nog. Men en
sak undrar jag över då, varför har du krånglat till det med alla dom här andra
siffrorna?” Och då förstår man ju varför dom är anställda på Länsstyrelsen.
(I/Eklund 000121/MF)

Enligt Eklund väckte frågan om tillstånd att arrangera det lokala Bingolotto sådana problem hos Länsstyrelsen att frågan fick avgöras av landshövdingen. Eftersom Eklund fick sin ansökan beviljad var beslutet ett
så kallat positivt beslut, vilket i sammanhanget innebär ett beslut som
inte går att överklaga. (När Bingolotto väl kom igång och ådrog sig återkommande anmälningar för smygreklam, försökte dock Lotterinämnden ändå JK-anmäla Länsstyrelsen i Göteborg för att man beviljat Eklund tillstånd.)16
Efter att ha övertygat Länsstyrelsen i Göteborg om att det hela
var att beteckna som ett lotteri och inte som ett direktsänt nummerspel måste Eklund bevisa att idén (datorprogrammet) verkligen fungerade. Ett sådant test gjordes och godkändes enligt Eklund av Statens
provningsanstalt i Borås.

Loket och det lokala
Bingolotto tog alltså form inom ett lokalt och överblickbart sammanhang. Detta har i viss mening präglat programmet, och har gjort det
till något av en motsats till produktionerna från och jargongen inom
Stockholms etablerade och av unga människor präglade TV-industri,
något som ofta påpekas av dem som varit inblandade i produktionen
av Bingolotto (men även av vissa av dem som jobbar inom stockholmsmedierna):
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De har ingen aning om vad Bingolotto är, de i Stockholm. De sitter och pratar
utan att veta. Så har det varit hela tiden. Det låtsas som de vet nåt om Bingolotto.
De har inte en aning, har aldrig spelat Bingolotto.
(I/Olsson 991010/KL)

I maj 1989 gjorde Mediabolaget Teknik och Tankar – det bolag inom
vilket Eklund utvecklade sitt programkoncept – tre provprogram av
Bingolotto för Kållevisionen, som marknadsfördes som en lokal kanal
”för Göteborgare av Göteborgare om Göteborgare” (informationsmaterial från Kållevisionen 1988). Dessa tre program gjordes av personer som var engagerade i lokal-TV och var inspelade i förväg. Enligt
Gert Eklund var resultatet: ”den värsta TV man kan tänka sig” (I/
Eklund 000121/MF).
Programledare för de tre provavsnitten av Bingolotto var Helene
Engstrand, en ung kvinna som i vanliga fall arbetade på en pizzeria
där Eklund brukade äta lunch. Nu fick hon hoppa in och göra TVdebut.17 Lottförsäljningen gick trögt. Bara några tusen lotter såldes till
första programmet och sedan sjönk försäljningen ytterligare till de två
följande. Eklund säger idag att han redan från början anade att det
krävdes annan och mer populär och folklig programledare för att det
hela skulle fungera. Han säger också att han redan från start hade Leif
”Loket” Olsson i tankarna. Loket visste i sin tur vem Gert var genom
att han och Gert var med i Göteborgs bingokommitté. Dessutom kände
Loket Gerts far Okvin sedan gammalt (I/Olsson 991010/KL).18
Olsson var vid denna tidpunkt anställd på Sveriges Radio Göteborg. Han var med som gäst i studion under de tre provsändningarna
av Bingolotto våren 1989, där han drog nummer och pratade med gästerna. Efter de tre testprogrammen var flera av de inblandade tveksamma till om det verkligen skulle gå att få ruljans i verksamheten.
Men efter det att Eklund tagit med sig bland andra Loket, Per Lundin
och Länsstyrelsens Åke Lidén för att titta på den danska versionen av
Bingolotto bestämde man sig för att göra om programmet under sommaren och satsa på nytt till hösten 1989, och då med Loket som
programledare i en direktsändning med möjligheter för publiken att
ringa in.19
Loket hade efter sin ungdom som journalistvolontär och handbollsspelare gjort karriär som handbollsdomare, även internationellt.
Efter ett antal år på en annonsbyrå, med extrajobb som bingoutropare
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och annat inom det lokala idrottslivet i Göteborg, hamnade Loket på
lokalradion i Göteborg. Där blev han ett namn genom sina referat
från lokala sportevenemang. I ännu högre grad var det genom radioprogrammet Ringlinjen (1979-1991) som Loket blev en lokal kändis.
Ringlinjen var ett morgonprogram som sändes mellan klockan sex och
nio på morgonen. Programmet kan sägas ha fungerat som plantskola
även för andra göteborgska mediepersonligheter, bl.a. Lasse Brandeby
(Kurt Olsson), Janne Josefsson och Anna Mannheimer. Dit kunde
människor ringa och prata om allt möjligt. Den samtalsform som Loket utvecklade i Ringlinjen var stilbildade för de samtal med telefonörer
som kom att bli en så viktig del av Bingolotto och Lokets programledarskap.
Mikrofonen är en förlängning av hans själ, en kanal för den fritt forsande svada
som blivit hans varumärke. Att prata är att leva liksom [...] Det var väder och
fotboll och skolan och jobbet och kaffe och allt det där som är liv och vardag för
de flesta av oss.
(”Nu blir grabben 50 år”, Idag 10/7 1992)

I Ringlinjen var det också en stark betoning på det lokala och det var
många äldre som ringde in för att tala med Loket. Att få till den rätta
underhållningsaspekten var också viktigt. Till telefonsamtalen valde
producenten en skiva som skulle passa:
Det var också en grej i programmet som väldigt många såg fram emot. Alltså,
pratade man med en feskargubbe på Knippla om nånting, vad han varit med
om, så spelade man ”Ungmön på Kärringön” eller ”Fiskarvalsen från Bohuslän” eller nånting efteråt, inte nån djävla amerikansk poplåt eller nånting som
man gör idag.
(I/Olsson 991010/KL)

Det framstår alltså som att Loket redan under sin tid på Lokalradion
blev en representant både för idén om en särskild Göteborgs- eller
västkustanda, och för något annat än en ungdomsorienterad medieprofil förknippad med främst anglosaxisk popmusik.
När lokalradio 1987 blev en del i det då fullt utbyggda P4 tog
Loket tjänstledigt och behöll bara sin del i Ringlinjen.20 Vid sidan om
sitt jobb på radion var han fullt sysselsatt med olika extraknäck: som
bingo- och auktionsutropare, presentatör, allsångsledare och mycket
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annat. Från och med 1989 tillkom alltså engagemanget i Bingolotto. Ett
år efter det att han börjat sitt jobb som programledare i det rikssända
Bingolotto, det vill säga 1992, fick Loket sparken från radion (då P4),
med hänvisning till hans många bisysslor. Loket menade att han ändå
inte ville ställa upp i jakten på unga lyssnare och den ökande andelen
popmusik i kanalen.21 Radioledningens beslut väckte protester från
kollegorna. De menade att Loket i kraft av sin folklighet och sina kontakter med lyssnare var oersättlig.22
Till premiären av det lokala Bingolotto med Loket, den 10 oktober
1989, såldes 5.000 lotter à 10 kronor. Men efter några sändningar tog
försäljningen fart. Inte ens de inblandade kunde ana vilken succé Bingolotto skulle bli. Lotteritillståndet man hade gällde en försäljning på upp
till 20.000 lotter, men snart räckte lotterna inte längre till. För att skapa
ytterligare hausse och uppmärksamhet såldes lotterna till vårpremiären
1990 redan före jul, när intresset för programmet var på topp. I marknadsföringen framgick att bara tre försäljningsställen skulle användas.
På tre timmar hade man sålt slut på lotterna. Inför vårsäsongen 1990
ordnades ett tillstånd för till att börja med 30.000 lotter. I februari
1990 utökades tillståndet till 50.000 lotter. Som mest sålde man 47.000
lotter, vilket fortfarande står sig som det lokala rekordet (I/Andersson 990308/KL).
Men då var det så att ibland på måndagkvällar stod köer av folk i trappuppgångarna i GDIF. Det var gubbar för det mesta: ”Jag vågar inte komma hem till frun
utan lott. Du måste hjälpa mig!” Då satt man där. Man hade hela Göteborgs
försäljningsställen i skallen då. Man visste att den tobaksaffären i Kortedala brukar alltid ha en, två, tre lotter kvar. Då ringde man dit, ”Har ni några lotter
kvar?”. ”Ja, vi har fem kvar”. ”Håll dom till mig”. Så kunde jag säga till dom som
stod i trappan: ”Du har fått fem lotter nu. Men du får åka till Kortedala och
hämta dom och köpa dom”. Så blev dom ju överlyckliga och åker dit. Inte frågan om att vi skulle skaffa dom hit och lämna dom. Så kunde dom komma hem
till frun. Det pratades ju väldigt mycket om Bingolotto i Göteborg då. Och det är
ju goa känslor, man har kö i korridoren då av folk som ingenstans kan åka för att
få tag i en lott. Det är sånt som man tycker är skitskoj. Det var så även på riks när
vi väl körde igång i TV4, men då var det mer att man löste det per telefon. Det
var inte så fysiskt som här i Göteborg.
(I/Andersson 990308/KL)

En inte oväsentlig faktor bakom Bingolottos genomslag var att Göteborg hade Sveriges mest sammanhållna och ett av Europas tätaste
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kabelnät.23 Därtill var Loket redan ett namn i kraft av sina år som
sportkommentator och radiopratare i lokalradion. Programmet hade
en djup förankring i den lokala idrottsrörelsen, inte minst på grund av
att GDIF stod bakom. Flera av dem som var med om att starta programmet hade i likhet med Gert Eklund och Leif Olsson en gedigen
bakgrund i Göteborgs lokala idrottsliv. Till exempel gällde det Lars
”Sverre” Andersson, som var programmets producent från hösten
1989 fram till och med våren 1999. När Bingolotto drog igång jobbade
Andersson för det lokala bordtennisförbundet och hjälpte för GDIFs
räkning till med kommentarer i de lokal-sport-TV-sändningarna. Viljan att få in pengar till de lokala idrottsföreningarna var stark men
organisationen i sin linda och de inblandades kunskaper om TV-produktion begränsade:
När vi drog igång det här så var det bara i stort sett att hoppa med och hjälpa till.
Det fanns ju ingen riktig organisation för den här idén, utan alla som kunde
hjälpte till. [...] När vi började göra detta i TV hade vi en bildkille som kunde...
som varit i närheten av TV förut, och två ljudkillar. Resten var folk som vi lejde
in hos oss från idrotten. Och vi hade ju aldrig varit i närheten av en TV-kamera.
Det var spelidén vi hade.
(I/Andersson 990308/KL)

Lokal förankring, ihärdiga amatörer och ett stort ideellt engagemang
var alltså viktiga ingredienser i upptakten till Bingolotto. Programmet
gav också det lokala affärslivet en möjlighet att exponera sina varor
och firmanamn genom att de fick visa upp sina produkter och tjänster
i form av vinster i programmet. Konceptet var starkt och den lokala
förankringen god, men ändå tvivlade vissa på idén. Både inom
Kållevisionen och det lokala idrottslivet uppstod också motsättningar.
Enligt Leif Olsson tvivlade dock aldrig Gert Eklund på sin idé:
Gert har ju alltid varit en man som inte tål överheten. Det är ingen som ska
bestämma över honom, vad han ska göra. Så han drev ju detta in absurdum,
med vetskap om att det kostade väldigt mycket pengar i början. Så han chansade
stenhårt. Och så visade det sig ju att utan honom så hade inte Bingolotto funnits.
Så att det har han ju alla heder utav. Men det var ju ingen som visste att det var
lite kris ekonomiskt i början. Utan det visade sig. Sedan blev det en djävla vinstlott för alla.
(I/Olsson 991010/KL)
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Kållevisonen och Kabelnämnden
Bingolotto sändes alltså inom ramen för Kållevisionen, eller mer formellt inom det sändningsförordnade som innehades av Föreningen
Göteborgs Lokal-TV Kanal (Kållevisionen). Kållevisionen var en ideell förening bestående av ett 25-tal föreningar, företag och intresseorganisationer. Till dessa hörde HSB, TBV, IOGT, Familjebostäder,
Hyresgästföreningen, LO, SAF, Volvo, Småföretagarnas riksorganisation, Göteborgs Fritidsförvaltning, Blå Stället (Angereds Kulturhus), Smyrnakyrkan och GDIF. Var och en av dessa lade in ett andelskapital i föreningen samt betalade en årlig avgift. Alla medlemmar i
föreningen, men också andra, hade rätt att ansöka om att få sända sina
alster, till en kostnad av 800-1000 kronor per sändningstimme. Tekniken som användes var videobaserad och samägdes ihop med ett antal
förortskommuner i Göteborg. En ständig fråga var dock hur man skulle
finansiera produktionen av program.
Kållevisionen startade sina sändningar den 2 november 1987.24
Till en början sände man mellan 15 och 20 timmar per vecka. Programtablån bestod av en mix av information från föreningarna, privata
lägenhetsannonser, platsannonser från Arbetsförmedlingen, kommunal och statlig information, rapporter om lokala begivenheter och sportevenemang. I kanalen rymdes också mer upplevelse- och nöjesorienterade program, flera av dem spelprogram där olika produkter,
varumärken och butiksnamn figurerade.25
GDIF stod som huvudman till flera program i Kållevisionen, såväl lokala sportprogram (som ”Sport i väst”) som mer underhållningsbetonade spelprogram, däribland Bingolotto. Bingolotto producerades till
en början av Mediabolaget Teknik och Tankar, alltså det bolag varigenom Eklund utvecklat programkonceptet till Bingolotto. Tillsammans
med Ringlinjen (ett auktionsprogram lett av Loket, med samma titel
som det lokala radioprogram han tidigare hållit i, med bud från tittare
på varor, resor och annat från lokala affärsidkare) var Bingolotto
Kållevisionens mest välkända och publika program. Som en länk till
sitt utbud i kanalen började GDIF 1990 ge ut ett särskilt informations- och annonsblad. Detta innehöll annonser och frågor om produkter och företag som figurerade i programmen.26
Göteborgsområdet låg, som redan nämnts, långt framme med utbyggnaden av kabelnät: när Bingolotto började sändas hösten 1989 kunde
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cirka 100.000 hushåll i Göteborgsområdet ta emot Kållevisionen. Två
år senare var siffran 132.000 (jfr. Kleberg 1991 s. 205). Under de första åren sändes Bingolotto på måndagar, med repris tisdag och lördag.
Till en början var programtiden för Bingolotto en timme, men snart
dubblerades denna. I hög grad var grunden för vad som kom att bli
det rikssända Bingolotto redan lagd. Då som nu utgjordes basen i programmet av ett antal bingospel (fyra), telefonsamtal och gäster med
chans att vinna lådvinster, musik (av husbandet Spotlights), lottdragningar och tombolahjul. Flera av spelen och rubrikerna på dessa etablerades under pionjäråren i lokal-TV: Företagsjakten, Föreningsdraget,
med mera.
Information om föreningars verksamheter, åsikter och sammankomster hörde till den typ av material som lokal-TV var tänkt att förmedla. Däremot var kommersiell reklam förbjuden enligt kabellagen
från 1985. Kabelnämnden, belägen i Stockholm, hade att bevaka att
lokal-TV-föreningarna runt om i landet följde den gällande lagstiftningen. Redan under den första säsongen av Bingolotto, det vill säga
hösten 1989, granskade Kabelnämnden, på ett eget initiativ, ett antal
Bingolotto-program. Bland annat gällde det sändningarna den 6 och den
13 november 1989. Nämnden fann att dessa stred mot gällande lagstiftning. Bland annat pekade man på att produkter och företagslogotyper tydligt exponerades i de så kallade vinstpresentationsfilmerna,
ofta i samspel med en skylt med namnet på det företag varifrån produkten kom, samtidigt som företagets namn omnämndes av Loket.
Kärnfrågan i nämndens nedslag och i Kållevisionens genmälen på dessa, gällde om detta var att betrakta som ofrånkomlig information i ett
underhållningsprogram med spel och vinster i fokus, eller om det var
fråga om ett ”otillbörligt gynnande”.
Mot bakgrund av ett antal påpekanden och fällanden av Kållevisionen under hösten 1990 (vilka också gällde även andra program än
Bingolotto) beslöt nämnden att återkalla sändningstillståndet för Kållevisionen från och med den 1 mars 1990. 27
Då tänkte jag vad i helsike ska vi hitta på? Då var goda råd dyra. Men jag vände
mig till Svenska Kabel-TV som var huvuddistributör och sa: ”Vad är det för
regler som gäller? Det finns ju nånting som heter ’upplåten kanal’. Vad betyder
det?” ”Ah, det betyder, vi har rätt”, sa han, ”att upplåta kanalen till någon som
sänder tillfälligtvis. Och vi behöver ju bara anmäla [vår kurs.] det till Kabelnämnden. Vi behöver inte fråga ” [vår kurs.]. ”Aha”, sa jag, ”men om vi ordnar
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en organisation nu som vill ha en upplåten kanal av dig. Är det okej?” ”Ja, det är
okej, om du kan visa upp att det är seriöst och så”. ”Vi ska köra Bingolotto. Jätteseriöst. Det är idrotten som står bakom det här. Vilken frekvens kan vi få då”, sa
jag. ”För det är ju jätteviktigt att vi har en frekvens så vi är säkra på att folk kan
hitta”. Och då var han väldigt, väldigt kreativ. Han sa: ”Jag har precis fått en
frekvens ledig nu”, sa han, ”för man har ju dragit in sändningstillståndet på
Kållevisionen. Så den kan ni få”.
(I/Eklund 000121/MF)

På Eklunds initiativ bildades omgående Intresseföreningen Lokal-TV
i Göteborg (Adavisionen). På så sätt kunde Bingolotto utan avbrott sändas vidare i upplåten kanal i Svensk Kabel-TV, dessutom på samma
frekvens. Vissa förändringar vad det gällde exponeringen av produkter och företagsnamn vidtogs dock. Men Kabelnämnden var inte nöjd.
I enlighet med ett nytt fällande utslag för kommersiell reklam drogs
Adavisionen sändningstillstånd i augusti 1990 in för en tid av sex månader.28
När Adavisionen gick i graven återuppstod Kållevisonen hösten
1990, eftersom man då fått tillbaka sitt sändningstillstånd. Men föreningens sändningstillstånd drogs ånyo in. Under 1991 sändes Bingolotto
i regi av Kanal Göteborg i upplåten kanal i Kabelvisionens nät. När
Kanal Göteborgs sändningstillstånd drogs in för december månad 1991,
sändes Bingolotto i upplåten kanal i Televerkets nät, i regi av en av de
föreningar som var med från starten av lokal-TV i Göteborg, Smyrnakyrkan.
Sommaren 1991 sade Gert Eklund upp sig på GDIF. På hösten
samma år köpte Eklund Kanal Göteborg, det vill säga det bolag som
producerade Bingolotto för GDIFs räkning. Detta blev nu i stället Göteborgs Lokal-TV AB och programmet fick en rent kommersiell
produktionsbas, även om omsättningen från lotteriet fortsatte att fördelas enligt tidigare ordning. Förtjänsten av att producera Bingolotto
bestod för Göteborgs Lokal-TV ABs del främst i att man fick in pengar
från annonsörer och sponsorer. Bingolotto sändes nu i upplåten kanal i
Svenska kabel-TV ABs nät i Göteborg, Partille och Mölndal. Radionämnden fortsatte på eget initiativ att granska Bingolottoprogrammen
och fann återigen reklaminslag och sponsormeddelanden. I augusti
1992 utdömde nämnden ett vitesföreläggande på 100.000 kronor mot
Göteborgs Lokal-TV AB för otillbörligt gynnande, genom exponering av företagsnamn och sponsorskyltar.29 Hösten 1993 förelades
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Göteborgs Lokal-TV AB ett vite på 500.000 kronor.30 Till och med
februari 1994 bedrev Göteborgs Lokal-TV AB samtliga sina sändningar i Eklunds spelkanal TV21. Det lokala Bingolotto gick bara ut
över Göteborg, men i övrigt kunde TV21 tas emot i Helsingborg,
Malmö och Stockholm. I ett beslut från maj 1994 tilldömde Kabelnämnden Göteborgs Lokal-TV AB ett löpande vitesföreläggande om
1 miljon kronor – per kalendervecka.31 En uppstramning blev resultatet. Men nämnden fortsatte sin bevakning. Från och med i juli 1994
övergick Kabelnämnden till den nyinstiftade Radionämnden. Även
Radionämnden kom, såväl på eget initiativ som efter anmälningar, att
granska Bingolotto, både den lokala tappningen och den rikssända versionen. Det lokala bingolottoprogrammet fälldes ytterligare några
gånger, och TV21 förelades höga viten.32

Etableringsfasen
När Gert Eklund lämnde GDIF sommaren 1991 var det således efter
en katt-och-råtta-lek med Kabelnämnden. Inte alla av Kållevisionens
medlemmar uppskattade Eklunds agerande och försöken att smyga in
reklam i kanalen.33 Enligt pressen knakade det även inom GDIF. Styrelsen var irriterad över att Eklund hade använt sin position som representant för GDIFs produktionsbolag Kanal Göteborg i egna förhandlingar om att få ut Bingolotto i rikssändning.34 Men att få ut programmet som gjort sådan succé på lokalplanet i riksändning var det inte
bara Eklund som ville:
Efter varje måndagssändning klockan 22 så åkte vi till Rubinen på Avenyn och
satte oss där, Gert och jag. Där satt vi och åt Janssons frestelse och löksoppa
och grejer och så drack vi öl. Och så diskuterade vi, till ungefär klockan två, hur
vi skulle göra nästa vecka. Så höll det på varje gång. Det var liksom höjdpunkten. Då skulle vi diskutera framtiden, och när Sverre väl kom igång så var han
där också. Och vid ett sånt där möte: Faan, det här ska väl kunna gå i övriga
Sverige också.
(I/Olsson 991010/KL)

Det var under hösten 1990 och våren 1991 som Eklund påbörjade
sina försök att få ut Bingolotto på ett nationellt plan. Till att börja med
Kapitel 3: Programmets bakgrund och historik

69

handlade det om att försöka komma ut via satellit. Eklund förhandlade med Nordic Channel (sedermera TV5 sedermera Femman). Enligt tidningsuppgifter var ett avtal i stort sett klart sommaren 1991 och
Nordic Channel hade till och med börjat satsa på marknadsföringskampanjer för sitt nya lördagsprogram.35 Men Eklund valde att i stället ingå ett avtal med TV4, som då bara sände via satellit men som
försökte skapa underlag för att få koncessionen för den tredje marksända TV-kanalen.
I egenskap av ordförande för Sveriges Lokal-TV-förbund kontaktade Eklund TV4. TV4 hade i koncessionen förbundit sig vid att
sända regionala nyheter, producerade lokalt av fristående produktionsbolag (Hadenius 1999 s. 296). Det var i en förhandling om ett sådant
lokalt-TV-fönster från Göteborg som Eklund lyckades få TV4 med
på att sända Bingolotto. Fyran lär själva ha haft ögonen på programmet,
men efter att ha sett ett avsnitt av den lokala versionen meddelade
man att det var en omöjlighet att sända ett ”sådant program”, särskilt
en lördag klockan 1930, vilket Eklund hade föreslagit. Lördagar mellan
klockan 18 och 19, en tid då TV4 ändå inte hade någon fast programpunkt, blev lösningen (I/Eklund 000121/MF).
I egenskap av ordförande i Folkrörelsernas Samarbetsorgan i
Lotterifrågor (FSL), skrev Eklund ett avtal med Lundins bolag (i vilket Eklund var anställd som konsult), om att ta hand om marknadsföringen och distributionen av lotterna till det rikssända spelet. Detta
avtal revs dock senare upp och TV4-lotteriet kom i stället att skötas av
ett bolag till hälften ägt av GDIF.36 Men det var Eklunds bolag som
från och med nu kom att producera både det lokala och det nationella
Bingolotto.
Klimatet var gynnsamt för entreprenörer på TV-marknaden i
början av 1990-talet. En ny TV-marknad hade uppstått och den gamla
monopoleran var på väg bort. Men enligt Sverre Andersson var Eklunds team inte alltför väl förberedda inför starten i TV4, vare sig då
det gällde produktionen av själva programmet eller i att få till stånd ett
fungerande och rikstäckande lotterinät:
Den 19 oktober hade vi premiär i TV4. Innan dess var det ett nytt bolag som vi
gjorde. Det föddes den första oktober. Vissa meningsskiljaktigheter fanns inom
den personal som fanns i GDIFs dotterbolag. Dom gillade inte att Gert köpte
bolaget, så dom slutade. När det var en vecka kvar innan premiären i TV4 var
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det i stort sett bara jag och Gert kvar i bolaget. Vi hade ingen personal, ingenting som skulle göra det här. Men vi raggade ihop gänget igen så gott det nu
gick. [...] Det var mycket jobb med lotterihanteringen, det var egentligen mer
jobb än själva TV-programmet. Det var inte så många här då, utan då jobbade
man tätt på alla grejer. Man var lika mycket inblandad i lotterihanteringen och
allt sånt, och gjorde TV-program.
(I/Andersson 990308/KL)

Ändå fram till några veckor före premiären var det oklart vem som
skulle vara programledare för Bingolotto i TV4. Den lokala varianten,
ledd av Loket, hade en sändningstid på nära två timmar. I TV4 skulle
sändningstiden vara en timme, minus tid för reklam före och efter
progammet. Loket såg det som omöjliga omständigheter och ville inte
ställa upp. Eklund övervägde att ta in en annan programledare. Men
när man gjorde ett pilotprogram inför starten i TV4 lyckades man lura
Loket att man hade klarat inspelningen på kortare tid än vad som faktiskt var fallet (I/Andersson 990308/KL). Till slut blev det alltså Loket som ledde den 55 minuter långa premiärsändningen den 19 oktober 1991.

Första hösten och sedan succé
Tävlingsprogram, lottdragningar och insamlingar till ideella ändamål
var långt ifrån något nytt i svensk TV. Loket kunde också sägas ha sina
föregångare, i programledare som Lennart Hyland och kanske ännu
mer i radions Hasse Tellemar.37 Ändå var Bingolotto på många sätt annorlunda. Den tekniska och dramaturgiska enkelheten i programmet,
Lokets radiopratarstil och dansbandsmusiken gjorde att programmet
framstod som folkligare och mindre kulturellt prestigebundet jämfört
med många av public service-televisionens program.
Folk ringde som tokiga: vad var nu detta för program, vad heter programledaren,
hur får man brickor?, och sådär, så då kände man Jaha det här är en vinstlott.
(I/Olsson 991010/KL)

Till premiärkvällen var inte publiksiffrorna alltför höga. Förutom att
programmet var okänt för de flesta bidrog sändningstiden, lördag
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mellan 18 och 19, till den låga statistiken. Men det fanns också andra
aspekter av detta, som mer hade med TV4 i sin helhet att göra. TV4s
premiärsändning i augusti 1990 var enligt presskommentarerna en
flopp, och en snabb död förutspåddes för den kanal där den första
repliken som fälldes var, ”borde jag inte ha en mikrofon här”?38 Inledningsvis hade TV4 även andra och större problem av teknisk natur.
Utbyggnaden av marksändarnätet gick långsamt och skedde successivt. Hösten 1991 och våren 1992 var den nya markkanalen på många
håll i landet bara tillgänglig via TV3s satellitsändare.39 I storstäderna
var täckningen bättre, men det var inte där Bingolottos publik i första
hand fanns. Till en början intog Göteborg – där programmet dessutom var förankrat sedan tidigare – en särställning, ty under den första hösten var det till stor del personer från Göteborgsområdet som
kom fram till Loket på telefon och som fick sina vinstlotter dragna ur
”Turnan”. Annars kan man säga att TV4 och Bingolotto växte tillsammans. Takten i TV4s utbyggnad blev i viss mån vägledande för lotteriet:
det är svårare att sälja lotter till ett program som tittarna inte kan se. På
många platser gick man till närmsta granne med parabol för att spela
bingolotto tillsammans.
Det var lite grann så att, nästa månad kommer dom där. Dom kommer där och
där, och då satte vi in krafterna där också. Att du har en bra organisation där, för
nu kommer dom att börja skrika efter lotter. Det hade väl varit tuffare att börja
idag, med hela Sverige som ser TV4.
(I/Andersson 990308/KL)

Till en början var lotteriets täckning alltså inte den bästa. Till den nationella premiärsändningen såldes cirka 70.000 lotter, men redan till
det tredje programmet hade försäljningen dubblerats, och det började
bli problem att få tag på lotter. Första halvåret i TV4 såldes 1,5 miljoner lotter. Våren 1992 steg försäljningen till drygt 11 miljoner sålda
lotter. Hösten 1992 steg antalet sålda lotter till drygt 31 miljoner. Inför
1993 ansökte FSL om tillstånd för en obegränsad omsättning i
lotteriet.40 Mellan våren 1993 och våren 1997 sålde man mellan 50 och
60 miljoner lotter per säsong (eller 2,5-3 miljoner lotter per program i
genomsnitt).41 De enskilda försäljningstopparna (liksom tittartopparna)
har genom åren främst infallit i samband med julfinalerna eller sommarfinalerna, med erbjudanden om extravinstchanser och attraktiva artister.
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Ett samband kan anas mellan antalet sålda lotter, tittarsiffror och
mängden av och värdet på vinsterna. Första hösten var vinsternas värde
fortfarande begränsat. Det handlade då mest om kontantvinster på
100 eller 500 kronor. I övrigt var det varuvinster (presentkort) som
erbjöds. Under 1992 tillkom mer värdefulla vinster, såsom utlandsresor och bilar samt en fjärde vecka en jackpottvinst på 1 miljon kronor
i premieobligationer som högsta vinst. Efter ett regeringsbeslut hösten 1992 fick man rätt att dela ut större vinstsummor kontant, och i
september 1992 vann en kvinna 2 miljoner kronor.42 När sedan vinsttaket för lotterier i praktiken lyftes bort genom ett regeringsbeslut våren 1993 höjdes vinstbeloppen i de flesta spelen i Sverige, eftersom
konkurrensen också hårdnade. Nu kom spel med chans till jättevinster
i studion in i Bingolotto och man framhöll mer ”risktagandet” för spelaren: bli miljonär eller få 100.000 kronor i tröstpris.43 I april 1994 fick
en vinnare 16,5 miljoner kronor.44
Spänningsmomentet och drömmen om att vinna är viktiga för
Bingolottos popularitet. Under första hälften av 1990-talet, då den var
ekonomisk kris för många i Sverige, var det inte helt ovanligt att de
som kom fram på telefon till Loket sade sig vara arbetslösa. Och tidningarna tog i denna kristid gärna kontrasten ”annars-lottlös-nu-vinnare” som utgångspunkt. Sålunda kunde man läsa om fyra bortglömda
bingolotter som gav en arbetslös en Volvo 940 (Arbetet 15/1 1994),
om ”Miljonmammorna” (Idag 28/2 1992), om mannen som fick se
kronofogden ta hälften av hans vinst (Arbetet 29/1 1993), och om sjuåringen som ville köpa en häst för sin storvinst (Expressen 17/10 1993).
Mitt i arbetslöshetens Sverige gick Bingolotto på högtryck. På tryckeriet arbetade man på treskift och antalet anställda och involverade i
verksamheten växte hela tiden.45 Verksamheten genererade jobb och
pengar till såväl entreprenören Eklund och den närmaste kretsen kring
honom, som till de nätverk som byggts upp kring lotteriet. För
föreningslivet var programmet en räddning i en tid av nedskärningar.
Också värdet på spin off-effekten av programmet och lotteriet, i form
av ökad konsumtion och nya arbetstillfällen, torde ha varit stort. En
del av den ”bingolottoindustri” som tog form var de nätverk som
växte fram för att säkra distributionen av lotten. En central roll hade
och har i detta sammanhang de cirka 30 servicecentraler som finns
runt om i landet. Det är via servicecentralerna som lotterna kommer
ut till 5.000 föreningar och sedan vidare till 220.000 försäljare, som
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varje vecka säljer miljontals lotter till ett mycket stort antal människor
runt om i landet. I städer och på större orter bjuds lotterna kanske ut
i ett köpcentrum, medan det på den mindre orten många gånger är
den lokala handlaren eller någon ur närmiljön som är distributör/säljare av lotten.
Det är således ett spektra av geografiskt och socialt betingade,
formella och informella, instrumentella och personliga nätverk som
är knutna till och har utvecklas utifrån distributionen av bingolotten.
När man diskuterar Bingolotto blir det annars lätt TV-sändningen som
kommer i fokus. Visserligen kan programmet ses som ett slags final
för det arbete som under en vecka lagts ned på lotteriet. Men för många
inblandade är det processer och kulturella mönster på ett mycket mer
lokalt och vardagligt plan som är själva hjärtat i Bingolotto:
Alla andra som inte är involverade dom utgår ifrån att Bingolotto, det är dom två
timmarna på lördagen. Det är inte Bingolotto för mig. Bingolotto, det är allt det
stora som händer under veckan med föreningslivet. När dom jobbar och sliter
där ute och säljer och hittar på jippon och snurrar hjul och andra små egna
extragrejor för att få sälja mer lotter. Dom ordnar Bingoberraveckor och ordnar
extra lotterier och är ute och kämpar och sliter. Det är alla människor som ringer
under veckorna och undrar och frågar. Det är Bingolotto för mig
(I/Palmgren 990601/GB)

Ytterligare en förklaring till Bingolottos publika genomslag torde vara
det attraktionsvärde som låg i den nya kanalen TV4. Dessutom hade
Sveriges Television problem med att få fram något riktigt slagkraftigt
familjeunderhållningsprogram att konkurrera mot Bingolotto med. Så
länge Bingolotto sändes mellan klockan 18-19 var inte tittarsiffrorna särskilt höga. Men när man först fick en halvtimme extra och kunde sända
till 1930, för att sedan, från och med hösten 1992, ha två timmars sändningstid, med ett avbrott i mitten för nyhetssändningar, var succén ett
faktum. Med start hösten 1992 och ett par säsonger framöver följde
dessutom Fångarna på fortet med Gunde Svan efter Bingolotto. En nästan
oslagbar kombination en lördagskväll. Detta medan SVT1 försökte
hävda sig med program som 7 till 9, Det kommer mera och Sverige-Sovjet,
vilka inte visade sig vara publikmässigt konkurrenskraftiga.
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Loket och det folkliga
Genom Bingolotto blev Loket snabbt rikskändis och uppnådde en status som få.46 Den kult(ur) som uppstod kring Loket kan liknas vid den
feber som rådde kring Snoddas i slutet av 1950-talet, efter det att den
forne bandyspelaren sjungit Flottarkärlek i Lennart Hylands radiounderhållning Karusellen. Samtidigt var Loket den nye, och mer folklige
Hyland. Beundrarposten strömmade in.47 Redan efter ett knappt år i
TV4, det vill säga 1992, var den 50-årige Loket ”ett begrepp” enligt
pressen. En tidningsrubrik fastslog att han nu var ”Loket med hela
svenska folket”.48 De möjligheter till ordlekar med diverse tågmetaforik
som följde med smeknamnet Loket gladde många rubriksättare, och
under åren 1992-1994 beskrevs Loket i stort sett genomgående som
snäll, folklig, glad, enkel.49 Om och om igen kunde man läsa om Lokets
enkla uppväxt i Göteborgs arbetarkvarter, åren som handbollsdomare
med internationella uppdrag, bl.a. under två OS, den nära relationen
till mamman, idrotts- och hästintresset, kärleken till dansbandsmusiken,
diabetes och övervikt, de många extraknäcken och de många mötena
med ”vanligt folk”, etc.50
Lokets framfart fortsatte. Han utsågs till ”årets göteborgare” och
mötte politiker och Sveriges övriga stora TV-profiler.51 Han gjorde en
julskiva med tillhörande video ihop med SVTs nöjesankare Harald
Treutiger och hamnade på topplistorna.52 Han medverkade på dansbandsplattor, ledde välgörenhetsgalor och syntes i stort sett överallt.53
Det bildades en Lokets ”look-alike-klubb” och en kvällstidning ordnade en look-alike-tävling.54 Som en bland kungligheter och toppolitiker fick Loket också sätta sig i intervjustolen hos Stina Lundberg.55
Redan 1992 fick han Hylandpriset som årets TV-personlighet och 1995
tilldelades han Aftonbladets pris som årets manliga TV-personlighet.56
Samma år utsågs Loket till ”TV-Sveriges mäktigaste person” – före
kulturminister Margot Wallström, mediemogulen Jan Stenbeck, TV4s
programdirektör Lars Weiss, SVTs VD Sam Nilsson och ett antal andra inflytelserika personer i TV-branschen.57
Med tittarna i ryggen kunde Loket både ställa lönekrav gentemot
Eklunds bolag och offentligt göra (besvikna) uttalanden om Radionämnden, politiker, statliga spelbolag och andra vars förhållningssätt
till Bingolotto inte stämde överens med Lokets tankar om programmet
och gällande regler.58 1994 utsåg en kvällstidning Loket och Gert Ek-
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lund till ”Folkhemmets hjältar”, och Loket själv hävdade att ”Bingolotto är det bästa som har hänt Sverige”.59 Inför riksdagsvalet 1998
fick så Loket intervjua partiledarna för TV4s räkning.60
Loket stod också i direktkontakt med sin publik, i telefonsamtal,
genom sina många extraknäck, genom att ständigt synas i TV och i
pressen.61 Han blev något av en symbol för lördagskvällen, för att ha
det trevligt tillsammans framför TVn och för att alla kan ha samma
chans och vara lika mycket värda, åtminstone i Bingolotto:
De känner igen sig, du vet. ”Fan, han är som en vanlig människa.” Så Bingolotto
är lika mycket en social företeelse, som ett lotteri. En del kanske inte går ut så
ofta. Äldre, boende på sjukhus, till exempel. Men de är inte sämre än att de kan
vara med i TV och få ett litet avbrott. Programmet ska vara ”lite mänskligt så
gott det nu går”, folk ska känna igen sig, och slippa det sedvanliga von
obenperspektivet. [...] Det är många som inte har några vänner, men när de
kommer med på lördagarna och får träffa Loket och de andra, då är de som alla
andra. Oavsett bakgrund, om du kan allt eller inte nåt, så har du samma chans.
Du vinner på ditt nummer på lotten.
(”Fånga folk som uppgift”, GP 15/5 1998)

Scenografin i programmet byggdes genomgående upp med soffor eller fåtöljformationer som bas, också det en markering av Bingolotto som
ett spel man umgås kring. Detta tog man även fasta på i marknadsföringen:
Vinn på att umgås! Samla dina nära och kära på lördag. Ät en liten bit och spela
BingoLotto tillsammans. Vinstchanserna är många – i potten finns allt från en
hundralapp till glänsande bilar och gränslösa miljoner. Varje lördag 18.30 i TV4.
(Bingolottoannons, publicerad i bl.a. Arbetet Nyheterna 24/2 1996)

Loket uppfattades sällan som arrogant. Inte ens när han sa: ”Allt under 2,5 miljoner tittare skulle göra mig besviken”.62 Han (an)sågs och
framställdes i pressen främst som en i grund vänlig person som värnade om idrottsrörelsen, äldre, barn och handikappade. I en tid av
nedgång, systemskifte och ökande politikerförakt framstod han som
en ny sorts folkhjälte. Inte på grund av gudomliga krafter utan i kraft
av vad en journalist kallade den ”heroiska vanlighetens upphöjdhet”.63
Här var en man som – i jämförelse med andra och yngre programledare – var allt annat än konstlad, eller annorlunda i stil och uppförande än sin publik. Loket var det lätt att identifiera sig med.64 Ett av
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flera skäl till att Loket upplevdes som så folklig var, förutom pressens
konstruktion av hans persona, hans sätt att agera i programmet. Loket
kunde dra vitsar och ”tjôta” som ingen annan. Det finns även en video utgiven med ”Lokets bästa” vitsar och anekdoter från Bingolotto.
Han blev dessutom beundrad för att han allt som oftast kunde identifiera ortsnamnen varifrån telefonörerna ringde och han kände till
idrottsklubbar och idrottspersonligheter också från den minsta ort,
medan han kunde ha svårare att identifiera stockholmsförorter. Det
var en av flera indikatorer på att Bingolotto och Loket stod för något
annat än den TV-kultur som frodades i Stockholm och i mer ungdomligt orienterade program.
Hela karlen tycks anpassad till TV-rutans format. [...] Till och med de svartbågade
glasögonen har TV-form. Hans dialekt är den rätta: det göteborgska idiomet
präglas av storstadsmänniskans snabbhet och ledighet utan att som stockholmskan belastas med huvudstadens aura av finhet och övermakt. [...] Loket talar
med sin publik inte till den.
(Isaksson 1996)

Loket fick inte bara en symbolfunktion som folklig, vanlig och ”ickeStockholm”. Programmet kopplades också ihop med den allmänna
krisen i Sverige och begynnande mentalitetsförändringar, och Bingolotto blev en symbol som kunde användas på allsköns sätt i den ekonomiska och politiska debatten. I ett kåseri på Expressens ledarsida 1992
framlade skribenten ett fingerat krisspel, där man i en ruta kunde läsa,
”Loket tar över som finansminister sedan Ann Wibble försökt avhjälpa budgetunderskottet med spel på Bingolotto”.65 I ett försök att
framhålla den nya tidens anda, sa biträdande näringsminister Mona
Sahlin att det måste vara okej att bli rik på egenföretagande, inte bara
på spel som Bingolotto.66
Hos vissa, bland annat vissa nöjesjournalister, väckte det folkligt
förknippade Bingolotto dock rena antipatier.67 Några såg Bingolotto som
en kulturfara och ett tecken på en politisk och kulturell degenerering.
En LO-ombudsman beskrev Bingolotto som ett gigantiskt ”nedsövningsprojekt” och kopplade ihop programmet med en florerande antiintellektualism inom LO-rörelsen.68 Harry Schein talade om programmet
som ”en andlig miljöförorening”, men mest reaktioner väckte Ulf
Lundell med ett uttalande i en intervju 1997 i den norska tidningen
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Nybladet om Bingolotto som ”ett monument över hur lågt den allmänna
medvetandenivån sjunkit”.69 ”Hela svenska folket” rasade mot Lundell
och utbrast: ”rör inte vårt Lok”.70
Att visa avståndstagande och avsmak för Bingolotto och Loket blev
i vissa kretsar och sammanhang en distinktionsstrategi. Men med tiden tömdes symbolen på mening och när Stig Larsson av en kvällstidning (ännu en gång) positionerades som kulturell rebell under rubriken ”Bingolotto är som legalt knark”, var det få som reagerade.71 Bingolotto blev också föremål för parodier och satirer i radio, TV och film:
Ofta baserades dessa på ett slags ”hatkärlek” snarare än ren avsky.72
Det uppstod också ett slags inverterad kult(ur) kring Loket, ty enligt
den omvända kulturella logikens lagar kunde det folkliga Bingolotto bli
”bra” och Loket en kultfigur bland yngre (jfr. Bolin 1994, Dahlén 1990).
Jag har varit på många ställen, på universitetet i Lund och Chalmers i Göteborg
och på deras avslutningsfester och delat ut priser, och när jag kommer in så,
alltså de stampar i golvet en kvart innan jag kan börja säga något överhuvudtaget.
(I/Olsson 991010/KL)

Ur detta perspektiv kunde en lördagskväll framför Bingolotto, ihop med
folket, vara mer värd för en nöjesskribent än en kväll på Café Opera
tillsammans med kändiseliten. Och varför skulle inte Loket kunna bli
statsminister, som ett grepp för att revitalisera demokratin? Och kan
inte Bingolotto vara kärnan i ett konceptuellt konstverk?73
Leif Loket Olsson var programledare för Bingolotto från hösten
1989 till våren 1999. Rykten om hans avgång var återkommande. Men
Loket stannade. När frågan om programledarbyte dök upp ordnade
kvällstidningarna vid flera tillfällen insändarsidor och upprop bland
sina läsare, med resultatet att: ”folket vill ha Loket kvar”.74
”Loket” var ett begrepp och ett varumärke också för Leif Olsson. När karriären som programledare för Bingolotto tog slut våren 1999
sades han ha tjänat 21 miljoner kronor netto på sitt åttaåriga programledarskap.75 Trots den aura av äkthet, utan diskrepenser mellan mediepersonen Loket och privatpersonen Leif, beskrev Leif Olsson inte
sällan Loket i tredje person, och redan under sin tid på lokalradion
inregistrerade Leif Olsson en firma att förvalta inkomsterna från
”Lokets” många extraknäck.76
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Konsolideringsfasen
Den första och lokala varianten av Bingolotto spelades in i en liten
samlingslokal i GDIFs lokaler i arbetarstadsdelen Gårda i Göteborg.
När programmets genomslag ökade flyttade man, för att kunna få in
mer publik (150 personer), inspelningarna till en restaurang (”Le Studio”) i det hus vari GDIF var beläget. Denna gjordes om till TV-studio. I takt med att succén växte i TV4 kom Bingolotto att ta över alltmer
av lokalerna i huset. Förutom studion inrymde huset administration
för lotteriet, tryckeri för lotterna, ompackningslokaler för lotteridistributionen, TV-shop (med bingolottorelaterade prylar till försäljning), GDIFs kundservice och en del annat.77
Den ekonomiska separationen mellan GDIF och Bingolotto skedde
hösten 1991 när Gert Eklund köpte Kanal Göteborg av GDIF. Med
början våren 1993 delade man på sig även rent fysiskt, i och med att
Bingolottoverksamheten allteftersom flyttades över till en gammal
industrifastighet i Gamlestaden. Efter en genomgripande renovering
av den rivningshotade fastigheten, till en kostnad av i storleksordningen
50 miljoner kronor, fick man utrymmen på totalt 2.000 kvadratmeter
golvyta.78
Här inrättades ”norra Europas största TV-studio” (1.300 kvm)
för inspelningarna av Bingolotto, med plats för en publik på upp till 450
personer (studion hyrs också ut för inspelningar av andra TV-program). En andra, mindre TV-studio används både för uthyrning och
för inspelningar av andra program, bland annat till Eklunds spel- och
underhållningskanal TV21. I huset i Gamlestaden inryms, förutom
TV21s verksamhet, kontor och administration för Bingolotto samt FSL
och skötseln av lotteriet, sponsorerna och vinsterna. Även andra
Eklundrelaterade företag har plats i dessa numera K-märkta lokaler,
där delar av den svenska textilindustrin en gång hade sin vagga.79
Under den första perioden i Gamlestaden inrymdes programkontrollen till Bingolotto i en OB-buss som stod parkerad utanför studion. Men en stor satsning gjordes därefter på avancerad och stationär
teknisk utrustning. Bland annat köptes en ny, mycket sofistikerad bildmixer in och man började använda flerkamerasystem med sex enheter
(inkluderande en krankamera) vid inspelningen av den rikssända versionen (I/Damerau 000604/KL). Dessa tekniska förändringar kom
att få direkt bäring för programmets utformning – i flera avseenden är
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det påtagliga skillnader mellan Bingolotto från Gårda och Bingolotto från
Gamlestaden.
Även produktions- och distributionsmaskineriet bakom lotteriet
förbättrades. Likaså växte personalstyrkan. Från att ha varit en handfull personer, de flesta med rötter i det lokala idrottslivet, omfattande
Bingolotto, TV 21 och Eklunds övriga verksamhet i Göteborg nu ett par
hundra personer. 80 Många av dem som nu kom in i TV-produktionsdelen i Eklunds sfär hade en bakgrund från medieutbildningar
och videoproduktionsbolag. En konsekvens av nya lokaler, ny inspelningsteknik, tilltagande datorisering och ny personal med en annan
bakgrund blev en ökad professionalisering i programmets produktionsrutiner, liksom i hanteringen av lotteriet:
Ja, som jag sa, så vet vi vilka typer av vinster vi ska ha. Det har vi fastställt i
förväg, vad som vi ska lotta ut. För att göra själva spelen så ligger det i datorsystemet. Där finns ett antal som vi kallar förberedda dragningssekvenser; ett
antal olika slumpvis framkörda alternativ, som allihop ger det resultat vi kommit
fram till. Om det exempelvis ska bli 1185 vinnare per 50 000 lotter, så slumpar
kontrollanten fram en utav dom. Varje sådan sekvens genererar ett antal sådana
bingoutrop, mellan 20-24 rop. Det är dom som presenteras i TV. Dom har vi
inte tittat på innan. Det är första gången, den presentationen: bertil åtta och
niklas fyrtiotre, och så vidare. [...] Varje bricka korresponderar ju mot ett nummer. Då får man fram en dragningslista. Sedan [kommer] dom andra numrena
som han [programledaren. vår anm.] talar om: ”nu lottar vi ut en Volvo V70
och det är på det här numret”. Då ligger just det dragningsnumret på disketten
och så startas det och siffrorna börjar rulla [i programkontrollen / vår anm.].
(I/Flatow 990212/KL)

Imperiet växer
Gert Eklund hade sedan början av 1990-talet byggt upp ett spektra av
företag – som mest satt han i ägar- och styrelsepositioner i 25 bolag.
Inriktningen och namnen på dessa har varierat över tid, men Eklund
har haft intressen såväl i mediesfären (radio, reklambyrå, programutveckling, data och film- och TV-produktion), som i mer traditionell
produktions- och försäljningsverksamhet (bl.a. ett bryggeri och postorderförsäljning).81 1996 utsågs Eklundgruppen till ”Årets tjänsteföretag” av Dagens Industri för ett ”innovativt företagsbyggande
[som] med både ideella och kommersiella allianser förenat det bästa
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hos det stora och det lilla företaget”. Vidare hette det i DIs motivering
att Eklundgruppen skapat sig en plats inom svensk upplevelseindustri
genom att låta ”idealism och kommersialism leva i framgångsrik och
vinstgivande symbios med varandra”.82
För att expandera sålde Eklund 1993 cirka 30% av sina intressen
till Scandinavian Broadcasting System (SBS), ett bolag med säte i Luxemburg men med rötter i USA och huvudägare till bland annat Femman, som TV-kanalen då kallade sig (jfr. Sundin & Anshelm 1995 s. 43).
Sedermera renodlades verksamheten i Eklundsfären när bryggeriet och
andelarna i närradiostationen Radio City såldes ut. Hösten 1998 meddelades att Eklundgruppen, i en strävan att expandera, skulle lämna
Sverige. Köpare var det holländska bolaget Interactive Gaming Systems
(IGS). Huvudägare till 80 procent: Gert Eklund. Siktet ställdes in på
en internationell börsintroduktion. De två kärnverksamheter som angavs för företaget var spel på Internet och export av bingolottoformatet.83
Enligt en tidningsuppgift var den sammanlagda omsättningen för
företagen inom Eklundgruppen under 1997, det vill säga före IGSaffären, 268 miljoner, och vinsten 21 miljoner kronor. Cirka 175 personer var då anställda i verksamheten.84 Bara några få av bolagen i
Eklundgruppen har dock varit vinstgivande. Till de lönsamma har spelkanalen TV21 hört (där Eklund inte längre har några intressen). På
senare år har intäkter kommit från en i Gibraltar registrerad spelverksamhet på Internet (med en omsättning på 50 miljoner kronor per år
och med dygnet-runt-öppet-kasino och del av avkastningen öronmärkt
för en internationell välgörenhetsfond med FN-chefen i spetsen).85
Men de största inkomsterna har genererats av den verksamhet som
varit direkt knuten till Bingolotto. Lotteriet faller under lotteriförordningen, det innebär att det egentligen inte finns några direkta förtjänster att göra för enskilda: merparten av vad lotteriet omsätter går
till de inblandade föreningarna och till spelarna i form av vinster. Den
del som ligger därutöver används för att täcka kostnaderna för verksamheten. De största intäkterna för Eklunds bolag har kommit från
att företagen betalar för att få med sina produkter i programmet eller
för att ha sitt namn med i programvinjetten eller på lottsedeln. Utöver
detta är det, som redan har nämnts, på mellanskillnaderna mellan
vinsternas inköpspris och deras värde i lotteriet som pengar finns att
tjäna.86 Några reklamavbrott eller puffar för produkter är inte tillåtna
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i programmet, eftersom Bingolotto sänds i TV4 och därför bedöms i
enlighet med svensk TV-lagstiftning.

Bråk med TV4 och andra
Som vi redan har sett har frågor om förekomst av reklam och ”otillbörligt gynnande” av kommersiella intressen varit i högsta grad aktuella frågor då det gällt den lokala varianten av Bingolotto, med ett antal
fällningar och vitesföreläggande från Kabelnämnden som följd. Ett
liknande drama – med sju fällanden, varav sex under 1992 och 1993 –
finner man för det rikssända Bingolotto, med Granskningsnämnden (fram
till 1994 Radionämnden) som motpart och TV4 som en alltmer irriterad kontrollinstans. Också här gällde fällningarna otillbörligt gynnande
– i form av visuell och verbal exponering av produkter och företagsnamn, bland annat i vinstpresentationsfilmerna – samt otillåtna reklamavbrott i programmet.
Radionämndens första fällning (921022) kom efter en granskning
(på eget initiativ) av det rikssända Bingolotto. Ärendet gällde två avsnitt
av Bingolotto, ett från mars och ett från oktober 1992. Radionämnden
radade här upp en svit av anmärkningar: exponering av företagsnamn
i vinjetten och i vinstpresentationsfilmerna, omnämnanden av företagens namn och produkternas värde av programledaren, till associationer
i programmets och scenografins färgsättning (lila) till kaffemärket
(huvudsponsorn) Löfbergs Lila. Nämnden menade att ingen av dessa
exponeringar och omnämnanden av produkter eller företag kunde
försvaras med hänvisning till att det skulle ha haft ett informationsvärde för tittarna/spelarna, utan att de måste ses som uttryck för ”otillbörligt gynnande”.87 Den andra fällningen (930224) gällde ett avsnitt
från november 1992, där nämnden fann det ”anmärkningsvärt att
vinstpresentationerna ånyo utformats i strid med radiolagen”.88 Efter
ytterligare ett fällande för otillbörligt gynnande (931208), gällande två
avsnitt från februari respektive mars samma år, skärpte Radionämnden tonen. Man fann det nu ”mycket anmärkningsvärt att vinstpresentationerna åter utformats i strid med radiolagen”.89 Loket å sin sida,
tyckte det kunde vara dags att ändra radiolagen:

82

Bolin & Forsman

klart vi ska göra som de säger, men jag tycker att Radionämnden ska vara vanligt
folks förlängda arm och inte hålla på så här. Det är kanske dags att ändra lagen.
(”’Det är dags att ändra radiolagen’”, Idag 14/12 1993)

Nu reagerade TV4 och braskande tidningsrubriker hävdade att ”TV4
rasar mot Bingolotto” och ”Bingolotto läggs ner om de fortsätter så
här”.90 TV4s VD Björn Nordstrand påstods vara ”rasande” och dåvarande programdirektören för TV4, Lars Weiss, sade att man inte tänkte
tillåta att ”någon göteborgsrambo spelar pajas i vår kanal längre”.91
Att tonläget skärptes berodde på att ansvaret för överträdelser mot
radiolagen ligger hos sändande kanal – i det här fallet TV4. Om det
hela dragits till sin spets hade anmärkningarna mot Bingolotto på sikt
kunnat sätta TV4:s hela koncessionsrätt på spel. Så långt gick det inte.
Det skedde en uppstramning av Bingolotto och man fann andra vägar
att exponera företagen (utan att nämna dem vid namn). När Bingolotto
likafullt fälldes vid ytterligare två tillfällen, 1994 respektive 1997, höll
TV4 en låg profil. I sina inlagor till Granskningsnämnden hänvisade
man till att det ligger ett informations- och underhållningsvärdet i att
berätta för publiken om vinsterna och deras värde.92
Irritation, men i motsatt riktning, det vill säga hos Eklundgruppen
gentemot TV4, uppstod när TV4 under 1994 planerade att ta in Tipstjänst nya spel Tipsbingo. Detta uppfattades av Eklund med flera som
en direkt konkurrent till Bingolotto, eftersom det handlade om en liknande typ av spel, som dessutom skulle visas i samma TV-kanal. Detta
förorsakade också spänningar inom idrotts-Sverige. På ena sidan fanns
det stora och mäktiga fotbollsförbundet och deras största sponsor,
statliga Tipstjänst. På den andra sidan fanns en rad andra förbund
inom Riksidrottsförbundet, vars beroende av Bingolotto för finansiering av sina verksamheter var stort. Loket hotade med att hoppa av
TV4 och det talades om bojkotter mot Tipstjänst från övriga idrottsSveriges sida.93 Tipstjänst och dess VD Lars-Gunnar Björklund hade
redan tidigare utmanat Bingolotto när man lanserade Vikinglotto 1993.
Vikinglotto var ett on-line-spel, som genomfördes i ett samarbete med
de övriga nordiska statliga spelbolagen. Därigenom kunde man också
ha betydligt större vinster än Bingolotto.94
Detta debakel måste ses mot bakgrund av att FSL i och med succén för Bingolotto tagit en del av de statliga spelbolagens (bl a Tipstjänst) marknadsandelar. Mest märkbart var detta för Penninglotteriet,
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vars omsättning minskade med sju procent första kvartalet 1993.95
Enligt vissa tidningsuppgifter gällande frågan om Vikinglotto kontra
Bingolotto, fanns det dessutom en underliggande konflikt mellan två
departement. Finansdepartementet var i allians med Tipstjänst och
ville komma åt Bingolottos speltillstånd, för att kunna få kontrollen över
intäkterna från spelet. Civildepartementet hade en större närhet till
folkrörelserna. Departementet var också Lotteriinspektionens huvudman, och därmed i slutänden den instans som godkänt Bingolottos speltillstånd.96
Kontrollen över spelmarknaden kunde i vissa avseenden ses som
en konflikt mellan Stockholm och övriga landet. Dessa geopolitiska
spänningar märktes även inom Bingolottos egen intressesfär. Enligt Gert
Eklund försökte den störste intressenten i FSL, Riksidrottsförbundet,
vid flera tillfällen få kärnverksamheten, det vill säga lotteriet, flyttad
till Stockholm:
Mekka för föreningarna är ju inte Stockholm, det är ju Göteborg. Det är därifrån pengarna kommer. Det är klart att det stör maktcentrana för idrotten i
Stockholm.
(I/Eklund 000127/MF).

Kampen om den under 1990-talet oavbrutet expanderande spelmarknaden vanns av Eklund och Bingolotto. Såväl 1995 som 1996 hamnade man överst på listan över årets största enskilda spel i Sverige.
Sedan dess har spelmarknaden fortsatt att växa, 1998 spelade 85% av
alla svenskar regelbundet, för totalt 30 miljarder kronor. Det största
enskilda spelet var då V75 medan Bingolotto dalat till tredje plats.97

Nedgångssiffor och Lokets final
En viss turbulens hade det funnits kring Bingolotto och lotteriet. Redan
efter ett par säsonger kom ”chockbeskedet” att lotteriet inte var direktsänt. Det skrevs också om falska lotter och man diskuterade om programmet gjorde barn ”spelgalna”, och med uppbackning från Martin
Timell i pressen gjordes polisanmälningar efter påståenden om att försäljningen av lotter borde ses som en form av ångestframkallande barnarbete.98 Andra anklagelser och obekräftade rykten surrade också.
Anhöriga till personal inom Eklundgruppen vann storvinster, och var
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det verkligen rätt och riktigt att statens kontrollanter av bingolotteriet
skulle stå på Eklunds lönelista?99 Dessa, och andra rykten som spreds
om Bingolotto och Lokets privatliv, blev aldrig mer än just rykten.
Överhuvudtaget ledde Bingolottos framgångar till ett ökat tryck och
en mer kritisk bevakning. Flera kritiskt granskande reportage kring
verksamheten i Bingolotto- och Gert Eklund-sfären publicerades.100
Kring 1995 började pressen också att rapportera om en nedågående
tittartrend för programmet och kritiska röster gällande Lokets roll i
programmet började höras. Redan 1993 hävdade vissa rubriker att det
var Lokets fel att ”Tittarna sviker” och att programmet ”når inga unga
människor”.101 Men ännu dominerade de positiva skriverierna. Så var
det inte längre när Loket under 1997 ett antal gånger fälldes för fortkörning, ett brott han tidigare dömts för. Men nu var rubrikerna mer
braskande.102 Detsamma gällde när kvällspressen i braskande rubriker
påstod att Loket hade ringt mobilt från ett flygplan.103
Men de verkligt stora rubrikerna om Lokets fortsatta vara eller
icke vara som programledare för Bingolotto kom i augusti 1998, då nyheten spreds om att Loket skulle sluta och att Ingvar Oldsberg skrivit
kontrakt med Gert Eklund om att ta över som programledare.104 Bakgrunden var att Gert Eklund ville modernisera Bingolotto, bland annat
genom att föra i nya artister. Detta motsatte sig Loket. Det tycktes
oklart om Eklunds idéer om att förändra programmet var riktigt förankrade hos TV4. Det sades nämligen att TV4s programdirektör Jan
Scherman ingått ett muntligt avtal med Loket om att han skulle fortsätta, medan Eklund hävdade att Scherman var med på att byta ut
Loket och att Loket självmant sagt upp sig.105 Efter några dagars förvirring och ”läsarstormar” slutade det hela med att Loket stannande
ytterligare två säsonger.106 Det stod dock klart att det fanns en spricka
mellan Lokets mer ideellt sinnade inställning att Bingolotto var ett socialt viktigt program för de lite äldre, och Eklunds mer pragmatiska och
ekonomiskt styrda publiksyn:
Gert, det måste man ju säga, han vill driva det vidare. [Det] måste vara fräckare
grejor, vi måste tjäna pengar. Och jag säger ”aldrig i livet”. Mitt sätt att se på
Bingolotto är att det tillgodoser föreningslivet i Sverige med mycket pengar för att
det säljer lotter, men [det har] kanske lika stor betydelse för det sociala umgänget i Sverige; att människor som inte har så mycket annat, de har något att se
fram emot, när Loket kommer och hälsar på på lördag. Det har varit min stora
drivkraft egentligen.
(I/Olsson 991010/KL)
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Våren 1999 meddelades det att Loket efter åtta år som programledare
skulle sluta med det riksända Bingolotto, men fortsätta att leda den lokala versionen. Efter diverse rykten och (betydelselösa) omröstningar
i kvällstidningarna om det var Lasse Berghagen, Lotta Engberg, Ingvar Oldsberg eller Lasse Kronér som skulle leda Bingolotto i fortsättningen, stod det klart att göteborgaren Lasse Kronér skulle bli ny programledare. Kronér har ingen direkt koppling till idrottsrörelsen utan
sin bakgrund i nöjesbranschen, som en av tre i sång- och showgruppen
Triple n’ Touch. Vissa kopplingar till Eklundgruppen hade han dock
sedan tidigare. I slutet av 1980-talet figurerade han i Kållevisionen och
sommaren 1998 ledde Kronér spelprogrammet Zesam, som var tänkt
som ett Bingolotto för en yngre publik men som inte gick hem något
vidare och som gjorde att Loket hotade att sluta hos Eklund.
Nyheten om att Loket skulle sluta var en förstasidesstoff i de
flesta svenska tidningar. Beslutet sades vara fattat i samförstånd mellan samtliga inblandade parter, det vill säga Eklund, TV4 och Leif
Olsson.107 Men i den sista sändningen av Bingolotto tycktes stämningen
inte direkt hjärtlig när Eklund och Scherman avtackade Loket. En del
fick nog också för sig konspiratoriska idéer när sändningen, som det
sades, på grund av länkfel bröts mitt i Lokets tacktal till publiken, just
som denne inför en miljonpublik skulle säga vad som måste finnas
kvar i Bingolotto. Detta trots att Jan Scherman, på plats i studion, några
minuter tidigare lovat att man skulle ”köra på” med finalen och
hyllningarna ”tills det är slut”, och bortse från att nyheterna stod på
tur. De av Lokets slutord som föll bort gällde främst programmets
producent Sverre Andersson. Enligt Loket var det Sverre som var
garantin för att Bingolottos själ bibehölls:
Det känns tryggt att Sverre ska vara kvar så att det inte blir för stora och snabba
förändringar i programmet. Det är speciellt viktigt för alla gamla där ute i stugorna som verkligen behöver Bingolotto.
(”Därför bröts Lokets avsked”, Expressen 6/6 1999)

I augusti 1999 startade Bingolotto i ny tappning, med ny programledare
och ny producent:
Huvudmålgruppen är trettifem till femtifem [...]. [Det är] en yngre målgrupp än
den vi hade förut och siktade på förut. Den var snarare femti år och uppåt. Så
att vi har ju vridit ner den, men inte på tjugi-trettiåringar. För de är huvudsakli-
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gen inte spelare och dom är svåra att nå. Det är ju ändå ett familjeprogram, men
vi ville att yngre familjer skulle vara med också.
(I/Eklund 000122/MF)

Förnyelse- och anpassningsfasen
Det finns ett antal fasta byggstenar i Bingolottoformatet, som bingospelen och telefonsamtalen. Samtidigt har programmet förändrats i
takt med att ny och bättre teknik, liksom en ökad professionell medvetenhet i produktionsprocessen överlag kommit in. Spelmoment har
också bytts ut löpande och scenografi, färger och bildspråk har uppdaterats. Länge var svenska dansband, som mestadels sjöng på svenska
och spelade live i programmet, en given del av bingolottoformatet –
allt sedan det göteborgsbaserade husbandet Spotlights insats i den första
omgången av Bingolotto. Till en början var många av de medverkande
dansbanden västsvenska till sitt ursprung. Men allteftersom blev Bingolotto något av en katalysator för hela den svenska dansbandsscenen
och ett antal skivor med ”Lokets bästa” dansbandsmusik gavs ut. Även
under sändning var det uppenbart att programledaren själv var dansbandsfantast. Att ha spelvana orkestrar som snabbt kunde lägga in en
extralåt betraktades av redaktionen dessutom som ett slags skyddsnät
att ta till om några problem skulle uppstå i livesituationen. I slutet av
Loket-eran började man dock ge visst utrymme åt yngre svenska eller
internationella pop- och schlagerartister, vissa av dem inspelade i förväg. Detta fick Loket att reagera:
Det är ju ren bluff, att komma hit och sätta på en skiva. Det ska vara levande.
Det ska vara live. Det ska kunna gå åt helsike. Det ska kunna bli så att jag tappar
rösten så de måste spela en låt. Det kan de ju inte, om de inte kan spela.
(I/Olsson 991010/KL)

Än mer påtaglig har föryngringen i artisturvalet och framträdandeformen blivit sedan Lasse Kronér och den delvis nya redaktionen tagit
över. Att både Thomas Di Leva och Vikingarna var gäster i Kronérs
premiärsändning säger en del om musikprofilen i ”det nya Bingolotto”.
Det är numera heller inte längre nödvändigt att artisterna spelar live:
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t.ex. har internationella storheter som David Bowie och Ricky Martin
gjort singbackinspelningar ett par dagar före lördagens sändning.
Det var inte bara musikurvalet som förändrades i och med att
Lasse Kronér kom med i bilden. Hänvisningar till och information
om föreningar, omsättningssiffror och annat som hör lotteriet till –
och som var en viktig komponent i Lokets programledarstil – har tonats
ned. Kronér och den nya redaktionen har valt att inte heller försöka
kopiera Lokets improviserade telefonsnack om ortsnamn och idrottsstjärnor. Numera förbereds till och med samtalen i viss mån, därför
att Kronér ska kunna få lite information (i sin hörsnäcka) som gör att
han kan ställa frågor som ”leder någon vart” (I/Eriksson 000918/
KL). Kronérs skämtlynne är också av en annan art.
Studiorummet, scenografin, dekoren och hela det publika tilltalet
är annorlunda. Studiopubliken och gästerna har getts en mer framskjuten plats i programmet, och de hemliga lådorna förändras från
vecka till vecka. Hösten 1999 fick programmet dessutom en ny producent. Sverre Andersson finns visserligen kvar i riksredaktionen och
fortsatte som producent för det lokala Bingolotto (med Loket som programledare). I motsats till Loket upplevde Sverre det som nödvändigt
att programmet förändrades och föryngrades:
Du vet dagens folk sitter vid Internet på dagarna och så vidare. Det är liksom en
annan grej då. Ta till exempel om du vinner tusen kronor nu, till exempel mat.
Då ska du ta din lott, fylla i, skicka in. Så tar det en vecka så får du ett presentkort. Det hör inte ihop med dagens folk. De vill att de dagen efter ska kunna gå
ner på ICA-affären och få sina tusen spänn, eller köpa för sina tusen spänn.
[...] Det är sånt man får ta i [och] stoppa i hela paketet på nåt vis. [Det blir]
modernare, eller snabbare, eller vad man ska säga.
(I/Andersson 990308/KL)

Hösten 1999 togs producentskapet för det rikssända programmet över
av Urban Eriksson, och Sverre Andersson fortsatte med övergripande
planering och med att producera det lokala lotteriet, där också Loket
fortsatte som programledare. Eriksson hade till skillnad från Andersson flerårig erfarenhet från olika typer av (framgångsrika) underhållningsprogram och flera olika kanaler och produktionssammanhang:
från I kväll Robert Aschberg i TV3 till Expedition: Robinson för SVT. Eriksson och Kronér var bekanta sedan tidigare. För Eriksson var programledarbytet en förutsättning för att tacka ja till att bli producent för
Bingolotto (och nej till Melodifestivalen):
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Jag hade inte jobbat med Bingolotto om Loket skulle vara kvar. Nej, nej. Jag tror
inte de hade kommit på tanken att ringa mig heller. Han har en idé om hur det
där ska vara, och det var den som enligt det nuvarande konceptet var fel. Och
han tycker att vi har fel, och vi tyckte att han hade fel. Om man ska hårdra det.
(I/Eriksson 000918/KL)

Eriksson arbetade två säsonger med Bingolotto. Hösten 2000 övergick
han till att arbeta med Femmans dokusåpa Big Brother. Han ersattes då
av Tobias Winsnes, som dessförinnan arbetade som projektledare inom
redaktionen, där han jobbade med mer långsiktig planering. Tobias
Winsnes ersattes som producent i sin tur inför höstsäsongen 2001 av
Mats Stålsjö.
När Loket slutade fanns det de som var oroliga för att programmet skulle tappa rejält i publik och att lotteriförsäljningen skulle rasa.
Publiksiffrorna har i stället stigit något, utan att därmed vara i närheten av rekordnivåerna från mitten av 1990-talet. Däremot fick man
fler yngre tittare och fler tittare i storstäderna. Samtidigt gick lottförsäljningen till en början tillbaka, vilket så småningom kompenserades
för omsättningsmässigt genom införandet av Dubbellotten inför höstpremiären år 2000.108 Att antalet sålda lotter sjönk samtidigt som publiksiffrorna ökade kan möjligen indikera att fler upplevde det som att
programmet kunde ses utan lott, som ett underhållningsprogram. Det
är knappast någon överdrift att säga att Bingolotto har fått ett yngre
tilltal och blivit mer av ett vanligt underhållningsprogram med en ökad
grad av ”TV-mässighet” (jfr. Caldwell 1995).109 Detta var också den
uttalade ambitionen från Urban Erikssons sida. För honom handlade
Bingolotto om att ”göra en melodifestival varje lördag” (I/Eriksson
000918/KL). Men föryngringen av uttrycket handlade inte, som man
kanske skulle kunna tro, om att tempot har höjts i form av ökad klipprytm. Eriksson strävade tillsammans med redaktionen i stället efter att
renodla och reducera i uttrycken: ”Nu skalar vi bort rubbet. Vad tror
vi på? Bingo, ett, två och tre och Lasse Kronér. Det är kvar” (I/Eriksson 000918/KL).
Dock har man alltsedan programledarbytet iscensatt studiorummet
på ett helt annat sätt än tidigare, och man har en helt annan dekor och
nya grafiska lösningar. Kronérs programledarstil liknar därtill mer den
man ser hos programvärdar i TV-shower av internationellt snitt. I sin
nya form passar Bingolotto också bättre in i TV4s övergripande profil
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och kanalens allmänna orientering mot åldrarna 15-45 år – ett publikintervall där man klart överträffar SVT både vad gäller räckvidd och
tittartidsandel. Bingolotto fick under hösten 2000 också en annan betydelse i TV4s helgmeny. TV4 har valt att satsa hårt på fredagskvällarna,
med flera starka program för en yngre familjepublik i följd: Sikta mot
stjärnorna, Vem vill bli miljonär? och Sen kväll med Luuk. Att TV4 valt att
satsa mer på fredagskvällen beror sannolikt på att man på lördagen
haft SVTs Expedition: Robinson att konkurrera med. På sikt kan TV4
kanske till och med komma att vilja flytta Bingolotto från lördagskvällen.
Kanske för att utmana SVT på en annan viktig slot, nämligen söndagar 18-20, där SVT har tappat tittare i och med sin satsning på en
föryngrad version av Söndagsöppet. Men samtidigt är Bingolotto, som en
del av TV4, viktigt för kanalens image:
Jag talade ju tidigare om kommersiellt finansierad public service och nu har vi
istället valt att tala om en kommersiell kvalitetskanal, men en som ska ha den här
folkliga förankringen, och där passar Bingolotto väldigt väl in. Jag tycker att det är
i den definition av public service som ändå finns tillgänglig i statliga utredningar
och så vidare, så tycker jag det i högsta grad är ett public service-program. Det
gör samhällsnytta på många plan, både i TV-rutan och i verkliga livet, i föreningslivet. [...] Dom värderingar som florerar i dom journalistiska diskussionerna är
väldigt ofta långt ifrån de människor man pratar om. Och där är Bingolotto annorlunda, därför tror jag att väldigt många känner identifikation med det dom ser
och dom resonemang dom har.
(I/Scherman 000201/GB)

För Gert Eklund är Bingolotto som redan har framgått en länk i ett
vidare ägarskap. Även om moderbolaget IGS hela tiden har varit registrerat i Holland, har Eklundgruppen agerat med Sverige som bas
för sin verksamhet och personal. Framtidsstrategin har dock i hög
grad varit inriktad på att utveckla nya spelformer för Internet. Eklund
gav heller inte upp sina planer på att göra bingolottoformatet till en
framgångsrik exportartikel. Mot bakgrund av de problem man mött
vid tidigare försök till utlandslanseringar, och för att undvika ”lycksökare”, såldes inte rena licenser för användning av programformatet. I
stället försökte Eklundgruppen att själva, på plats och ställe, leta och
leda fram de för landet eller regionen nödvändiga förutsättningarna
för att programmet och lotteriet skulle fungera. Att programmet absolut är avhängigt en viss programledare, underhållningsprofil eller
nationell hemvist tror inte Gert Eklund:
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Du kan ändra på väldigt, väldigt mycket. Men själva kärnan [är] att man spelar
Bingo och att man har en interaktivitet, alltså att människor kan delta. Jag önskar ju att vi skulle kunna göra mer interaktiva inslag, alltså att man kan påverka
vad som händer i TV mycket mer. Men det finns ju begränsningar i tekniken än
så länge. Men jag ser väldiga utvecklingsmöjligheter för Bingolotto. [...]
grundlotteriet, som ju faktiskt inte tar i sig mer än tjugo minuter av en och en
halv timmes programtid, är basen: sedan kan man ju ändra på alltihop. Det är
min uppfattning.
(I/Eklund 000127/MF)

I april 2001 sålde IGS programkonceptet, dvs. rättigheterna till programmet i Sverige (alltså ej på övriga marknader) inklusive sändningsavtalet med TV4, till det holländska mediebolaget Nova Media. Detta
har inför höstpremiären inte lett till några mer synbara förändringar
av programmet, och i eftertexterna står fortfarande IGS som produktionsbolag.110 Om detta innebär inträdet i en ny fas av Bingolottos historia kan i nuläget inte avgöras.

Sammanfattning
I detta kapitel har redogjorts för olika delar av Bingolottos historia. Dels
gällande TV-programmet, dels gällande lotteriet. I inledningen togs
tre frågeställningar upp som lett denna framställning, rörande vad som
är kännetecknande för Bingolotto, hur programmet och lotteriet har vuxit
fram, samt vilka de mediala, samhälleliga och kulturella förutsättningarna för Bingolottos framväxt varit.
Till att börja med kan man peka på att TV-programmet Bingolotto
kännetecknas av att det är ett programformat som har vuxit fram organiskt, och tagit avstamp i ickeprofessionella mediesammanhang i
Göteborg i slutet av 1980-talet, innan det blir en riksangelägenhet och
en penningmaskin av sällan skådat mått. Ett viktigt motiv till att programmet startades var att man genom detta hoppades kunna locka
fler besökare till bingohallarna. Snart blev dock programmet och försäljningen av Bingolotto en succé och i sig och en långt viktigare inkomstkälla för föreningarna.
En teknologisk och mediehistoriskt förutsättning för Bingolottos
framväxt var att lokal-TV-nätet började byggas ut. Bingolotto började
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sändes på allvar hösten 1989 i lokal-TV över Göteborg. Detta skedde
i regi av det lokala idrottsförbundet. Flertalet av dem som stod bakom
produktionen hade sedan länge också kopplingar till det lokala idrottslivet, bl.a. programledaren Leif Loket Olsson, producenten Sverre Andersson och programmets egentlige huvudman, Gert Eklund. Deras
erfarenheter av TV-produktion var dock mycket begränsade, och man
kan säga att Bingolotto från början är ett programformat som utvecklades med starka amatörinslag i en autodidaktiskt produktionskultur.
Banden till den lokala idrottsrörelsen och dess ekonomiska intressen var alltså starka. Bakom det hela fanns också en stark entreprenörsanda, och Bingolotto kan ses som Gert Eklunds ”uppfinning”. Tekniskt sett bygger själva programidén på ett datorprogram som möjliggör en direktsänd presentation av dragningen i lotteriet i form av ett
bingospel med möjlighet för tittare att delta hemma i TV-soffan. Med
denna idé blev det möjligt att kringgå gällande lagstiftning rörande
direktsända dragningar av lotterier i TV. Det var också Eklund som
genom att ingå avtal med TV4 förde ut Bingolotto i rikssändning. I samband med detta tog Eklunds produktionsbolag över kontrollen över
den rikssända versionen av programmet. Som arrangör till och huvudman bakom själva lotteriet står dock de svenska folkrörelserna,
och intäkterna för Eklunds bolag har främst legat i hanteringen av
sponsoravtal och vinsterna som förekommer i programmet.
Man kan säga att Bingolottos succé och utbyggnaden av TV4 gick
hand i hand, med andra ord kan avregleringen och kommersialiseringen av den svenska TV-marknaden ses som en mediehistorisk kontext till Bingolottos genomslag i början av 1990-talet, och man kan här
se programmet både som en effekt av avregleringen och som en komponent som bidrog till att frammana den.
Även samhälleligt och kulturellt kan det tidiga 1990-talet sägas ha
varit gynnsamt för fenomenet Bingolotto. Det rådde hög arbetslöshet,
de offentliga anslagen till idrottsföreningarna minskade, och det fanns
ett behov av ett underhållande lördagsfamiljeprogram med folkliga
förtecken och betoningar på ”det svenska”, kring vilket man kunde
samlas i en tid annars präglad ökande internationalisering av den
svenska vardagen och mediestrukturen. Parallellt med att Bingolotto blev
en hållpunkt för många, inte minst äldre och människor på landsbygden, byggdes distributionsnätet för lotteriet ut, och både på lokal- och
riksnivå har det här skapats nätverksliknande strukturer.
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Till sist kan man beskriva den historiska utvecklingen av programmet och lotteriet i fyra faser:
Innovationsfasen avser tiden 1987-1991 och programmets bakgrund
och initialskedet i lokal-TV i Göteborg.
Expansionsfasen avser åren 1992-1996 och den enorma succé som
Bingolotto då rönte på riksnivå med publiksiffror uppemot 2 miljoner
per avsnitt och ständigt nya omsättnings- och försäljningsrekord för
lotteriet. Distributionssystemet för lotteriet finmejslas, och produktionen av TV-programmet professionaliseras: bl.a. blir tekniken alltmer sofistikerad och en ny studio tas i bruk. Under denna tid blir
programledaren Leif Loket Olsson också rikskändis och något av en
folkhjälte.
Konsolideringsfasen avser 1997-1999 när Bingolotto fortfarande står
sig starkt, men när konkurrensen från SVT (läs: Expedition: Robinson)
skärps och publiksiffrorna minskar. Under denna tid börjar också vissa
interna spänningar inom redaktionen märkas gällande programmets
syfte, profil och målgrupp.
Förnyelse- och anpassningsfasen avser åren 1999-2001. Inför hösten
1999 byts programledare och Lasse Kronér kommer in, liksom nya
producenter med lång erfarenhet från produktion av kommersiella
underhållningsprogram. Programmets tilltal föryngras och förändras
nu i flera avseenden i syfte att nå en yngre familjepublik än tidigare,
och få Bingolotto att bättre stämma överens med TV4s övergripande
målgrupper (20-45 år) och annonsörsintressen. Medieentreprenören
Gert Eklund hade redan tidigare satsat på andra verksamheter, såsom
spel på Internet och olika försök att sälja/exportera bingolottoformatet.
Dessa försök fortgår, tills Gert Eklund våren 2001 säljer sina intressen
i Bingolotto till det holländska bolaget Nova Media.

Noter
1

Materialet är selektivt och har hämtats från följande pressdatabaser: Mediearkivet,
Presstext; TV4s pressarkiv, Sveriges Radios pressarkiv samt Göteborgs-Postens pressarkiv. Det består både av notiser och sensationsartade artiklar och längre och mer
kritiskt granskande reportage. Det finns givetvis all anledning att förhålla sig kritiskt
till denna typ av källmaterial. Vi har t.ex. endast i begränsad omfattning kunnat ta
del av interna dokument från de inblandade företagen, och många uppgifter i
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pressklippen har vi kunnat konstatera varit felaktiga när vi ställt dem mot de interna
dokument vi fått ta del av. Vi har så långt möjligt försökt att få sakuppgifter bekräftade av flera källor, men vill givetvis reservera oss mot eventuella kvarvarande sakfel.
2

Det rör sig dels om handlingar från Kabelnämnden, som var verksam 1 januari
1986 till 30 juni 1994 då man infogades i det då nybildade från Radio- och TVverket, dels om handlingar från Radionämnden, sedermera Granskningsnämnden.
3

Se till exempel artikeln ”Loket drar Expressen ur vågdal på söndagar” i Pressens
Tidning nr 2 1993. Fortfarande våren 2001 lockar Expressens nätversion –
Expressen.se – med utlottning av 50 Bingolotter varje vecka.
4
Enligt närradiolagen ska sändande part följa de principer för yttrandefrihet som
anges i tryckfrihetsförordningen. Dock gäller inte samma regler för saklighet och
opartiskhet som annars utan närradion får användas som åsiktskanal. Däremot
gäller förbud mot kommersiell reklam.
5

Till en början handlade det mest om ett inflöde av utländska satellitkanaler i några
förorter där kablar lagts på prov (jfr. Schein 1972 och Roe 1987). Att monopolsituationen inte var orubblig blev dock påtagligt 1987, när TV3 snuvade Sveriges
Radio på rättigheterna till ishockey-VM.
6
Bakom TV4 stod bland annat familjen Bonnier och Jan Stenbeck som på ett sent
stadium kom in som ägare av 30 procent. I och med detta drog hans eget konsortium tillbaka sin ansökan för kanalen med det utmanande namnet Rikstelevisionen
(jfr. Andersson 2000).
7

Se även ”Kållevisionen – långt från satellitkanalerna”, GP 3/6 1989.

8

”Bingospelet firar 40 år”, i DN 7/10 2001.

9

”Bingo för 1,3 miljarder stridsfråga i valrörelsen”, DN 12/9 1982.

10

”Kommunen tar över allt mer. Bingon räddningen för föreningslivet”, GP 13/1
1984.

11

”Från fiasko till miljonär”, Idag 12/1 1994.

12

Bäcken klättrade i seriesystemet, men den satsning som gjordes på klubben i
mitten av 1970-talet, med bland annat värvningar av några kanadaproffs, föll inte
särskilt väl ut. I början av 1980-talet hade skulderna vuxit sig höga och klubben
dalade i seriesystemet för att sedermera övergå till att bli en del av hockeyklubben
Gothia (”En effektiv speluppläggare”, GP 3/1 1993).

13

Uppgifterna bygger på I/Eklund 000127/MF samt ”Han vinner mest på Bingolotto”, Aftonbladet 12/8 1998.

14

Detta omnämns bl.a. i I/Palmgren 990601/GB och I/Andersson 990212/KL.

15

Uppgiften kommer från GP 4/1 1992 och en artikel (”Rena bingon för datakonsulten”) som ingår i en serie om tre kritiskt granskande artiklar kring Bingolottos
etablering.

16

”Han får alltid högsta vinsten”, Vår bostad 2/1995.
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17
”Bingo! Hela den osannolika historien om idén som inte ens Loket trodde på. I
början”, Expressen 18/12 1994.
18
Smeknamnet Loket fick Leif Olsson tidigt av kollegan på sportradion – Ingvar
Oldsberg – efter en hårdför back i fotbollslaget Elfsborg från Borås, som just kallades Loket.
19
”Bingo! Hela den osannolika historien om idén som inte ens Loket trodde på. I
början”, Expressen 18/12 1994.
20

”Ska Loket lämna lokalradiostationen?”, Arbetet, 8/10 1987.

21

”Tiden är ute för Loket”, GP 6/2 1992.

22

”Loket får massivt stöd”, GP 7/2 1992.

23

”Lokal-TV för lokal för reklam”, GP 9/5 1989.

24

Uppgifterna är främst hämtade från: ”Premiär för ny TV-kanal”, GP 29/10 1987.

25

”Stark premiär av Kållevisionen. Nykomling att räkna med”, GP 7/11 1987;
”Kållevisonen vill nå alla”, GP 17/11 1988, ”Kållevisionen få egen anslagstavla, GP
4/11 1988; ”Lokal-TV för lokal för reklam”, GP 9/5 1989, ”Sändningsförbudet
betyder ingenting. Kållevisionen byter namn”, GP 27/2 1990.
26

”Gårdas Hyland i full frihet”, GP 16/9 1990.

27

Kabelnämnden: Beslut, 900126 (Dnr 337/89). Föreningen överklagade (men
förlorade) hos Kammarrätten genom att mena att lagstiftningen och de erinringar
som innan återkallandet kommit från nämnden varit otydliga. Dessutom undrade
Föreningen Göteborgs lokal-TV-kanal varför föreningen skulle bestraffas kollektivt
när det i princip bara var GDIFs program fällningarna gällde. Kabelnämnden:
Överklagande 900214 (Dnr 337/89).
28
Inte heller denna gång gällde fällningen enbart Bingolotto och det var inte exponering av produkter och firmanamn i Bingolotto nämnden slog ned på, utan kopplingarna mellan programmet och det annons- och informationsblad som GDIF framställde och spred. Kabelnämnden, beslut, 900816 (Dnr 337/89) och Överklagande
900214 (337/89).
29

Kabelnämnden: Beslut, 920827 (Dnr 61/92).

30

Kabelnämnden: Beslut 930922 (Dnr 76/93).

31

Kabelnämnden: Beslut 940527 (Dnr 8/94).

32

Detta gällde ett avsnitt från november 1994 (SB 365/95) och ett avsnitt från
december 1995 (374/96). Källa: Granskat och klart, nov 1996, nr 4, s. 14.
33

Enligt en tidningsuppgift kunde GDIFs reklamintäkter för Bingolotto och Ringlinjen
uppgå till 250.000 kronor i månaden. ”Gårdas Hyland i full frihet”, GP 16/9 1990.
34

”Revisorerna granskar eventuella oegentligheter. GDIF:s kassa har tömts”, GP 3/
1 1992.
35

”Planer stoppades i sista stund. TV-bingo skulle ge dem miljoner”, GP 5/1 1992.

36

”Planer stoppades i sista stund. TV-bingo skulle ge dem miljoner”, GP 5/1 1992.
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37

Här finns intressanta genealogiska kopplingar från Sven Jerring, över dennes
proselyt Lennart Hyland, vidare över dennes adept Lars-Gunnar Björklund (jfr.
Hyland & Nilsson 1994), till Björklunds ”rekryter” Fredrik Belfrage, Ingvar Oldsberg och framför allt Loket Olsson (jfr. Engblom 1998 s.147).

38

”Lägg ned TV4 om det inte blir bättre än så här”, Expressen 16/9 1990.

39

En annan teknisk problematik som hörde till starten gällde telefonsystemet. De
vars abonnemang var inkopplat till en modern AXE-växel, i Televerkets ännu kvarvarande telemonopol, kunde snabbt komma fram, medan de med koppling till en
gammal växelstation knappast hade någon chans. En knapptelefon med
förprogrammeringsmöjlighet och koppling till AXE-växel gav ett klart försteg
(”Telenätet avgör om du kommer fram”, GP 8/4 1992).

40

”Bingolotto genom miljardvallen”, GP 12/3 1992.

41

Uppgifterna är hämtade från en informationsfolder från Bingolotto från januari
1999.

42

”Inga-Britt vann två miljoner”, GP 20/9 1992.

43

”Skål – äntligen semester... men Gert laddar redan för nästa omgång”, Expressen
21/5 1993 Idag; ”Loket tog adjö med rekordpott”, Expressen 19/12 1993; ”Toppvinster utan övre gränser i höstens Bingolotto”, Arbetet 11/5 1994; ”Loket har
laddat med 100 bilar och extra miljoner”, Expressen 23/12 1995; ”Sveriges jultomte
tänker slå rekord”, Expressen 23/12 1993.

44

Uppgiften är hämtad från en informationsfolder från Bingolotto, utgiven januari
1999.

45

”Bingolotto genom miljardvallen”, GP 12/3 1992.

46

En av dem, som det tycktes få, som inte kände till Bingolotto och Lokets existens
var dåvarande statsministern Carl Bildt (Expressen 19/2 1993). När Bildts efterträdare Bo Lundgren tillträdde 1999 var ett av de ”test” kvällspressen utsatte honom
för, om han visste vem Loket var. Det visade sig att Lundgren till och med träffat
Loket, på den tiden när denne var handbollsdomare (Expressen 28/8 1999).

47
”Självporträttet – av TV4s programledare Leif Loket Olsson”, Arbetet 25/7 1992;
”Loket får 40 beundrarbrev i veckan”, Arbetet 11/8 1992; ”Fantastiskt att så många
gillar mig”, Aftonbladet 16/12 1992.
48

”Loket med hela svenska folket”, Arbetet 20/5 1992.

49

”Raka spåret mot succé?”, Expressen 11/4 1992;.”Lokets segertåg genom
Sverige”, Expressen 21/11 1992; ”Farbror snäll”, GP 4/12 1992; ”Loket drar Expressen ur vågdal på söndagarna”, ”Leif Loket Olsson tuffar runt på barndomens
gator i Göteborg”, Expressen 20/12 1992; Pressen tidning nr. 2/93; ”Ett snällt lok som
aldrig backat”, TV-Expressen 17/2 1994.
50
”Banta med Loket. Ring in och berätta om dina bantningsförsök”, Expressen 2/1
1993; ”Min Leif är precis som hemma i soffan”, Expr. 9/1 1993; ”Jag tycker att jag
alltid har semester”, Expressen 24/7 1998.
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51
”Loket vald till årets göteborgare”, GP 7/1 1994; ”Expressen sammanförde
Loket och statsminister Bildt”, Expressen 19/2 1993; ”Loket och Arne – två lugna
gubbar – i höst blir de glada kollegorna arga konkurrenter”, Idag 14/8 1993.
52

”Hur förklarar du den här Snoddasfebern”, Expressen 25/11 1993.

53

”Loket ordnar gala för cancersjuka barn” Expressen 30/4 1993.

54

”AB tävling: Lika som Lok”, Aftonbladet 27/5 1993; ”Klubben för alla som liknar
ett lok”, Aftonbladet 26/12 1993.

55
”Loket talar ut hos Stina D Jag har vunnit på mitt utseende. ’Loket’ talar ut hos
Stina Dabrowski om skönhet”, Aftonbladet 12/11 1992.
56

”Hylandpriset till Loket”, Aftonbladet 18/12 1992; ”Aftonbladets läsare utser Loket till årets manliga TV-personlighet” Aftonbladet 6/1 1995.

57

”Ingen sätter sig på Loket”, Expressen 16/4 1995.

58

”Det är dags att ändra radiolagen”, Idag 14/12 1993; ”Bingolotto kan inte läggas
ned”, Idag 12/10 1993.
59

”Folkhemmets hjältar”, Expressen 18/12 1994; ”Bingolotto är det bästa som har
hänt Sverige”, AB 31/8 1996.
60

”Han blir TV:s val-lokomotiv”, GT 21/11 1997.

61

”Loket – kung i Bingolandet”, Expressen 25/5 1996; ”’Bingo-Loket’ tar ton i
kyrkan, DN 2/3 1997.
62

”Loket har laddat med 100 bilar och extra miljoner”, Expressen 23/12 1995.

63

”Hjälten som blev en ’helt vanlig kille’”, SDS 8/1 1998.

64

När en kvällstidning ”uppdagade” att bingolotteriet egentligen var avgjort på
förhand, sa Loket att han, precis som tittarna, inte visste om att så var fallet. Se
”Loket visste inte om bingobluffen”, Aftonbladet 14/12 1993.
65

”Krisspelet”, Expressen 26/12 1992.

66

”Bli rik är ’okej’ för Mona Sahlin”, SvD 27/11 1998.

67

”Vem stoppar Loket?”, undrade Annika Sundbaum-Melin i Aftonbladet 14/12
1992. Inför schlagerfestivalen 1999, där de nya och unga stjärnskotten på
dansbandshimlen, Charlotte Nilsson och Barbados, deltog, undrade SundbaumMelin om ”hela Sverige måste vara som ett gigantiskt Bingolotto?”. Se Aftonbladet
28/2 1999.

68

”Nu måste rörelsen rannsaka sig”, Dagens Arbete 8/1999.

69

”Jag tar över Bingolotto”, Aftonbladet 8/8 1998.

70

”Loket rasar mot Lundells påhopp”, Expressen 9/7 1993; ”Efter attacken från Ulf
Lundell - så tycker kända svenskar – Rör inte vårt Lok”, Expressen 10/7 1993.
71

”Bingolotto är som legalt knark”, Aftonbladet 14/5 1999.

72

I P3s unga humorprogram Rally har ett stående inslag varit Peter Apelgrens snarlika röstimitationer av Loket (”Lokets röst i radio”, GT-Expressen 20/2 1999. Ett
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grepp som han våren 2001 tog med sig över till SVT och programmet Parasit-TV.
För svenske videoregissör Jonas Åkerlund var Loket mer en kitschfigur, när han
utan Lokets medgivande klippte in honom i bildkaskaderna i videon till Madonnas
Ray of Light (1998). Lorrygänget hade en sketch med Loket i sin debutfilm Yrrol
(1994). I Lukas Moodysons filmsuccé Fucking Åmål (1998) används Bingolottotittande som symbol för vuxen resignation och verklighetsflykt, och som en tydlig
kontrast till ungdomligt ifrågasättande. ”Värsta veckan i mitt liv”, Aftonbladet 16/2
1999.
73

”Nu erkänner Tom Hjelte: Hellre Loket än Café Opera”, Aftonbladet 9/9 1995;
”Hon har pippi på Bingolotto”, Expressen 14/12 1996; ”Konsthall i Bingolottoland”, SvD 30/10 1999.

74

Till exempel ”Du är Bingolotto, Loket”, Expressen 10/8 1998.

75

”Loket vann 21 miljoner på Bingolotto”, Expressen 4/6 1999.

76

När Leif Olsson, efter tvekan, en gång gick in i Gert Eklunds Bingolottoproduktion, som då ännu var ett säkert kort, avslog han ett erbjudande om en lön
baserad på en procentintäkt på varje försåld lott – ett avtal som, med facit i handen,
skulle ha gett honom mångmiljoninkomster, årligen. Men Olssons månadsinkomst
som programledare blev ändå marknadsledande och redan 1992 lyfte han, enligt en
tidningsuppgift, omkring 100.000 kronor i månaden för sitt jobb som programledare i Bingolotto. ”Loket drar...och det tjänar han 100.000 kronor i månaden på”,
Expressen 29/2 1992; ”Miljoner skäl att bli TV-kändis. Loket tjänar mest”, Idag 19/2
1994.

77

”Bingolotto går för högtryck. I en oansenlig grå byggnad skapas svenskarnas nya
favoritspel”, GP 7/11 1992.

78

”Bingolotto får imperiet att växa”, GP 24/2 1994.

79

”TV21 satsar på underhållning”, GP 31/8 1993.

80

”TV21 satsar på underhållning”, GP 31/8 1993.

81

”Bingolotto får imperiet att växa”, GP 24/4 1994; ”Han vinner mest på Bingolotto”, Aftonbladet 12/8 1998.
82

”Bingo för mediekungen”, Dagens Industri, 20/11 1996.

83

”Bingolotto lämnar Sverige”, GP 16/11 1998.

84

”Bingolotto lämnar Sverige”, GP 16/11 1998.

85

”Jättevinst varje halvtimme”, Arbetet 22/11 1997; ”Kasino på Internet och porreklam i TV”, Aftonbladet 18/11 1998.

86

”Mycket bättre än den vanliga TV-reklamen”, Aftonbladet 16/11 1998.

87

Granskningsnämnden för radio och TV (1993, s. 81); samt Beslut 1992-10-22: SB
325/92 (Dnr NT 23/92 och NT 31/9).

88
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En förklaring till att lotteriförsäljningen har minskat är enligt Leif Flatow att det
är för många föreningar som säljer och att det inte går lika lätt att mobilisera säljare
och köpare utifrån paroller om att det gagnar den lokala klubben och sociala gemenskapen. Dessutom finns det flera föreningar som genom att sälja bingolotter
under guldåren fått ihop de pengar de behövde för att bygga ishallen eller vad det
varit som klubben ifråga strävat efter (I/FLatow 990212/KL).
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När man inför millennieskiftet sjösatte ett skraplotteri (Millennielotter) med
miljonvinstchans varje dag, samt spektakulära vinster på dagen D, bland annat en
rymdresa, framstod detta mer som ett led i etableringen av ett underhållningsprogram än som en del i en insamling. Millennielotteriet gav mycket uppmärksamhet,
inte minst därför att rymdresan inte blev av, men administrativt blev det komplicerat och försäljningsmässigt inte så framgångsrikt som man hade hoppats: 5 miljoner
i stället för beräknade 9 miljoner sålda lotter. ”Rymdresan kraschlandar”, Expressen
30/12 1999; ”Fler dragningslistor i millennielotteriet”, DN 11/1 2000.
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Se ”Eklund säljer sitt Bingolotto – men får behålla de internationella rättigheterna för tv-succén”, GP 10/4 2001; jfr. ”Han vann 100 miljoner på Bingolotto”,
Expressen 10/4 2001 och ”-Därför säljer jag Bingolotto. Gert Eklund tjänar över
100 000 000 kr – Loket är kritisk”, Aftonbladet 10/4 2001.
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Kapitel 4:
Intresset kring Bingolotto

I föregående kapitel om programmets bakgrund och historik presenteras bl.a. ett antal personer och organisationer som är inblandade i
produktionen och distributionen av Bingolotto. Vilka individuella och
kollektiva agenter som är inblandade i en TV-produktion varierar givetvis, bl.a. med genren, det sändande TV-bolagets organisations- och
finansieringsform, rådande medieregleringssystem, etc. Vilka agenter
man identifierar är också avhängigt utblickspunkten, dvs. om man tar
utgångspunkt i TV-kanalen, i produktionsorganisationen, eller något
annat. Tar man, som i fallet är med Bingolotto, fasta på det sändande
bolaget, kan man konstatera att hybridkanaler av TV4s typ främst brukar tillskrivas tre olika typer av intressenter: de politiska myndigheterna,
ägarna och annonsörerna (jfr. Syvertsen 1996 s. 63). Tar man utgångspunkt i den konkreta programproduktionen i fallet Bingolotto upptäcker
man dock att det är betydligt fler intressenter inblandade.
En analys av produktionen av och omkring Bingolotto blir i högsta
grad avhängig av att det rör sig om produktion inom ramarna för en
kommersiell marknad (snarare än inom ett public servicesystem). Produktion inom kommersiella marknader går ut på att skapa ekonomisk
vinst genom att framställa produkter som kan säljas som varor. Så är
inte fallet inom ett public service-system, där det är andra värden än
de rent ekonomiska som står i förgrunden. Om man ska studera kommersiell TV-produktion är det rimligt att ta utgångspunkt i frågan vad
det är som produceras, och på vilken marknad dessa produkter cirkulerar som varor. Frågan kan i förstone tyckas självklar, men exemplet
Bingolotto aktualiserar behovet av en mer differentierad syn på vad som
skapas i samband med TV-produktion, särskilt inom kommersiell TV.
Vilka är då de förändrade betingelserna, och hur skiljer sig kommersiell TV-produktion från produktion inom ett public servicesystem?
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Framväxten av en kommersiell TV-produktion i Sverige har bl.a. lett
till att fler organisationer blivit inblandade i produktionen. Där produktionen inom det renodlade public service-systemet främst skedde
inom public service-företagets väggar, och med egen befintlig personal (alternativt köptes in från utländska producenter), har introduktionen av kommersiell TV bl.a. medfört en ökning i förekomsten av fristående produktionsbolag som servar både de kommersiella bolagen
och SVT. Till detta ska läggas de övriga intressenter som finns i produktionen: annonsörer, sponsorer, etc. De olika parter som deltar i
produktionen har var och en sina egna specifika mål med sin verksamhet, och de produkter de framställer kan därför vara av olika art.
Ofta antar produkterna varuform, i och med att de syftar till att spridas för försäljning (jfr. Marx 1867/1974 s. 31ff). Utifrån programexemplet Bingolotto kan frågan om vad som produceras därför delas
upp i åtminstone två svar. För det första produceras varor för cirkulation på en marknad, t.ex. ett TV-program. Som ett resultat av denna
produktionsprocess skapas olika typer av symboliska värden. Främst skapas ekonomiska värden, men det skapas även andra värden av symboliskt slag (kulturella, politiska, sociala). De varor och värden som produceras av de olika organisationer som är inblandade i processen framställs för att de olika parterna har gemensamma mål (jfr. Skogerbø
2001 s.193). Förutom dessa gemensamma mål har de olika producenterna specifika särintressen, vilka de inte har gemensamma med de
andra agenterna. Dessa särintressen kan ibland komma i konflikt med
varandra, vilket givetvis komplicerar produktionen i sin helhet.
Kapitlets syfte är både deskriptivt och analytiskt, och innefattar
en redogörelse för och diskussion av de främsta intressenterna och
mest centrala aktörerna bakom programmet och lotteriet, vilka relationer de haft till varandra, och vilka produkter, varor och värden som
skapats i den process av produktion, distribution och reception de
varit involverade i. Till skillnad från det föregående kapitlet är inte den
främsta målsättningen att presentera ny empiri, utan syftet är snarare
att presentera några av de uppgifter som framkommit i andra delar av
rapporten på ett annorlunda sätt.
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Bingolottos intressenter
De intressenter man kan tala om i Bingolottos fall är således på organisationsnivån, dvs. inom de producerande och distribuerande företagen
och organisationerna FSL, IGS/Eklundgruppen/GETV, TV4. På en
individuell nivå företräds och representeras dessa av Leif Flatow, Gert
Eklund, Sverre Andersson, Loket Olsson, Lasse Kronér, Jan Scherman,
för att bara nämna några av de inblandade. Dessa har givetvis all anledning att ha synpunkter på programmets produktion och distribution,
och bidrar därmed också i mer eller mindre omfattande grad till hur
programmet utformas.
Dessutom finns det andra instanser som har anledning att ha synpunkter på verksamheten – Granskningsnämnden, annonsörer och
sponsorer, de lokala idrottsklubbarna som säljer lotter, TV-tittarna.
Listan kan utan svårighet göras längre, för att likt ringar på vattnet
sträcka sig i allt vidare cirklar längre bort från det centrum av produktion och distribution som kan knytas till programmet. Som exempel
kan nämnas vad man skulle kunna benämna olika ”underleverantörer” inom program- och lotteriproduktionen, t.ex. det småskaliga tryckeri som trycker lotterna, och som har ett direkt intresse i att programmet och lotteriet fortsätter att sändas, eftersom lottproduktionen utgör en stomme i deras verksamhet. Andra som berörs är de olika
servicecentralerna runt om i landet.
Dessa personer och organisationer återfinns givetvis på olika nivåer i produktionsprocessen av programmet. Deras intressen kan vara
av antingen ekonomiskt, politiskt, kulturellt eller socialt slag (eller kombinationer av dessa). Inom vart och ett av dessa områden reses en rad
frågor om dessa organisationers och personers inbördes relationer. På
samma sätt som intressena skiljer sig åt, finns det även andra skillnader mellan de olika kollektiva och individuella agenterna.
För det första är de varor dessa intressenter framställer av skilda
slag. TV-programmet i sig är givetvis en av dessa varor. Produktionen
av TV-programmet ingår i sin tur i produktionen av en TV-marknad,
liksom lotteriet i ett vidare perspektiv hjälper till att producera en spelmarknad. Att skapa en TV- och spelmarknad är givetvis inget primärt
mål för de inblandade företagen, utan snarare en konsekvens av deras
agerande. Naturligtvis har inte TV4 eller FSL ensamma producerat
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dessa marknader, och man skulle kunna säga att de reproducerar snarare än producerar dem.
För det andra är de olika värden som produceras av de olika intressenterna av skilda slag, och kan förmodligen listas i oändlighet.
Dessa värden kan ses som ett resultat av de intressen som styr produktionen. De kan följaktligen också delas in i ekonomiska, politiska,
kulturella och sociala värden.
Om man således betraktar ett programs intressenter som de organisatoriska och individuella agenter som gör anspråk på att ha något
att säga till om vad gäller programmets innehåll, tablåplacering eller
form, går det för Bingolottos del att urskilja åtminstone sju stycken: De
svenska folkrörelserna (FSL), vilka driver lotteriet och därmed också
formellt producerar programmet. GETV/IGS, som på uppdrag av
FSL framställer den konkreta programproduktionen. TV4, som är det
företag som distribuerar programmet, annonsörerna och sponsorerna, som gör det ekonomiskt möjligt att producera programmet. Staten, som har ett intresse av att reglera de medieflöden som finns i
Sverige. Konkurrenterna (främst SVT men även andra TV-kanaler),
för vilka Bingolottos eventuella framgång eller nedgång inverkar på möjligheterna att antingen nå flest medborgare (SVT) eller attrahera mesta
möjliga utav annonsörs- och sponsormedel (de kommersiella konkurrenterna). Slutligen får man inte glömma publiken. Å ena sidan utgör
publiken ett aggregat av individer som genom sitt framträdande i form
av publikstatistik fungerar som en reglerande instans som bestämmer
annonsörers och sponsorers villighet att köpa reklamtid. Å den andra
sidan fungerar publiken i produktionsledet som en imaginär sinnebild
för estetiska överväganden. För det tredje har publiken konkreta synpunkter på programmets utformning och skötsel, vilka förmedlas via
tittarbrev till redaktioner, etc. Intressenterna kan schematiskt listas på
följande sätt:
• Folkrörelserna (FSL, Svensk TV-Bingo AB)
• Interactive Gaming Systems/Gert Eklund Television (IGS/GETV)
• TV4
• Annonsörer och sponsorer
• Staten (Granskningsnämnden, Lotteriinspektionen)
• Konkurrenter (SVT, övriga TV-kanaler/kommersiella konkurrenter inom
annonsmarknaderna/andra lotterier)
• Publiken
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Dessa intressenter kommer nedan att diskuteras i tur och ordning.
Först i varje avsnitt kommer frågan om vad som produceras för de
olika intressenterna i lotteriet Bingolotto och i TV-programmet Bingolotto att diskuteras. Denna diskussion kan delas upp i två delar: å ena
sidan vilka konkreta varor som är resultatet av produktionen för TV4,
IGS, FSL, etc. Å den andra sidan vilka symboliska värden som genereras
kring dessa varor, och som kan knytas till var och en av intressenterna.
I denna senare diskussion kommer några av dessa värdens politiska,
kulturella och sociala dimensioner att fokuseras.
Sist i detta kapitel kommer det att föras en diskussion kring hur
dessa olika värden förhåller sig till varandra i termer av samstämmigheter eller konflikter, och hur detta sedan påverkar de olika intressenternas inbördes relationer, och i slutänden programmets och
lotteriets produktion.
Genomgången av intressenterna är ordnad efter en modell med
lotteriet som utgångspunkt. Organisatoriskt drivs Bingolotto av de
svenska folkrörelserna genom deras samarbetsorgan i lotterifrågor –
FSL, eller Folkspel som organisationen numera börjat använda som
beteckning på sitt ”paraplybolag” eller ”varumärke” (T/Flatow 010509/
KL). FSL har i sin tur ett speciellt organ för detta syfte – Svensk TVBingo AB. Svensk TV-Bingo har dock ingen egen programproduktion, utan kan närmast liknas vid en mellanhand mellan FSL och det
programproducerande företaget Gert Eklund Television (GETV), vilket sedan den 1 januari 1999 blivit uppköpt och därmed underordnat
produktionsbolaget Interactive Gaming Systems (IGS). IGS har i sin
tur kontakt med programmets sponsorer å ena sidan, och programmets
distributör TV4, å den andra sidan. Å den tredje sidan har IGS också
kontakt med folkrörelsernas distributionscentraler för distribution av
lotter, de så kallade servicecentralerna som finns runt om i Sverige
(och en på Åland). Dessa har sedan i sin tur kontakt med de lokala
ombuden för varje enskild förening. Ofta kommer dessa föreningars
ombud till servicecentralen och hämtar lotterna personligen. TV4 har
i sin tur kontakt med annonsörerna som finansierar TV4s verksamheter genom att köpa reklamtid. Förutsättningen för detta är att TV4
kan erbjuda annonsörerna den typ av publik eller målgrupp som annonsörerna vill nå. Genom detta kan man säga att TV4 har kontakt med
publiken som tittar på programmet. Men det finns även en koppling
mellan TV4 och staten, genom Granskningsnämnden som har att
Kapitel 4: Intresset kring Bingolotto

105

kontrollera att svensk lagstiftning följs. Det finns dessutom en koppling mellan folkrörelserna och staten, som, genom att båda har spelbolag och arrangerar spel, konkurrerar med varandra: folkrörelserna
genom Bingolotto och andra föreningslotterier, staten genom ATG och
Svenska Spel, och deras respektive spelverksamheter. Den lotterianstrukna kopplingen mellan staten och Bingolotto finns också via Lotteriinspektionen, vars regelverk omfattar själva lotteriet.
Om man utgår från produktionen av lotteriet och av TV-programmet, kan man dela in de olika intressenterna i dels de som har konkret
makt över produktionen av TV-programmet Bingolotto respektive
lotteriet Bingolotto, och dels de som har en mer indirekt makt. I den
första gruppen återfinns FSL och GETV. I ett slags mellanposition
befinner sig TV4, annonsörer och sponsorer samt staten genom
Granskningsnämnden. Mest indirekt makt över produktion kan publiken sägas ha. TV4 har dock, till skillnad från Granskningsnämnd,
annonsörer och sponsorer möjlighet att direkt diskutera programinnehållet med framför allt GETV, i policyorienterade frågor via programdirektören Jan Scherman, och i mer löpande ärenden via programmets exekutiva producent.1 Sponsorer kan givetvis bidra med färdiginspelade presentationsfilmer, som t.ex. sker vad gäller Volvo. Andra
medverkar mer indirekt genom att hänsyn tas till den vara som ska
presenteras, och att programmet därigenom får ett visst diskursivt innehåll (snarare än ett annat). Oavsett vilket är detta inflytande över produktionen inte lika stort. Annonsörerna bidrar med ett slags kontext
till programmets olika delar, snarare än till programmet i sig. Granskningsnämnden kan ha synpunkter på sådant som inte får förekomma i
programmet (i efterhand, när programmet redan sänts). Publikens inverkan är av ett ännu mer indirekt slag, då hänsyn tas till hur man
inifrån program- och lotteriproduktionen tror att de kommer att ta
emot programmet – hur de som imaginär adressat kommer att reagera.
På detta vis kan man grovt säga att de olika intressenterna grupperar sig. Dessa intressenters roll i Bingolotto ska nu redogöras för något mer utförligt i följande ordning: först Folkrörelserna och FSL,
sedan IGS/GETV, därefter TV4 följt av annonsörer och sponsorer.
Därefter kommer en genomgång av staten som intressent, sedan konkurrenter av olika slag, och sist kommer publiken.
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Folkrörelserna och FSL
En central intressent i Bingolotto är Folkrörelsernas samarbetsorgan i
lotterifrågor (FSL). FSL består av ett drygt 60-tal (66 enligt Leif Flatow
i en intervju som gjordes i februari 1999) ideella riksorganisationer, av
vilka riksidrottsförbundet är en. Andra är Röda Korset, Rädda barnen, IOGT-NTO, MOF, i stort sett alla handikapporganisationer, sportfiskarna och Sveriges körförbund, släktforskarförbundet. I sin profilering framhåller FSL att man i stort sätt utgör hela Sveriges föreningsliv, vid sidan av de politiska och kyrkliga organisationerna (I/
Flatow 990212/KL). Totalt omfattar dessa riksorganisationer ungefär
6,5 miljoner medlemmar, vilket innebär att stora delar av Sveriges befolkning är knutna till någon ideell förening (även om det finns en viss
överlappning beroende på att enskilda personer är medlemmar i flera
föreningar). Ungefär 11.800 lokala föreningar säljer bingolotter. Av
dessa är i det närmaste 90% idrottsföreningar.2 Dessutom säljs lotter
i cirka 4.550 butiker, som tillika är de ställen som löser in vinster och
där man kan lämna in olika talonger (Återvinsten/Miljövinsten, Företagsjakten, etc.). I runda tal beräknas lottförsäljningen engagera 220.000
människor enligt FSLs eget informationsmaterial (januari 2001). Detta
är en liten minskning om man jämför med 1999 års uppgifter från
samma källa. Försäljningen av lotter fördelar sig dock ojämnt över
landet. Högst penetrering, dvs. flest sålda lotter per invånare (oavsett
ålder), hade under hösten 2001 Malung, där det såldes i genomsnitt en
lott till varannan person, eller en penetration på 49,71 procent.3 På
motsvarande sätt har många av storstadskommunerna låg penetrering.
Allra lägst låg under våren 2001 olika delar av Stockholmsområdet,
där Danderyd stod för landets lägsta penetrering med 5,26 procent.
Dessa förhållanden har inte ändrat sig dramatiskt under senare år.
Vad som går under samlingsnamnet ”de svenska folkrörelserna”
kan i detta sammanhang betraktas på tre nivåer – de lokala föreningarna,
deras riksorganisationer, samt det nationella samarbetsorganet. På den
lokala nivån liksom inom riksorganisationerna inskränker sig intressena inte enbart till lottförsäljning och spelmarknad, utan rör även
klubbarnas huvudsakliga verksamheter som intresseföreningar.
När man talar om ”de svenska folkrörelserna” i samband med
Bingolotto är det viktigt att ha i minnet att det är en specifik typ av
folkrörelse som dominerar, nämligen idrottsrörelsen. Ordet folkröKapitel 4: Intresset kring Bingolotto
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relse syftar ursprungligen på ”’folk i rörelse’ mot förmenta missförhållanden”.4 Kännetecknande för folkrörelser i denna betydelser är
att de utvecklat egna ideologier med mål att förändra stat och samhälle, och att de haft ”protestkaraktären” som gemensamt kännetecken
(Lundkvist 1977 s. 55). Historiskt sett uppstår folkrörelser först på det
religiösa planet under första hälften av 1800-talet. Därefter följer nykterhetsrörelsen, och sedan mot seklets slut arbetarrörelsen. Ursprungligen syftade begreppet folkrörelse på rörelser som samlats kring en
viss fråga, för att sedan upplösas när frågan lösts. Idrottsrörelsen, som
också bildades vid 1800-talets slut, skiljer sig från de andra folkrörelserna genom att den i mycket ringa grad kritiserat den rådande samhällsstrukturen, och det är heller inte alltid självklart att räkna idrottsrörelsen till de övriga folkrörelserna (Nationalencyklopedin, www.ne.se,
010306).

Varor
FSL intresse i produktionen ligger i att programmets popularitet ska
generera så många sålda lotter som möjligt, för att därigenom inbringa
intäkter till medlemsorganisationerna. Av varje såld lott om 40 SEK
går enligt uppgifter från FSLs informationsmaterial cirka 45 procent
till den säljande föreningen. Med tanke på den stora omsättningen har
Bingolotto kommit att bli en mycket viktig ekonomisk faktor i det svenska
föreningslivet, främst för idrottsrörelsen, och man kan anta att det
skulle vålla vissa problem för många föreningar om programmet (och
därmed spelet) skulle försvinna.
Hur stor omsättningen är, hur mycket den har ökat, och hur mycket
av försäljningen som går tillbaka till föreningslivet framgår av tabell 1
(se kapitel 2). Kortfattat kan utvecklingen beskrivas enligt följande:
Inför det första programmet i lokal-TV i Göteborg den 10 oktober
1989 såldes endast 5.000 lotter. Successivt ökade försäljningen under
hösten, och i december/januari såldes alla de 30.000 lotter programmet hade tillstånd att sälja. I februari 1990 ökades tillståndet till 50.000
lotter. Som mest såldes 47.000 lotter till en enskild omgång under vårsäsongen, vilket också är det lokala försäljningsrekordet (I/Andersson 990308/KL).
När programmet började sina nationella sändningar den 19 oktober 1991 såldes ungefär 70.000 lotter. Detta ökade varje vecka fram till
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våren 1992, då man uppvisade en försäljning runt 200.000 lotter i början av säsongen, för att nå upp till mellan 6-800.000 sålda lotter mot
vårens slut. Under denna period startade programmet klockan 1800.
När programstarten senarelades till höststarten 1992 gick lottförsäljningen upp till knappt 3 miljoner sålda lotter per vecka under andra
hälften av höstsäsongen.
Försäljningsrekordet för en enskild sändning uppnådde man i samband med en uppesittarkväll i december 1995, med nästan 6,6 miljoner sålda lotter. Denna sändning är också den som hittills haft högst
publiksiffra. Detta rekord i lottförsäljning tangerades nästan inför uppesittarkvällen 1998, med dryga 6,3 miljoner sålda lotter.5
Den konkreta produkt som FSL primärt producerar är således ett
lotteri. Lotteriet inbringar pengar till medlemsföreningarna genom lottförsäljningen, för att dessa föreningar ska kunna bedriva sina i grunden ideella verksamheter. Intresset är således av ekonomisk art. Historiskt sett har just lotterier varit ett stadigt inslag i folkrörelsernas verksamheter, och ett av de sätt som man finansierat sina verksamheter på.
Därmed finns också en stark koppling mellan folkrörelserna och staten som reglerande instans. Tipstjänst hade redan från starten 1934
monopol på spel kopplade till idrott, och dess intäkter skulle gå till
staten och till idrottsrörelsen (Rönnberg m.fl. 1999 s. 20). Svenska Spel
bildades 1997 genom en sammanslagning av Penninglotteriet och Tipstjänst.
För att skapa uppmärksamhet kring lotteriet producerar FSL ett
TV-program, dvs. Bingolotto. Detta görs genom företaget Svensk TVBingo AB, vilket ägs till 100 procent av FSL, och ansvaras för av dess
lotteriföreståndare och VD Leif Flatow (I/Flatow 990212/KL). FSL,
som representant för de ideella folkrörelserna, drivs inte av ekonomiska vinstmotiv. Därför är heller inte det lotteri man producerar att
betrakta som en vara – det syftar inte till att producera ekonomiskt
mervärde. Skapandet av ett aktiebolag komplicerar detta, i och med
att aktiebolagsformen pekar ut mot just verksamheter som syftar till
varu- och mervärdesproduktion.

Symboliska värden
En viktig del i förståelsen av Bingolottos popularitet i relation till folkrörelserna och föreningslivet har varit den förre programledaren LoKapitel 4: Intresset kring Bingolotto
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ket Olssons agerande utanför TV-rutan under den tid han var programledare. Under större delen av sin karriär, både innan och efter
Bingolottos framgångar, har han under de flesta av veckans dagar åkt
runt i Sverige på diverse uppdrag för olika lokala föreningar, där han
bl.a. agerat bingoutropare, konferencier eller speaker vid någon idrottseller travtävling, invigt sporthallar (ofta byggda av föreningarnas intäkter från bingolottförsäljningen), etc. I samband med dessa besök
brukar han, tillsammans med de lokala servicecentralernas ombud,
sälja signerade bingolotter. På så sätt har han agerat som en levande
reklampelare för programmet och lotteriet. Lokets popularitet i dessa
sammanhang går inte att ta miste på, och lotterna har vid de tillfällen
forskargruppen observerat gått åt i snabb takt.
Folkrörelserna är således en viktig länk i förståelsen av fenomenet Bingolotto. Kopplingen mellan folkrörelser och medier är historiskt
sett komplicerad. Folkrörelserna har t.ex. tidigare haft ett stort ägarinflytande inom den traditionella public service-radion och televisionen i Sverige: från 1957 med 40 procent av aktierna, och från 1967
med 60 procent (Ivre 1984 s. 139). Det finns dock saker som tyder på
att det faktiska inflytandet över programutbudet har varit mindre. Till
exempel har väldigt få personer med folkrörelsebakgrund anställts inom
Sveriges Radio, eller i de bolag som SR/SVT splittrats upp i efter diverse omorganiseringar, och när så skett har det ibland väckt protester
inom företaget (Engblom 1998 s. 47f). Tidvis har kraven på programmedarbetare på SR varit sådana att det i princip varit uteslutet för
andra än storstadsakademiker att få anställning inom ledande befattningar, vilket således har skett på bekostnad av samhällsgrupper med
annan form av symboliskt kapital, t.ex. personer från folkrörelserna
(jfr. Engblom 1998 s. 82 och 230f). Man kan därför hävda att det
direkta inflytandet på medieproduktionsområdet från folkrörelsehåll
varit relativt litet.
Icke desto mindre har mycket av innehållet i radio och sedermera
TV kommit att präglas av vissa folkrörelse- och föreningslivsbaserade
ideal. Inte minst har detta tagit sig uttryck i de ungdomsprogram som
antagit formen av klubbsammankomster där lyssnarna och tittarna
tilltalats som medlemmar i en föreningsliknande gemenskap, under
programtitlar som Fönsterklubben (1947) och Klubb Fiskartorpet (195962) (Forsman 2000).
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Folkrörelsernas förhållande till etermedieproduktion ändrades
dock i och med utbyggnaden av närradion i Sverige under andra hälften av 1980-talet. Närradion, och så småningom public access-kanaler
för TV (som t.ex. Öppna kanalen), byggdes i huvudsak upp kring ideella föreningar som ansökte och därefter fick sig tilldelat etertid för att
lägga ut egenproducerade program (jfr. Hedman 1997 s. 244ff). Ett
sätt att se på Bingolotto är som ett sådant lokalproducerat program som
”avancerat” till nationell TV (jfr. Björkemarken 2000).
Kopplingen mellan Lokets agerande på lokal nivå i samband med
olika idrottsevenemang, och hans verksamheter på nationell nivå under sin tid som programledare för Bingolotto – liksom hans fortsatta
engagemang i medieevenemang som t.ex. Svenska Idrottsgalan 2001, där
han uppträdde som konferencier tillsammans med Kristin Kaspersen,
ett annat känt ansikte med nära nog lika folkkära konnotationer som
dotter till Lill-Babs – är således av största vikt när man ska värdera
programmets genomslag hos publiken. Loket kan därmed ses som en
länk som förenar å ena sidan det lokala och det nationella. Han personifierar även kopplingen mellan det folkrörelsebundet ideella och det
marknadsmässigt kommersiella i Bingolotto.
Med sig i produktionen tar FSL en folkrörelsebaserad kultur som
bl.a. bygger på folkrörelseideal som gemenskap, etc. – inte minst kopplat till andlig fostran via idrott genom den dominerande idrottsrörelsen.
Man kan notera det kollektivistiska inslaget i dessa värden, vilket kan
kopplas till det faktum att många av de idrottsföreningar som är aktiva
sysslar med lagsporter i en eller annan form, t.ex. handboll (I/Palmgren 990601/GB). De värden som skapas i samband med denna produktion är därför i första hand sociala och kulturella, snarare än ekonomiska (i och med att verksamheterna inte ska bedrivas i vinstsyfte –
alltså inte för att producera mervärde). Man kan alltså säga att det som
en biprodukt av produktionen av ekonomiskt värde också produceras
värden av socialt och politiskt slag.

Interactive Gaming Systems
En annan viktig intressent är Interactive Gaming Systems (IGS), inklusive dotterföretaget Gert Eklund Television (GETV). Bingolotto är
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dock bara en, om än den största, av de produktioner som IGS sysslar
med. Bland annat har man även producerat tävlingsprogrammet Zesam,
även det sänt i TV4, med Lasse Kronér som programledare under
sommaren 1997. Formatet Bingolotto erbjuds även potentiella kunder
på företagets hemsida, tillsammans med TV-formatet Qlever. Detta format presenteras på följande sätt på hemsidan:
A state of the art and flexible interactive Game Show
Qlever is based on the latest technology for TV formats. The show is a highly
interactive, exciting and preferably daily live game show for any specific target
group. It is a very flexible concept that can be adapted to any market requirements.
By calling into the show, the viewers have the possibility of winning fantastic
prices.
Since all the games are graphically displayed and connected to our sophisticated
software, the viewers control the action on the screen by using their own
telephones.
(www.igsnv.com/, 010201)

Precis som Bingolotto och Zesam bygger Qlever-formatet på en livesändning där publiken med hjälp av en spelbricka ska försöka lösa en
kod och därefter ringa in till programmet. Likt Bingolotto och Zesam
finns även här en koppling till Internet, där kompletterande tävlingar
erbjuds som komplement till programmets TV-utsändning. Utöver
detta producerar IGS tävlingsformat för Internet med namn som Cash
Back och Star Game (www.igsnv.com/, 010201).
De ovan beskrivna verksamheterna befinner sig på organisationsnivån. Det är dock både möjligt och nödvändigt att dela in denna institutionella agent i olika subgrupper, vilka styrs av något skilda intressen. Här kommer man i analysen ner på individnivå. Vissa har sina
sympatier hos folkrörelserna, och deras handlande styrs av lottförsäljningen och det sociala engagemang som programmet genererar. Andra har ett mer hantverksmässigt intresse i programmet, och i det tekniska framställandet av det. Dessutom finns de som har mer uttalat
ekonomiska intressen i det.
I programmets redaktionsgrupp satt våren 1999, när vi gjorde de
flesta av våra observationer och intervjuer, t.ex. producenten Sverre
Andersson, programledaren Leif ”Loket” Olsson (om än med varierande grad av närvaro), Lotta Danielsson (som har hand om lådvinnarna), Linda Gustafsson (scripta), Bengt Jansson (som gör vinst112
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presentationsfilmerna), Peter Damerau (bildproducent), Sarah Friberg
(studiokvinna), Christina Dawson (artistbokare), Anders Wallén (studioman) och Tobias Winsnes (projektledare, sedermera producent).
Varje måndag träffas också den s.k. ledningsgruppen, vilken har en
helt annan sammansättning, och vid denna tid bestod av Sverre Andersson, Leif ”Loket” Olsson, Gert Eklund, Leif Flatow (VD för
Svensk TV-Bingo AB, tidigare statens lotterikontrollant), Niclas Josefsson (VD för Eklundgruppen), en försäljningschef, marknadschefen
Knut Bengtsson och projektledaren Tobias Winsnes. Relationen mellan dessa grupper är något oklar, men det förefaller som om ledningsgruppen har större makt vad gäller mer genomgripande förändringar
av programmet, och att de viktigaste besluten tas under dessa måndagsmöten. Dessa beslut vidarebefordras inte alltid till redaktionsgruppen,
och det händer att beslut som fattas av ledningsgruppen når redaktionsgruppen via pressen, vilket bl.a. skedde i samband med Lokets
avhopp (F/990515/GB). Tidigare deltog hela redaktionen under dessa
måndagsmöten, men rutinerna ändrades efter årsskiftet 1998/1999.
Möjligen kan detta kopplas till de omstruktureringar som gjordes i
samband med att Eklundgruppens då relativt nytillträdde VD, Niclas
Josefsson, tillträdde.6
Vissa personer sitter sålunda i båda dessa grupper (Sverre Andersson, Tobias Winsnes), medan andra bara ingår i den ena. En nyckelperson i sammanhanget är förstås producenten Sverre Andersson
som således har dubbla lojaliteter. Dels gentemot den programpersonal
som han jobbar med, och som han själv i stora delar har hämtat från
idrottsrörelsen. Dels gentemot Leif Flatow från FSL (som kan sägas
representera folkrörelsernas ekonomiska intressen). Dels gentemot Eklund och Josefsson i Eklundgruppen (som i Eklunds fall har ett ben i
idrottsrörelsen och ett inom den ekonomiska sfären, där det sistnämnda
förefaller väga tyngre), där Josefsson är den som starkast representerar en ren ekonomisk rationalitet.
Den företagsstruktur som GE Television ingår i är således relativt komplicerad. Företaget var under större delen av vårt fältarbete
(1999) en del i Eklundgruppen AB, vilka enligt företagsgruppens egen
hemsida är ”en framgångsrik företagsgrupp som i huvudsak utvecklar, producerar, marknadsför och administrerar TV-lotterier i Sverige”
(www.eklund.se, 990514). Bland annat har man förlänats titeln ”Årets
tjänsteföretag” av Tjänsteförbundet och finanstidningen Dagens InduKapitel 4: Intresset kring Bingolotto
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stri (DI 961120). Sedan den 1 januari 1999 har Eklundgruppen ingått
i den ”internationella koncernen” Interactive Gaming Systems (IGS),
vilken ägts till 80% av Gert Eklund själv (uppgifter från maj 1999).
IGS har haft sitt säte i Holland. Gert Eklund är förutom huvudägare
även koncernchef (www.igsnv.com, 001128). Koncernen är inriktad
på den internationella spelmarknaden för TV- och internetspel.

Varor
IGS producerar ett TV-program, dvs. Bingolotto. Denna produkt är dock
inte att betrakta som en vara i ekonomisk mening. Snarare kan man
säga att programmet ingår i ett slags bytesekonomi, där man erbjuder
TV4 ett program i utbyte mot att få tillgång till TV-publikens tittartid.
Denna tid säljer man sedan till de sponsorer man har avtal med. Sålunda genereras den vinst som ytterst driver verksamheten. En annan
vara som tagits fram och bjuds ut av IGS är de olika andra TV- och
spelformat som finns till försäljning.

Symboliska värden
Eftersom IGS/GETV är ett kommersiellt företag, ska det verka för
att skapa ekonomiskt mervärde till sina ägare. Vinsten utgörs primärt av
skillnaden mellan produktionskostnaderna och de intäkter som härrör från sponsoravtalen. IGS har intresse av att programmet ska vara
utformat så att det, genom att befrämja produktplacering av de varor
som sponsorerna vill ha exponerade, genererar så stor vinst till företaget och dess aktieägare som möjligt.
Kopplingen till folkrörelserna gör också att det på mer individuella plan på lägre nivåer inom organisationen även genereras vissa sociala gemenskapsvärden. Det finns ingen anledning att betvivla Loket
Olsson när han säger sig värna om folkrörelseförankrade sociala och
kanske också politiska ideal, som gemenskap, omsorg och jämlikhet.
Oavsett de faktiska konsekvenserna av detta förhållningssätt, framstår
Lokets stående försäkringar – att Bingolotto är ”det enda program som
behövs” (F/990306/GB), och att ”alla kan vara med” – som en viktig
drivkraft för honom personligen:
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Jag var på ett servicehus i Svenljunga i torsdags innan jag var på en modevisning
i Nittorp strax efter, jag kombinerade det. Och där är ju absolut fullt då, och det
är ju mänskor som... de hänger ju inte ihop, och de skulle spela bingo och nån
satt ju och sov, vet du, de la de andra... Men ändå, när jag slutade att prata så
vaknade de, va, så de var med hela tiden. Och man måste inse att det finns såna
människor. Det finns såna människor i Sverige, /.../ hur många som helst. En
miljon såna, kanske, som sitter överallt och som måste ha nån sysselsättning,
även om det bara är terapi och... Och då tycker jag Bingolotto är suveränt. De kan
inte ringa, och de kan kanske inte ens kryssa men de känner ändå att de är med,
och Loket han vinkar till dem lite grand i rutan, och sådär. Tycker jag.
(I/Olsson 991010/KL)

Vidhäftat programmet, och som en konsekvens av den specifika produktionskultur som kan relateras till de drivande personernas bakgrund
i idrottsrörelsen, produceras och vidareförmedlas också olika kulturella värden kopplade till den specifika kulturform som programmet
representerar genom tilltal, scenografi, musikval, etc. Genom den typ
av musik som TV-programmet under hela Loket-perioden präglades
av skapas också vissa kulturella värden förknippade med dansbandsmusik och alla de konnotationer som denna typ av svensk populärkultur
för med sig. Vissa av dessa kulturella värden kan kopplas till programmets ursprung i idrottsrörelsen, ett slag folkrörelseideal. Man kan tala
om ett slags produktion av folklighet (jfr. Bakøy & Syvertsen 2001 s.
21ff), alltså produktion av ett slags livsstilsideal.
Dessa folkrörelseideal av ideell natur kompletteras paradoxalt nog
med den konsumtionsideologi som programmet förmedlar genom betoningen på vinster i form av konsumtionsvaror (mat, resor, bilar, etc.).
Konsumtionsideologin blir även ett resultat av den reklam som inramar programmet. Rent konkret tar den sig t.ex. uttryck i slogans som
”Shop ’til you drop”, som är den rubrik som vägleder programmet på
Bingolottos hemsida inför sändningen den 8 september 2001. Här lockar
man med ”temat Shopping-lördag”, och erbjuder ”många roliga och
plånboksvänliga vinster för den köpglade”.7
Man skulle också kunna säga att det i programmet och genom
lotteriet skapas vissa miljöpolitiska värden, t.ex. genom Miljövinsten/
Återvinsten. Detta moment introducerades av marknadschefen i mitten av 1990-talet. Även här har man gjort kopplingar till ideella rörelser, i detta fall till Världsnaturfonden. Marknadschefen, som beskriver
sig själv som en natur- och friluftsmänniska med jakt som största hobby,
lanserade detta miljökoncept då han började inom Eklundgruppen i
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slutet av 1994/början av 1995. Det hela var tänkt som ett komplement till programmets engagemang i idrotten och föreningslivet. Verksamheten är organiserad i miljöstiftelsen Återvinsten, där representanter för Världsnaturfonden och Svenska naturskyddsföreningen sitter i styrelsen. Principiellt fungerar det på samma sätt som stödet till
föreningslivet, genom att pengar samlas in för att överföras till Världsnaturfonden via stiftelsen. Fram till våren 2000 hade Återvinsten genererat 125 miljoner kronor till Världsnaturfonden (I/Bengtsson
000225/GB). Från och med vårstarten år 2001 har man i programmet
omvandlat och döpt om Återvinsten till Miljövinsten. Genom en speciellt inrättad stiftelse, där bl.a. representanter för Världsnaturfonden
och Svenska naturskyddsföreningen sitter, delas ”[s]tiftelsens överskott
[ut] till forskning och utbildning om djur, natur och miljö i Sverige och
vår närhet” (www.bingolotto.se, 010314).
Att de miljöpolitiska värdena befinner sig i ett spänningsfält i relation till andra värden indikeras av att konsumtionsvärdena ibland
hamnar i konflikt med de miljöpolitiska värdena, t.ex. genom det
uppseendeväckande faktum att ett av priserna i Miljövinsten under en
period utgjordes av en Volvo-bil. Återvinsten ådrog sig också kritik i
inledningsskedet, bl.a. av Björn Gillberg, för att pengarna inte gick till
etablerade miljöorganisationer, utan till i miljösammanhang okända
företag.8

TV4
TV4 är sedan ungefär ett decennium Sveriges tredje markbundna TVkanal. Kanalen startade under namnet Nordisk Television AB redan
1987. De första sändningarna kom igång den 15 september 1990 via
satellit (Årsredovisning TV4 1993). I oktober 1991 fick kanalen regeringens koncession att sända över marknätet.9 Dessa sändningar började dock inte förrän den 2 mars 1992. Vid det laget hade dock Bingolotto redan sänts i ett drygt halvår, och var tillsammans med bl.a. Fångarna på fortet ett av kanalens mest publikdragande program. 1994 blev
TV4 Sveriges publikmässigt största enskilda TV-kanal.
TV4 kan beskrivas som en hybridkanal (Syvertsen 1996). Hybridkanaler kan delas in i två slag: dels de som likt danska TV2 drivs med
både licensmedel och reklamfinansiering (Søndergaard 2000), dels de
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som likt svenska TV4 eller norska TV2 enbart finansieras med reklamintäkter, men som är bundna att uppfylla vissa public servicemål genom koncessionsavtal mellan företaget och staten.

Varor
TV4s primära mål som aktiebolag är att producera ekonomisk vinst
till sina ägare.10 Det som TV4 framställer och bjuder ut på marknaden
för att nå detta mål är publiken, som är den vara man säljer till annonsörerna (jfr. Smythe 1977). Som ett led i att framställa denna vara producerar TV4 ett programutbud i form av en specifik programtablå. Tablån
kan därmed betraktas som ett produktionsmedel för att framställa varan
publiken. TV4s engagemang i Bingolotto består i att företaget upplåter
sin sändningstid, mot att man säljer reklamtid mellan programmets tre
delar. Eftersom reklamtiden säljs av TV4 har kanalen givetvis intresse
av att Bingolotto når så många som möjligt i vad som inom TV4 definieras som rätt målgrupp. I och med det har man givetvis ett intresse i
själva produktionen av programmet genom att styra vilken typ av publik som tilltalas. TV4s primära målgrupp har förändrats genom åren,
från att ha innefattat ålderssegmentet 12-59 år, såsom anges i årsredovisningen 1996 (Årsredovisning TV4 1996 s. 13), till att i det påföljande
årets redovisning ha smalnat av till åldrarna 20-44 år (Årsredovisning
TV4 1997 s. 5), en grupp som enligt TV4s dåvarande VD Thorbjörn
Larsson bl.a. innehåller “de unga barnfamiljerna“ (Årsredovisning TV4
1998 s. 3).
Genom att distribuera Bingolotto eftersträvar TV4 att på lördagskvällarna tillhandahålla en publik med en viss köns-, ålders-, utbildningsmässig och demografisk komposition, som sedan kan värderas i förhållande till vilken typ av publik som annonsörerna efterfrågar. I och
med ett ökat kostnadseffektivitetstänkande inom reklam- och annonsmarknaderna har TV4 sedan 1997 utvecklat ett regionalanpassat system för att kunna specialrikta reklam till olika regioner, s.k. DIRR.
Förkortningen ska uttydas ”differentierad regional reklam”, vilken enligt
TV4s Årsredovisning 1997 ”ökar flexibiliteten och förbättrar därmed
träffsäkerheten och effektiviteten för annonsören” (s. 6). Detta betyder att kompositionen av publiken inte längre enbart struktureras efter ålder, kön, utbildning och bostadsort (storstad, tätort, landsbygd),
utan även efter vilken storstad, tätort eller glesbygd det är fråga om,
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och av vilken kombination av dessa parametrar som är de mest efterfrågade på annonsmarknaden.
Man har sålunda övergått mer och mer till DIRR från att sälja
reklamtiden ”Specific”, vilket innebär att annonsören köper reklamtid
i anslutning till något specifikt TV-program. När TV4 prisätter tiderna
kring olika program utgår man från det totala tittandet. Detta betyder
att reklamtiden kring ett program som Bingolotto, som drar en oerhört
stor publik, blir dyr. Det blir med andra ord kostsamt för en annonsör
som bara vill nå vissa delar av den publiken att köpa tid kring Bingolotto.
Samma princip vad gäller målgruppstänkande gäller för sponsorer,
vilket framgår av intervjun med IGS marknadsansvarige (I/Bengtsson 000225/GB). En alltför stor publik kan således i vissa fall vara en
nackdel.
En annan form av reklamförsäljningsstrategi som introducerades
under 1998 är RBS, vilket ska uttydas Run-By-Station. Här köper annonsören ett visst antal träffar i sin målgrupp under en viss period, t.ex.
ett visst antal 20-åriga män under en vecka. Därefter placerar TV4 på
egen hand reklaminslaget i sitt utbud så att det önskade antalet träffar
uppnås. Detta betyder att TV4 för att vara kostnadseffektivt kan lägga
reklaminslaget som riktar sig till de unga männen i anslutning till program man vet attraherar denna målgrupp, med resultatet att antalet
träffar kan uppnås med minsta möjliga antal visningar. Detta medger
att programföretaget sedan kan sälja reklamtid till fler köpare (annonsörer), och därmed öka det mervärde som ger avkastning till aktieägarna. Inte minst ter sig detta effektivt mot bakgrund av att TV4s rätt
att sända reklam är tidsmässigt begränsad. Det ligger nära till hands
att anta att dessa strategier är framtagna för att under rådande produktionsbetingelser maximera mervärdet.
Att TV4 kan nå målgrupper i hela landet innebär givetvis att man
på ett mycket effektivare sätt än sina kommersiella konkurrenter i kan
utnyttja reklamformerna DIRR och RBS.

Symboliska värden
Kopplat till den ekonomiska vinsten skapas således ett ekonomiskt mervärde för TV4s aktieägare. Det finns dock andra former av vinster att
hämta för TV4, genom andra typer av värden som uppstår i produk-
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tionen av programmet. Genom att producera en viss typ av publik
runt just Bingolotto, skapas också en typ av public service-värden. Detta
syns inte minst i den retorik som bl.a. Jan Scherman använder då han
talar om Bingolotto.
Programmet står för väldigt många värden som jag tycker det är viktigt att TV4
står för, som just kommersiell TV-kanal, därför att för mig är det extremt angeläget att vi har en skarp alltså, oerhört skarp gräns mot TV3, TV5 och den
formen av mer ohejdad och cynisk kommersialism i programutbudet… Å den
andra sidan vill vi inte bli förknippade med Sveriges Televisions programutbud.
Och det är någon slags väg i mitten som vi gärna åker på, och där tycker jag att
Bingolotto är en väldigt viktig del av den publicistiska profil som vi vill stå för.
Den här typen av program finns ju i alla kanaler, och jag kan ibland bli lite
fascinerad över… jag såg senast att den nya programdirektören på SVT Micke
Olsson sa att ”Bingolotto är inte public service, det skulle aldrig kunna förekomma
i Sveriges Television”. Så läste jag en intervju med min företrädare Lars Weiss,
som i tidningen Vision också noterade detta, och sa att det blir väldigt märkligt
att programmet Robinson är public service men Bingolotto inte är det. Jag talade ju
tidigare om kommersiellt finansierad public service och nu har vi istället valt att
tala om en kommersiell kvalitetskanal, men en som ska ha den här folkliga förankringen, och där passar Bingolotto väldigt väl in. Jag tycker att det är i den
definition av public service som ändå finns tillgänglig i statliga utredningar och
så vidare, så tycker jag det i högsta grad är ett public-serviceprogram. Det gör
samhällsnytta på många plan, både i TV-rutan och i verkliga livet, i föreningslivet. Och det är en typ av helgunderhållning som jag tycker… sympatisk är ett
ord som jag ofta använder när jag beskriver Bingolotto. Programmet lämnar inte
ut människor på ett obehagligt sätt, tränger sig inte på människor på ett obehagligt sätt, ägnar sig inte åt mobbningsjournalistik utan är, ja, det är sympatiskt.
(I/Scherman 000201/GB)

Som synes av citatet argumenterar Jan Scherman utifrån ett resonemang som lyfter fram Bingolottos samhällsnytta, med hänvisning till public service-ideologin. Detta resonemang är uppenbarligen inte riktat
till Bingolottos ekonomiska intressenter (t.ex. de annonsörer som ytterst
finansierar TV4s verksamheter, och utan vars hjälp TV4 inte kan tillgodose önskemålen från sina ägare). Snarare knyter det an till de förpliktelser TV4 har genom koncessionsavtalet med staten (vilka efterlevs av Granskningsnämnden). I uppläggningen av denna argumentation har han haft god draghjälp av förre programledaren Loket Olsson, vars devis ”alla kan vara med” rimmar väl med de koncessionskrav som innebär att TV4 har förpliktelse att rikta sig till alla de grup-
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per som tillsammans utgör Sveriges befolkning – alltså även till dem
som inte anses attraktiva av annonsörer och sponsorer. Inte minst
illustreras detta av att Loket under sitt avskedsprogram i juni 1999 av
TV4s programdirektör Jan Scherman fick sig uppläst ett telegram från
Sveriges statsminister Göran Person, där Loket avtackades för sina
insatser för skapandet av social gemenskap och för det svenska föreningslivet. Ett tydligare erkännande från det politiska maktfältet än
detta är svårt att hitta, och erkännandet bekräftades vid Bingolottos 10årsjubileum i oktober 2001, då Persson deltog personligen i TV-studion. Ett program som Bingolotto lämpar sig således mycket väl för
TV4 genom att det öppnar för legitimeringsargument som kan riktas
både mot det ekonomiska och det politiska maktfältet (jfr. Bolin 2002).

Annonsörer och sponsorer
Annonsörer och sponsorer är givetvis viktiga för flera av de andra
intressenterna i Bingolotto-produktionen, liksom för TV-produktion
generellt (se t.ex. Andersen 1995, Barnouw 1978/1979, Skogerbø 2000,
jfr. Stigel 2000). Annonsörer och sponsorer bör dock behandlas var
för sig, eftersom deras kontakter vetter åt olika håll, och eftersom de
stundtals kan komma i intressekonflikt med varandra. Det är heller
inte alltid självklart vad som avses med begreppen annonsör eller sponsor. Med annonsör kan t.ex. avses ett varuproducerande företag, ett
varumärke, eller en annonsbyrå som på uppdrag av en varuproducent
vill göra reklam för dennes varor. På samma sätt kan en firma som vill
sponsra ett TV-program ibland agera via mellanhänder. I detta sammanhang avser vi med begreppet sponsor ett företag som antingen
skänker varor som används som priser i Bingolotto (ibland genom att
erbjuda IGS rabatterade priser), eller som på annat sätt ekonomiskt
eller materiellt bidrar till programmets produktion. Med annonsörer
avses de annonsförmedlare som på uppdrag av varuproducenter åtar
sig att göra reklam för dessas varor.
Sponsorerna har, vad gäller den mediala sidan av programproduktionen, enbart kontakt med IGS/GETV, där de går in och skänker
varor eller subventionerarr priser som de sedan hoppas ska exponeras
i programmet på bästa möjliga sätt. Sponsorerna kontaktas av Eklundgruppens marknadschef.
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Sponsorerna för Bingolotto har olika status, vilken kan kopplas till
deras grad av engagemang eller insatser. Dels finns det huvudsponsorer
vilka bl.a. annonseras i programmets inledning. Huvudsponsorer har
genom åren bl.a. varit Löfbergs Lila, ICA, Statoil, Kapp-Ahl och Vingresor. Våren 2001 var Volvo och Tele2 huvudsponsorer, medan man
inför höstsäsongen detta år har avtal med Volvo och Norwegian Cruise
Line. Dessa två är med hela säsongen. Sedan finns det sponsorer som
ingår i konceptet Hemlig låda, vilket innebär att de i ungefär en månads tid deltar med vinster i lådorna som telefonörerna får välja mellan, och har sitt företagsnamn representerat på lottkupongen. Efter en
månad byts de ut. Strategin från IGS är här tydlig. Man vill med byten
av sponsorer skapa omväxling i programmet. Förutom att synas i bild
när programledaren öppnar den hemliga lådan, och presentationsfilmen
om tio sekunder visas, finns företaget representerat på själva bingolotten, och ingår också i den företagsjakt som publiken uppmanas att
följa med i. Presentationsfilmerna varvas dock så att man under den
aktuella månaden växlar mellan två olika presentationsfilmer, för att
göra programmet ännu mer omväxlande till sin karaktär. Förutom att
bidra med rabatterade vinster betalar företagen en viss summa för att
delta ”i konceptet” (enligt marknadschefen dock mindre än vad ett
reklaminslag skulle kosta). Genom detta får de även branschexklusivitet,
dvs. de garanteras att inget konkurrerande märke finns med under
samma månad (I/Bengtsson 000225/GB).
Det finns inom Eklundgruppen även tankar om sponsringens
effektivitet visavi reklamen som ligger före och efter programmet. Här
menar man att sponsringen är effektivare eftersom den inte uppfattas
som reklam av tittarna. Detta kan illustreras av en av våra informanter
i publiken, en äldre man som starkt ogillade reklamen i mellanrummen, och som vid varje paus reste sig och lämnade TV-rummet, för
att sedan komma tillbaks när programmet fortsatte. Några kommentarer om sponsorprodukterna i bild yttrades dock aldrig av honom
under våra intervjuer eller observationer.
Det finns i Bingolotto-sammanhang ytterligare en sponsorkoppling.
Denna gäller de sponsorer som har kontakt med de olika enskilda
föreningarna och sponsrar deras verksamheter. På det lokala planet
innebär detta att lokala företag går in och skänker varor till lokala evenemang, som t.ex. var fallet i samband med den lokala bingolottokväll
som vi studerade i maj 1999 i en liten bruksort i Närke. Där var det
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tydligt att den arrangerande idrottsföreningen ställde stort hopp till
det lokala näringslivets vilja att bidra till att stärka ortens fotbollslag.
Annonsörerna har direkt kontakt med TV4 som säljer reklamtid
före, efter och mellan programmets olika delar. Att stor hänsyn tas till
annonsörerna indikeras t.ex. av olika skrivningar i TV4s årsredovisningar. I TV4s målformulering står bland annat att ”[u]tgångspunkten
är att attrahera tittargrupper som är intressanta för annonsörerna”
(Årsredovisning TV4 1999 s. 5).
Att hänsyn tas till sponsorerna märks också i olika uttalanden från
Gert Eklund och andra inom Eklundgruppen, t.ex. från marknadschefen. Relationen mellan Eklundgruppen och sponsorerna har belysts i ett par artikelserier i pressen (t.ex. i Aftonbladet 15, 16 och 17/11
1998). Av marknadschefens uttalanden kan man också ana sig till en
viss irritation från sponsorernas sida när konkurrerande märken gör
reklam i pauserna mellan programmets delar. Någon samordning mellan IGS och TV4 finns dock inte på denna punkt.
Sponsorernas överväganden kan även påverka idrottsrörelsen genom att sponsorer väljer att inte investera i vissa sporter. Enligt den
bingolottoansvarige på servicecentral 1 i Göteborg är det t.ex. ingen
slump att handbollsklubbar är mest aktiva att sälja bingolotter. Enligt
honom finns det ett relativt ointresse från sponsorers sida att stödja
denna idrottsgren, något som möjligen också kan kopplas till det relativt låga intresset från mediernas sida att bevaka sporten:
[H]andbollen är en av Sveriges största idrotter, om den är trea eller vad det kan
vara… möjligtvis fyra, jag vet inte vilken som kommer… Det är fotbollen, sen
är det väl ridklubbarna och sen så är det nog handbollen tror jag. Jag tror det är
den tredje största idrotten, men sponsormässigt så är det fortfarande en väldigt
liten idrott, det är väldigt liten sponsorutveckling, dom får klara sig själva i väldigt hög grad och då får dom ju livnära på det här [försäljning av bingolotter].
Fotbollen har mer intäkter från annat håll, från både TV och sponsorer och allt,
hockeyn är ju också en väldigt stark sponsoridrott men också idag egentligen då,
det som vi var inne på förut, en rikemanssport […]
(I/Palmgren 990601/GB)

Även ridsporten, som är en av de större sporterna i Sverige, röner
enligt dessa uppgifter lågt sponsor- och medieintresse. Möjligen kan
man spekulera i huruvida handbollen som lagsport bättre kan främja
den kollektivistiska lottförsäljningen för lagets bästa, jämfört med den
mer individuella ridsporten.
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Varor
Den vara som annonsörerna producerar är tjänsten att förmedla potentiella kunder till företag som har varor eller tjänster att sälja, genom att
leverera tittare till reklaminslagen. Den vara de köper är således publiken, eller kanske snarare publikens tittartid. Publikens tittartid omvandlas här till köpkraft. Denna vara säljer de sedan vidare till de företag som producerar dessa varor och tjänster, vilka således är annonsörernas (och sponsorernas) kunder, till vilka de levererar publiken som
de köper av TV4. Ytterst producerar annonsörer och sponsorer en
konsumtionsmarknad som är uppbyggd av alla dessa varor (tillsammans med en rad andra varor som det inte görs reklam för i Bingolotto,
och kanske inte heller kring övriga TV-program).
Genom sin verksamhet bidrar annonsörerna till att producera ett
TV-utbud av ett visst slag, t.ex. genom bidra med reklamspotar. Indirekt bidrar de till att genom sin specifika efterfrågan av vissa målgrupper konstruera program för just denna målgrupp. Annonsmarknaderna utgör i så måtto en betydande maktfaktor i samhället,
och har oändligt mycket större resurser till sitt förfogande än vad t.ex.
de medieföretag (t.ex. TV4) som distribuerar reklamen har (Andrén
1988 s.12ff). Annonsmarknaderna i Sverige har under det senaste
kvartsseklet haft en mångdubblad ökning av omsättningen, från ca. 4
miljarder kronor år 1975, till närmare 16 miljarder kronor 1998 (löpande priser) (Trotzig 1999 s. 473). TV-reklamens andel av de totala
reklaminvesteringarna har dessutom i Europa generellt ökat under hela
perioden från 1980, från knappa 20 procent till dryga 30 procent år
1997. Detta har främst skett på bekostnad av reklaminvesteringar i
dagspress och tidskrifter (s. 497). Sverige börjar därmed att närma sig
den europeiska nivån (s. 473). Detta kan ställas i relation till att TV4
som största kommersiella TV-kanal år 2000 omsatte drygt 2,5 miljarder kronor (Årsredovisning TV4 2000), och att de tre största svenska
kommersiella kanalerna TV4, TV3 och Kanal 5 tillsammans omsatte
4,16 miljarder kronor år 1998 (Findahl 1999 s. 354).
Sponsorerna har en mer direkt inverkan på själva programmens utseende och form, och bidrar på ett mer tydligt sätt till själva TV-programmets utformning. Genom att bidra med varor av ett visst slag,
t.ex. Volvo-bilar, och genom därtill hörande presentationsfilmer, medverkar man till att ge programmet en viss prägel. Genom den tidigare
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huvudsponsorn Löfbergs Lila fick programmet en lila färgton, och
bensinbolaget Statoil har gett upphov till både tävlingsmoment (”Pumpen”) och färgskalor på tävlingshjul och lådstaplar genom sin kombination av mörklila och orange.

Symboliska värden
För annonsörer och sponsorer genereras främst ekonomiskt mervärde,
även om det på vägen mot det slutgiltiga ekonomiska målet även genereras vad man kan kalla biproduktsvärden av främst kulturellt slag.
Genom att bidra till TV-programmets estetiska utformning direkt (genom att som Volvo tillhandahålla egenproducerade presentationsfilmer), eller indirekt (genom önskemål om hur varan eller tjänsten ska presenteras), medverkar sponsorerna till skapandet av en gemensam konsumtionsideologi. Därmed reproduceras den rådande konsumtionsideologin och i dess förlängning värdeförmeringsideologin
(jfr. Haug 1971/1975 s. 20f och 45). En underliggande betydelse av
all form av reklam är att underbygga det marknadskapitalistiska systemet, genom att framhäva värdet av att konsumera som en väg till ”det
goda livet”, och lyfta fram olika idealtillstånd vad gäller ungdomlighet
(speciellt för kvinnor), utseende, hudfärg, fritidssysselsättning, yrke,
individualism, etc. Detta uppnås primärt genom att tilltala publiker
som kunder, snarare än som t.ex. medborgare, ansvarstagande förälder, omsorgstagande granne (jfr. Andrén m.fl. 1978).
Här produceras också ett antal livsstilar som erbjuds den tittande
och lottköpande publiken. Det är således fråga om produktion syftande till ekonomiskt mervärde (för både annonsörerna och deras kunder), samt kulturella livsstilsvärden (jfr. Ewen 1988/1999). Skapandet
av kulturella livsstilsvärden främjas direkt av de livsstilsanalyser som
TV4 gör av bingolottopubliken genom Minerva Livsstilssegmentering,
där konsumtion av vissa varor kopplas till konsumtion av andra, liknande varor. Minerva liknar ett slags bourdieusk smakanalys i tillämpad form. I termer av värden skulle man genom Minervas livsstilsbegrepp möjligen kunna tala om sociala värden kopplade till självuppfattad identitet inom konsumtionsgemenskaper, men i livsstilssegmenteringen är det inte den fenomenologiska aspekten av självuppfattad
identitet som står i fokus, utan snarare konstruktionen av livsstilar
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genom statistiska aggregat, vilka ur produktionens synvinkel kan betraktas som marknader för torgförandet av livsstilsprodukter (jfr.
Bjurström 1991).
Sponsring som fenomen genererar också ett slags kulturellt legitimeringsvärde, i och med att den inte framstår som lika påträngande
som reklamen. Denna iakttagelse görs också av inom Eklundgruppen,
där man framhåller detta som en försäljningsstrategi visavi potentiella
kunder.

Staten
Ytterligare en intressent är staten, vars intressen mer eller mindre direkt har konsekvenser för Bingolotto, dels genom Granskningsnämnden
(och dess föregångare Kabelnämnden), men också genom Lotteriinspektionen och det statligt kontrollerade spelbolaget Svenska Spel.
Genom Granskningsnämnden har staten att se till att TV4 håller
sig till det ingångna koncessionsavtalet, vilket bl.a. fastlägger vilka regler som gäller för reklam. Reklam får t.ex. inte avbryta ett program
utan måste ligga mellan olika program. Detta har TV4 löst genom att
Bingolottos tre delar utgör tre skilda program som avbryts av ”Inför”programmen.
Programmet har i sina s.k. produktpresentationer (dvs. presentationer av vinsterna, vilket i de flesta fall görs med egenproducerade
reklam- eller presentationsfilmer), utvecklat en sofistikerad teknik för
att komma runt de olika begränsningar som koncessionen ålägger dem,
t.ex. att företagsnamn och logotyper inte får nämnas i sändning (men
det gör förstås inget om någon av dem som ringer in nämner ett företagsnamn).11 På lottens baksida finns det dessutom en extra vinstchans i
form av ”Företagsjakten”. Detta är ett spel som går ut på att tittaren
ska fylla i företagsnamnet på vart och ett av de företag som står för de
15 varor (med vidhängande presentationsfilmer) som döljs bakom de
hemliga lådorna. På så sätt söker man nå maximal exponering av varan, och maximal uppmärksamhet från publikens sida på företagsnamnen.
Bingolotto har fällts i Granskningsnämnden åtminstone sju gånger
(Aftonbladet 981116 s. 15). Flertalet av dessa fällningar inträffade unKapitel 4: Intresset kring Bingolotto
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der programmets första år, innan man lärt sig hur man på mest effektiva sätt exponerar varor och företag utan att överskrida den avtalsenliga gränsen.
Det är dock inte bara koncessionsavtalet som reglerar vad som
får och inte får göras i Bingolotto. Eftersom det är fråga om ett lotteri
måste man också rätta sig efter lotterilagen, vilkens efterlevnad bevakas av Lotteriinspektionen. Denna lagstiftning ställde enligt Gert Eklund
till mycket bekymmer inför lanseringen av Bingolotto, och han lade ned
en hel del tankemöda på att finna ett sätt att komma runt den. Lagstiftningen ändrades 1988 så att direktdragning i TV förbjöds. Genom
att gestalta dragningen som ett bingospel kunde Gert Eklund och hans
medarbetare dock kringgå lagstiftningen och lansera Bingolotto (I/Eklund 000127/MF).

Produkter och varor
Staten har genom sina olika organ främst intresse av att reglera och se
till att den lagstiftning som omgärdar lotteriet och programmet följs.
Detta gör att staten som intressent förvisso har en viss inverkan på
produktionen av programmet och lotteriet, likt sponsorer och annonsörer. Man kan dock inte inverka lika aktivt som sponsorerna och
annonsörerna på programmets utseende och form, eller lotteriets uppläggning. Snarare agerar staten genom både Granskningsnämnden och
Lotteriinspektionen reaktivt på de stundtals innovativa lösningar som
lanseras inom produktion och distribution av programmet, och som
görs för att maximera TVs kommersiella potential. Staten producerar
således i detta sammanhang inga varor som kan säljas på en marknad,
men den producerar vissa symboliska värden. (Vad gäller Svenska Spel
så har de mer rollen av konkurrent än som reglerande instans, och det
finns därför anledning att behandla dem utförligare nedan.)
Ett konkret resultat av den statliga verksamheten som springer ur
konkurrensförhållandet till Bingolotto är spelet Viking Lotto, lanserat
1993, och idag med dragning på sen kvällstid i TV2 på onsdagar. Detta
lotteri är egentligen den enda konkreta produkt som staten skapar,
och som kan relateras till Bingolotto (där de lotter som säljs i lotteriet
utgör varor som staten bjuder ut till försäljning).
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Symboliska värden
Vilka symboliska värden skapas då av statens verksamheter? Vilka
ekonomiska, politiska, kulturella och sociala värden står på spel? Ett
konkret värde som staten skapar är de ekonomiska intäkter som genom koncessionsavtalet med TV4 tillfaller statskassan:
Koncessionsavgift
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

35

120

241

409

484

481

557

628

658

757

Tabell 2. Koncessionsavgift 1991-2000, miljoner kr.
(Källa: Årsredovisningar Nordisk Television 1990-1992, och TV4 1993-2000)

Som kan utläsas av tabell 2 är det betydande summor som överförs till
staten genom koncessionsavgift och sändningstillstånd.12
Statens agerande genererar också normerande diskurser om hur
TV i kommersiell tappning bör se ut. Som en konsekvens av de olika
aktörernas agerande i samband med produktion och distribution av
programmet skapas och förändras t.ex. de olika regelverk som rör TVområdet. En konsekvens av mötet mellan staten och bingolottoverksamheten är förändringar inom lotterilagen. En annan konsekvens är
förändringar inom medieregleringssystemet vad gäller förekomst av
reklamfilm. Det genereras således olika politiska och kulturella (eller,
om man så vill, kulturpolitiska) värden kring de beslut som tas, och
kring den argumentation och de regelverk som dessa grundas på.

Konkurrenterna
Som nämndes i denna rapports inledning har TV4 kommit att bli Sveriges Televisions (SVT) starkaste konkurrent. För att bara nämna ett
exempel kan man lyfta fram deras tidigare beskrivningar av sina verksamheter som ”kommersiell public service” (se t.ex. Årsredovisning TV4
1999 s. 11). Genom att, till skillnad från SVT, sakna finansieringsmedel
via licensavgifter är TV4 väsentligt mer känsligt för ägares och
annonsörers uppfattningar om programutbud m.m., vilket gör att
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bolaget är indraget i ett mer komplicerat kraftfält än sin huvudkonkurrent. SVT å sin sida står knappast opåverkat av denne utmanare.
TV4s inträde på den svenska TV-arenan får otvivelaktligen konsekvenser för andra aktörer inom TV-branschen, enligt principen att en rörelse inom branschen ger genklang inom andra delar. Som flera medieforskare påpekat har t.ex. public service-begreppet i sig kommit att
bli ett värde som det uppstår symboliska strider kring, vilket lett till att
begreppet kommit att stå för lite olika saker genom åren (se t.ex.
Syvertsens, Søndergaards och Findahls artiklar i Carlsson 1999). Hybridkanaler har således adderat nya dimensioner till forskningen om
public service under 1990-talet.
TV4s konkurrenter har givetvis också intresse av att förhålla sig
till Bingolotto, inte minst genom att programmet ”lägger beslag på” lördagskvällarna. Detta leder till en viss motprogrammering från SVTs
sida, som t.ex. under 2000-talets första år lagt Expedition: Robinson som
konkurrerande program.
Men TV4 konkurrerar inte bara med SVT om att vara Sveriges
största TV-kanal. Man konkurrerar också med de andra kommersiella
TV-bolagen om annonsörer och sponsorer.
På ett mer allmänt plan kan man också se en rad länkar till övrig
medieindustri, där Bingolotto försörjer t.ex. kvällspress och veckotidningar med stoff till artiklar och reportage: från intervjuer med programledare, vinnare på nöjessidor, till ”avslöjande” nyhetsreportage
om verksamheten bakom programmet och lotthanteringen. Även här
finns givetvis vissa konkurrensmässiga inslag, i så måtto att olika trender
(vilka artister som är inne och ska intervjuas, vilka fenomen som bör
skrivas om, etc.) avgör hur de olika agenterna inom medieindustrin
förhåller sig till varandra.

Produkter och varor
De varor och produkter som TV4s konkurrenter skapar är givetvis
sådana som är konkurrenskraftiga på samma marknad, eller inom
samma fält. De deltar inte i produktionen av Bingolotto, utan bidrar
genom att producera konkurrerande varor snarare till att skapa den
marknad och de fält som Bingolotto agerar inom. På så sätt bidrar de
gemensamt till utseendet och innehållet i den svenska TV-menyn, dvs.
till den mix av program som erbjuds den svenska publiken från de
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olika konkurrerande bolagen. Och genom konkurrensförhållandena
får denna meny ett visst utseende, bl.a. beroende på att motprogrammering måste ske med hjälp av liknande program, vilket har
en homogeniserande effekt på utbudet (jfr. Asp 2001). Den produkt
som lotteriets konkurrenter, t.ex. Svenska Spel, är med om att producera bidrar på motsvarande sätt till den mix av olika spel som erbjuds
svenska spelintresserade, dvs. en spelmarknad.

Symboliska värden
Genom dessa olika blandningar av TV-program och spel skapas symboliska värden av kultur- eller mediepolitiskt slag. Främst handlar det om
normativa värden kring vad som är mediepolitiskt riktigt i fråga om
innehåll och organisation av etermedierna. Men det rör även frågor
om relationen mellan spel och massmedier, och vilka principer som
ska reglera dessa verksamheter.
Det skapas också vissa moraliska värden genom att konkurrenterna
medverkar till skapandet av en spelmarknad, och en därmed förknippad
spelideologi.

Publiken och tittarna
Den sjunde och sista intressenten i programmet och lotteriet är tittarna, eller publiken. Begreppet publiken är mångtydigt, och har historiskt använts på olika sätt i olika sammanhang (jfr. Abercrombie &
Longhurst 1998). Ofta påpekas att mediepubliken är en statistisk konstruktion (t.ex. Ang 1991 s. 53ff). Att publiken är en statistisk konstruktion är givetvis inte liktydigt med att varan ”publiken” är en illusion. Naturligtvis finns det verkliga personer runt om i Sverige och i
grannländerna som tittar på Bingolotto på lördagskvällarna. Man kan
alltså skilja mellan publiken som abstrakt kategori, den vara som säljs
på en marknad, och tittarna, dvs. den sociala publiken, som består av
alla de faktiskt existerande personer som samtidigt, men i olika kontexter, sitter med (och ibland utan) lotter på soffbord och mot spelunderlägg, och med spänning följer bingosiffrornas successiva framträdande på TV-rutan framför sig – de tittare som med hjälp av
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programtexten Bingolotto skapar mening, betydelser, kultur. I den betydelsen är tittarna agenter, som gör val i TV-tablåer och som väljer om
de ska köpa lotter eller ej. Den statistiska publiken, däremot, kan knappast betraktas som en agent som handlar själv, utan publiken blir snarare agerad på.
Publiken ger sig således till känna indirekt genom publikstatistik.
I det faktum att Bingolottos publik under större delen av 1990-talet bestått av äldre personer finns en inbyggd konflikt som återkommit under åren, och som lett till ett flertal massmediala utspel i framför allt
de svenska kvällstidningarna under åren strax innan programledarskiftet
1999. Huvudaktörer i dessa konfliktutspel har varit TV4s programchef Jan Scherman, IGS’ starke man Gert Eklund och programledaren
Leif ”Loket” Olsson. Grundkomponenten i denna konflikt är att TV4s
primära målgrupp under lång tid varit personer mellan 20-44 år, dvs.
precis den publik som inte tittar på Bingolotto.13 Det är bl.a. mot bakgrund av detta man kan betrakta de skilda åsikter som under Lokets
sista tid som programledare framkom i pressintervjuer, med bl.a.
uttalanden om vilka artister som borde medverka i programmet. Den
som då var mest negativ till förändring var programledaren, medan
både TV4 och produktionsbolaget IGS/GETV uttalade en tydlig vilja
till förändring, bl.a. genom att välja artister som antogs appellera mer
till en yngre publik.14
Ibland kommer tittarna även till tals i kvällspressen i samband
med nedläggningshot, programledarbyte, eller annat. Ytterligare ett
sätt som tittarna kommer till tals på, och som ger genklang hos vissa
av de folkrörelseinriktade programproducenterna på IGS, är genom
lottförsäljningsstatistiken. Här är det mycket intressant att se att t.ex.
Sverre Andersson i sina producentmöten strax innan sändning tar upp
hur många lotter som sålts i relation till förra veckans försäljning, likväl som publiksiffror, medan andra personer inom produktionen mer
ser till publiksiffrorna (t.ex. marknadschefen).
Redaktionen har givetvis även direkt kontakt med tittare genom
de gäster som kommer till studion, och genom de brev som sänds till
främst programledarna.
Ytterligare en (imaginär) publikkontakt är bildproducentens TVmonitor som är inställd som ”Tant Agdas TV” (F/990515/GB). Denna
TV-monitor är inställd så som de ansvariga i bildkontrollen uppfattar
en dåligt inställd TV i ett vanligt svenskt hem, och hur en sådan vidare130
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förmedlar bild och ljud. På så sätt kan färgsättning och bildspråk anpassas efter hur redaktionen föreställer sig de tekniska förutsättningarna hos sin publik.

Produkter och varor
Inte heller publiken producerar något i egentlig mening. Åtminstone
inte som statistiskt aggregat. Tittarna, däremot, producerar givetvis
mening, identiteter, kultur, etc. Det vill säga olika kulturella och sociala
värden. Dessa utgör dock knappast varor. Man kan inte betrakta t.ex.
kollektiva identiteter som en vara som torgförs på en marknad, där
man i utbyte får ett visst slags medieutbud. Sut Jhally & Bill Livant
(1986) hävdar förvisso tanken att tittarna är delaktiga i den produktion av tittartid som TV-kanalerna säljer till annonsörerna, och att de
därmed kan sägas arbeta för TV-kanalerna. I utbyte för detta arbete
får de underhållning i form av TV-program. Tanken är intressant, men
metaforiken haltar i den meningen att tittarna svårligen kan omsätta
sin ”lön” i andra produkter. Snarare kan man, med samma marxistiska
terminologi som Jhally & Livant använder i sin analys, peka på att
tittandet ingår i reproduktionen av arbetskraften. Men till skillnad från
vad som är fallet i Marx’ (1867/1974) reproduktionsteori, har även
detta rekreativa område antagit varuform: den reproduktiva tittartiden,
arbetskraftens rekreation, har kommit att ingå i en varumarknad där
den kan säljas. Dock inte av den enskilde tittaren i publiken. Innan
tittartiden kan bli till en vara måste den förpackas (tillföras arbete),
vilket görs genom skapandet av publikstatistik. Tittartiden kan således
snarast betraktas som det råmaterial som bearbetas till en vara av t.ex.
publikundersökningsföretagen MMS eller ACNielsen.

Symboliska värden
Hos TV-tittarna genereras givetvis en hel del symboliska värden av
kulturellt, socialt och politiskt slag. Här är det dock främst fråga om
meningsproduktion, snarare än varuproduktion. Viktigt är också produktionen av tro på systemet, där de olika ingående verksamheterna
ger legitimitet åt systemet som sådant.
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Relationer mellan intressenter
De olika intressenternas intressen sammanfaller i många fall, men det
finns också vissa av dem som står i konflikt med varandra. Tydligast är
de konflikter som rör ekonomiska intressen, dvs. de konflikter där
ekonomiska värden står på spel. En möjlig konfliktpunkt ligger givetvis
mellan de krafter som styr IGS’ och TV4s ekonomiska intressen å den
ena sidan, och FSLs verksamheter å den andra, dvs. den konflikt som
står mellan FSLs intressen i lottförsäljningen, och de övriga två intressenterna i publiksiffror, och därmed i att sälja publiker som motsvarar
annonsörers och sponsorers primära målgrupper. FSLs intressen omfattar både lotteriet och det TV-program som gör lotteriet möjligt.
TV4 och IGS, däremot, har sina främsta intressen i TV-programmet
och i den publik-vara som det kan generera. Denna konflikt illustreras
tydligast av den vilja till förändring som kunde märkas från IGS’ och
TV4s sida mot slutet av den förre programledaren Leif Loket Olssons värdskap. Som framgår av diagram 1 (se kapitel 2), sjönk publiksiffrorna betydligt under perioden mellan våren 1997 och våren 1999.
Samtidigt förändrades den åldersmässiga strukturen på så sätt att den
andel av publiken som var över 60 år ökade på bekostnad av dem
mellan 15 och 44 år, dvs. i stort sätt de som utgör TV4s primära målgrupp. Att TV4 och IGS haft en vilja att förändra programmet framstår därför som förståeligt. Det programledarbyte som därefter skedde
ledde också till att den tendens mot en mindre och mer ålderstigen
publik som funnits fram till våren 1999 kunde brytas. Konflikten framträdde tydligt i Lokets avskedsprogram, säsongsavslutningen våren
1999. Där kunde man se en mycket avvaktande programledare konfronteras med Gert Eklund, som i flera sammanhang pekat på vikten
av förnyelse, och TV4s Jan Scherman. Tillsammans äntrade de scenen
i slutet av sändningen för att avtacka Loket. Gert utmanade då Loket
att de tillsammans skulle skriva en bok om Bingolotto. Loket poängterade då att han i så fall ville ha några kapitel för sig själv. Därefter
höll Loket en avskedsmonolog, med blicken rakt in i kameran, vilken
formade sig till en plädering för den form programmet haft under
hans värdskap:
Tack så mycket! Och det är ju klart att… många har ju blivit bäste vän med mig
runt om i Sverige under de här åren. Jag vet att det är många som är jätteförtvivlade, och tycker att ”nu”… Men, allting har ju sitt slut, och nu har det gått
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åtta år… Och nu ska jag försöka göra nåt annat. Och jag kommer inte göra nåt
i TV, ni behöver ni inte vara oroliga för det. För hade jag gjort det, då hade jag ju
varit kvar i Bingolotto. Utan nu kommer Lasse Kronér och tar över från den 28e,
och visst ska han få chansen! Och jag vill bara säga en sak till Lasse och er andra:
Måna om Bingolotto, i den stil det har idag! Att man sen kan göra en och annan
förändring, det är jag helt klar över, men var väldigt försiktiga så att vi tar vara på
dem som verkligen behöver Bingolotto mer än andra. […]
(Bingolotto 990605)

Den förändring av programmet som genomförts sedan Loket slutade
har bl.a. kommit till uttryck i det förändrade valet av medverkande
artister. Fokus ligger inte längre på dansbandsmusik (som var en viktig
komponent för många i publiken enligt studier som TV4 genomfört).
I stället presenteras en mer blandad mix av artister (Drömhus, Ricky
Martin, David Bowie, m.fl.). Bingolotto har i och med programledarbytet också fått en annan programledarstil genom Lasse Kronér, vilken uppträder mer som en traditionell underhållningsprogramvärd av
internationellt (läs: amerikanskt) snitt, än den spelprogramsinriktade
Loket. Även om programmet fortfarande innehåller samtal med TVpubliken via telefon och gäster som spelar på lotter och på hjul i studion, så har Kronér ett mer distanserat förhållande till gästerna än
Loket. Ett belysande exempel på detta är att Loket alltid satt tillsammans med sina ”soffgäster” och spelade bingo under de tre bingospelen,
medan man under Lasse Kronér avskaffat sofforna. Kronér står upp
och läser lottnumren, och spelar inte själv tillsammans med publiken.
TV-publiken får således inte uppleva det sociala värdet av att ha Kronér
som medspelare, utan han uppträder mer i rollen som traditionell bingoutropare. Den symboliska sociala och kulturella gemenskap som
upparbetades av Lokets ingående kännedom om Sveriges geografi och
mindre orter, har också till största del försvunnit, liksom den air av
folkhemskt 1950-tal som präglade dekoren under Lokets sista tid, med
bl.a. en vardagsrumsinredning där man genom fönstren kunde se en
traditionell svensk hyreshuslänga.
Som framgått tidigare (se kapitel 2) har förändringen av programmet dock inte lett till någon ökning av antalet sålda lotter. Snarare har
minskningen därvidlag fortsatt. Detta har man kompenserat genom
att öka omsättningen, bl.a. med införandet av speciallotterier som
Millennielotteriet på nyårsafton 1999 (ett spel som i sig omsatte 236
miljoner kronor), och genom lanserandet av Dubbellotten. Genom
Kapitel 4: Intresset kring Bingolotto

133

detta har det ekonomiska värdets storlek bibehållits, medan det sociala värdet att binda samman individer i en lottspelande gemenskap
har minskat.
I de ekonomiska intressena har agenterna dock lyckats i sin gemensamma strävan efter att dels nå en tillräckligt hög grad av intäkter
från lottförsäljning, dels träffa för IGS och TV4 attraktiva målgrupper
vilka kan säljas till sponsorer (för IGS’ del) och annonsörer (för TV4s).
Det finns förvisso även här intressen som kommer i konflikt med
varandra och som måste lösas i produktionen och distributionen av
programmet, t.ex. mellan TV4, IGS och annonsörer respektive
sponsorer, vilka framhålls på flera håll bland dem som är inblandade
på produktions- och distributionssidan. Till exempel är det inte alltid
populärt bland sponsorer, när ett konkurrerande märke eller företag
köper annonsplats i pauserna mellan de tre delarna av programmet.
Inom programmet har varje sponsor branschexklusivitet, men IGS
kan inte garantera att en konkurrerande producent inte köper reklamtid av TV4 att lägga i anslutning till programmet (I/Bengtsson 000225/
GB; I/Scherman 000201/GB).
Ser man till de andra symboliska värden som skapas i produktionen, finns det tydligare skiljaktigheter. Här skär dock inte skillnaderna primärt mellan de kollektiva agenterna, utan återfinns snarare
på ett individuellt plan inom organisationen, och ligger till stor del i
den förändring som programmet genomgått under senare år. Framför
allt är det de sociala och kulturella värdena som förändrats, och vars
värdeförskjutning kan symboliseras av programledarbytet 1999.

Interna skillnader
Inom de olika organisatoriska intressenterna kan således förekomma
skiftande uppfattningar om vad som är avsikten med verksamheten.
De primära målen – produktionen av lotteriet för FSL, produktionen
av TV-programmet för IGS/GETV, och produktionen av publiken
för TV4 – är förmodligen okontroversiella som allmänna mål för det
stora flertalet av dem som arbetar inom dessa tre organisationer. Däremot finns tydliga skillnader mellan hur olika personer inom dessa
kollektiv uppfattar olika sekundära mål, dvs. mål som mer kan relateras till de symboliska värden som skapas kring produktionen. Här ska
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lyftas fram ett par exempel på sådana skillnader, och hur de får konsekvenser för den produkt som framställs.
När Bingolotto började produceras för att sändas på lokal-TV i
Göteborg kom många av dem som var involverade i programproduktionen från idrottsrörelsen. Det gavs alltså i avregleringsprocessens
början möjlighet för personer som inte hade en bakgrund inom TVproduktion att komma in och göra program för att fylla den expanderande marknaden.15 På den individuella nivån består produktionsteamet bakom Bingolotto av en samling individer som har det gemensamt att de jobbar med att producera och föra ut ett och samma program. Flera av dem har dock mer gemensamt än så: många kommer
från idrottsvärlden och föreningslivet, och det verkar hos de flesta som
är direkt involverade i produktionen finnas en djupt rotad solidaritet
med den retorik programmet torgför sig självt, och som bl.a. kan
exemplifieras av den reklamdrive under våren 1999 där Bingolotto framställs som ”Idrottens bäste vän”. Samtidigt markeras tydlig distans till
dem som inte tycks förstå detta, t.ex. de som jobbar inom stockholmsmedierna,16 reklambranschen och till den ekonomiska och administrativa personalen inom de egna organisationerna. Som exempel kan
nämnas den då nye VDn för EklundGruppen. Vissa av dem som följt
med Bingolotto sedan programstarten beskrev honom som en kvarleva
från 1980-talets yuppieperiod och som en person som inte förstod
något alls av hur föreningslivet fungerar. Den nye VDn lyckades dessutom göra sig ovän med många programmedarbetare under dramatiska former.17 Av samtal med flera som haft kontakt med denne VD
framgick att den ekonomiska rationalitet han företrädde stod i skarp
kontrast till vissa av de folkrörelsebaserade ideal som många inom både
programproduktion och lottdistribution företrädde.
På ett symboliskt plan skulle man även kunna se en parallell mellan den samhörighetsmarkering som man anar finns mellan dem som
jobbar i produktionsteamet i förhållande till folkrörelseidealen, och
den samhörighetskänsla som går att uppfatta mellan programproducenterna och publiken. Vid fältarbete i studion var det flera som
i samtal med de besökande forskarna försiktigt markerade att musiken
som spelades i Bingolotto, och den kultur som programmet representerade, inte omfattade dem själva (även om de snabbt påpekade att
de fann det helt OK för andra att ha en sådan smak). Samtidigt framstår engagemanget från producent, programledare och studiovärdinnor
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som förbehållslöst: man sjunger med och dansar till dansbandsmusiken.18 Måhända finns det fog för att anta att den homologi mellan framgångsrika producenter och deras publik som Jostein Gripsrud
(1995 s. 24) pekar på i sin studie av den amerikanska tvåloperan Dynasty,
dvs. att de själva i hög grad är en del av den publik de försöker locka,
har sin direkta motsvarighet i detta sammanhang. I termer av värde
skulle man kunna säga att både publik och producenter delar samma
sociala och kulturella värden.
Ser man till den individuella nivån finns det även konflikter, eller
mildare uttryckt, olika uppfattningar om vad som är bra TV. Man kan
beskriva det som att olika personer utvecklas i olika riktning. Det handlar också om skillnader mellan olika yrkesgrupper inom produktionen. Bland den tekniska personalen kan det finnas personer som tänker mer på vad som är produktionsmässigt möjligt att göra (utifrån
olika rådande ideal om ”bra” eller ”snygg” TV-estetik). Andra inom
produktionen rankar det tekniska som sekundärt, och lägger i stället
större vikt vid att hålla ned tempot och skapa en avspänd atmosfär
kring telefonsamtalen, vilket t.ex. var programledaren Lokets ständiga
käpphäst.
Sammanfattningsvis kan man säga att de interna motsättningarna
visar hur vissa värden trängs undan över tid, som en konsekvens av
olika förskjutningar inom produktionen. De värden som tycks vinna i
längden är de ekonomiska. Även om vissa av de övriga värdena tränger
igenom tycks således ekonomin vara styrande när det väl kommer till
kritan. Ett exempel som belyser de ekonomiska värdenas primat är
t.ex. när Leif Flatow, VD för svensk TV-Bingo och således ansvarig
inför de ideella föreningslivet att säkra deras värden i relation till de
andra intressenterna, i en intervju talar om ”glorian […] som Bingolotto
hade mellan 94 och 96” (I/Flatow 990212/KL). Om man relaterar
det till den utveckling som skett inom lottförsäljning och omsättning,
såsom den framträder i diagram 3 (se kapitel 2), kan man se att det
ideella engagemanget och de stora antalet sålda lotter går utöver denna
period. Den stora framgången i antalet sålda lotter kommer redan våren 1993. Men summan av omsättningen skjuter i höjden först 1994,
och det är den (ekonomiska) uppgången som Flatow värderar. På så
sätt skulle man kunna säga att den ekonomiska rationalitet som strävar efter största möjliga ekonomiska avkastning tränger ut de sociala
värden som under Bingolottos tidigare faser varit mer centrala.
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Det är förvisso ingen kontroversiell tanke att ekonomiska värden
är dominanta i förhållande till sociala, kulturella och politiska värden.
Vad som är intressant att studera är dock vid vilka tillfällen ekonomiska
värden tränger ut de sociala, kulturella, politiska värden som också
genereras, och som nästan alltid finns parallellt med de ekonomiska
värdena, och ibland även bidrar till att öka dessa. Redan hos Marx
finns utrymme för andra, symboliska faktorers inverkan på produktions- och konsumtionsprocesser (jfr. Hall 1986/1996 s. 28), och det
är på vilket sätt dessa symboliska värden adderas till de ekonomiska
som är det intressanta (jfr. Björkegren 1992).

Samspel mellan varor och värden
Bingolotto verkar i en ny etermediegeografi, präglad av den ekonomiska
medielogikens strävan efter att skapa mervärde, precis som vad gäller
inom övrig kapitalistisk produktion. Att ekonomiska värden är viktiga
inom ett sådant system är givetvis en självklarhet. Centralt i detta ekonomiska system är varuformen, till vilken TV-programmen måste anpassas. Men varor genomsyras inte enbart av ekonomiska värden, utan
ges även en extra finish av de medföljande sociala, politiska och kulturella värden som också genereras i och kring produktionen av t.ex.
Bingolotto. Vad som illustrerats i det ovanstående är några av de komplicerade relationer mellan ekonomiska, kulturella, sociala och politiska värden som nutida TV-produktion kan ge upphov till. Grunden
för detta är den ökande komplexiteten i relationerna mellan produktionens intressenter, vilket kan kopplas till deras olika former av intressentskap: ekonomiskt, politiskt, socialt, kulturellt. I denna process
antar inte allt som produceras varuform. En alltför ensidig koncentration på produktion av mervärde kan till och med verka hindrande i
den totala produktionsprocessen. Varje vara måste, för att den ska
förlänas bruksvärde, vara vidhäftad något slags kulturellt värde – därigenom uppstår dess bytesvärde (det ekonomiska värde som tillskrivs
varan på en marknad). Politiska och sociala värden är däremot inte lika
självklara komponenter i en varas bruks- eller bytesvärde. Men under
vissa omständigheter kan de verka befrämjande för både bruks- och
bytesvärdet. Det omvända gäller dock inte med samma självklarhet.
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Sociala värden kan knappast säljas för sig på en marknad – för att det
sociala värdet ”gemenskap” ska kunna få ett bytesvärde (och inte enbart bruksvärde), krävs att det kombineras med något annat.

Noter
1

Att Loket Olsson och Jan Scherman haft diskussioner om programmets utformning finns väl dokumenterat i pressen, och bekräftas också av dem båda i intervjuer
med forskargruppen. Den exekutiva producentens roll tycks dock åtminstone under
år 1999, när det empiriska materialet till projektet huvudsakligen samlades in, ha
varit starkt nedtonad. Det framgick i vår intervju med henne att hon sällan såg
programmet när det sändes, och sällan stod i kontakt med redaktionen i Göteborg.
Under lördagskvällarna var det främst teknisk personal från TV4 i Stockholm som
stod i förbindelse med studion i Göteborg (I/Herngren 990615/GB).
2

Av övriga föreningar sålde t.ex.IOGT-NTO drygt 1,5% (1998). Resterande riksorganisationer, som då låg kring 0,5% av försäljningen av bingolotter, var Frivilliga
skytterörelsen, Sveriges Schackförbund, KFUM/KFUK Riksförbund, Svenska
Scoutförbundet, Pensionärernas Riksförbund, Sveriges Sportfiske- och Fiskerivårdsförbund och Svenska Kennelklubben.

3
Penetrering räknas i procent, vilket betyder att 49,71% av dem som bor i Malung
hade en lott varje lördag under våren 2001. Högst penetrering hösten 1998, vilket
var de uppgifter som projektgruppen stödde sig på i valet av informanter för
receptionsstudien, hade Älvdalen, med en penetration på 51,24%. Älvdalen låg
högt även våren 2001, men penetreringen hade då minskat till 44,15%, vilket
renderade en ”tredjeplats”. På motsvarande sätt har många av storstadskommunerna stadigt haft en låg penetrering. Lägst låg även under hösten 1998 olika delar av
Stockholmsområdet, där Danderyd också detta år stod för landets lägsta penetrering med 5,51% (vilket motsvarade 27.647 sålda lotter under säsongen).
4

Nationalencyklopedin, www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=172645, 010306.

5

Vid detta senare tillfälle var dock omsättningen betydligt högre, på grund av höjt
lottpris (dryga 189 miljoner kronor för 1998, mot dryga 164 miljoner 1995) (Källa:
Svensk TV-Bingo AB, informationsmaterial, januari 1999).
6
Josefssons tid som VD för Eklundgruppen blev dock inte långvarig. Han tycks
enligt flera personer ha gjort sig ovän med de flesta han kom i kontakt med, och
under sommaren 1999 slutade han också mycket abrupt. Gert Eklund tillträdde då
som VD. Under senare tid har Per Eriksson, tidigare kommunalpolitiker för Centerpartiet, varit VD. Styrelsen i IGS har bestått av Eklund, Eriksson och företagsekonomen Sten Söderman, tidigare vid Handelshögskolan i Göteborg, numera vid
Södertörns högskola.
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7

(http://tv4.se/default.asp?nav=6&innehall=http://content.bingolotto.se/,
010908). Efter att Bingolottos rättigheter sålts till Nova Media har programmets
hemsida flyttats över och blivit en del av TV4s hemsida (http://tv4.se).

8

”Björn Gillbergs attack mot Bingolotto”, i Aftonbladet 25/9 1996.

9

För en redogörelse av detta förlopp, med särskild tonvikt lagd vid Jan Stenbecks
inblandning, se Per Anderssons reportagebok Stenbeck. Ett reportage om det virtuella
bruket (Andersson 2000). För en mer akademisk redogörelse, se Ewertsson (2001).

10

De största ägarna var år 2000 i nämnd ordning Alma Media Oyj (23,4% genom
sitt dotterbolag MTV Oy), MTG Broadcasting AB (20,1%), Tidnings AB Marieberg
(16,7%), Fidelity Funds (12,2%), LRF-sfären (6,1%) och Bokförlaget Natur och
Kultur (5,9%) (Källa: Årsredovisning TV4 2000).
11
De dyrare kapitalvarorna, som t.ex. Volvobilar, är dock tydligt producerade med
en högre budget, och av större team än vad presentationerna för dagligvaror är.
12
Egentligen är det bara koncessionsavgiften som betalas in direkt till staten. Avgiften för marksändning och distribution sker via det statligt ägda företaget Teracom
Svensk Rundradio AB. De tre senaste åren har kostnaderna för koncession och
marksändning separerats i årsredovisningarna, medan de tidigare var sammanslagna. För att nå jämförbarhet har de slagits ihop under alla redovisade år.
13

Under de första åren av programmets sändning nationellt var fördelningen mellan
olika åldrar relativt sett ganska jämn, även om de mellan 40-59 år och 60-99 år
tittade mer. Under årens lopp har publikprofilen utmejslats tydligare i riktning mot
de äldre. Gruppen 15-24 år har hela tiden varit de som tittat i särklass minst, och
även om åldersgruppen 25-39 år tittat något mer, tycks programmet ha funnit sin
mest hängivna publik bland de äldre tittarna, enligt statistik från SVT och MMS.
14

Man kan även misstänka att detta också var orsaken till Lokets ”uppsägning”.
Han hade tidigare aviserat sin avgång som programledare till årsskiftet 1999/2000. I
en tidningsintervju i Expressen 7/6 1999 sade han att det var förändringskraven som
fick honom att avgå tidigare än beräknat. Mycket talar dock för att Loket, som
använt sig av hot om avhopp tidigare när det varit förändringskrav från Eklund eller
TV4, även denna gång inte riktigt menade allvar med sitt hot, men att Eklund och
TV4 agerade snabbt för att få bort honom, och därmed lättare kunna förändra
programmet.
15

Detta fenomen tycks ha varit likadant i andra nordiska länder som t.ex. Norge i
samband med avregleringen. Som finns beskrivet i Bakøy & Syvertsen (2001) startas produktionen av Reisesjekken av relativt oerfaren produktionspersonal, med en
folklig profil (s. 27ff), och under förhållanden som starkt påminner om dem som
förelåg i samband med starten av Bingolotto. Precis som i fallet Bingolotto förlade man
produktionslokalerna i gamla industribyggnader från högindustrialismens dagar (s.
31). Även i Danmark var det ett underhållningsprogram som utgjorde det symboliska navet i avregleringen av TV vid starten av danska TV2 1988 – Lykkehjulet (jfr.
Skovmand 1992 s. 92). Även i Turkiet tycks avregleringen ha följt samma mönster
(Çatalbas 2000 s. 133).
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16

Medieproduktion är i Sverige generellt sett starkt koncentrerad till Stockholm.
Även om den TV-produktion som ingår i SVTs distriktsproduktion förvisso är
ganska stor, och därmed totalt ger en bild av ett mer decentraliserat produktionslandskap, är de flesta fristående produktionsbolag förlagda till Stockholm. I det
avseendet utgör t.ex. IGS/GETV och MTV Göteborg undantag.

17

Jfr. även Tunstall (1993 s. 152f), som för ett resonemang om hur den personal
som sysslar med direkt produktion betraktar medieföretags administrativa personal
som ”wankers in suits”.

18

I och med att detta sker utanför bild är det svårt att tolka detta som ”en del av
showen”. Att man ofta ser studiopersonal gå omkring och sjunga med i texterna
(alltså inte bara visa engagemang genom att stampa takten eller att gunga med i
musiken) tyder också på en relativ förtrolighet med den musik som spelas. Det är
sålunda troligt att den musik programmet innehåller sammanfaller med den smak
som finns inom stora delar av produktionsteamet. Ytterligare homologier mellan
producenter och publik illustreras av att personalen tycks dela samma smak för
resmål som de resor som lottas ut i programmet: Kanarieöarna, Sydostasien, etc.
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Kapitel 5:
Bingolotto som TV-text

Som redan har påpekats är Bingolotto både ett TV-program och ett lotteri, där det ena är svårt att isolera från det andra. Till en vidare förståelse av Bingolottos ”kulturella kretslopp” hör sådant som pressens reaktioner, TV-publikens förhållningssätt och de lokala sammanhangen
kring lottförsäljningen, etc. Detta gör det empiriska materialet svårt
att avgränsa. Utgångspunkten för projektet är dock TV-programmet.
Det är också detta som står i fokus för detta kapitel. Syftet är att ge en
innehållsbeskrivning av Bingolotto, och föreslå en modell för analys av
programmet (och liknande program).
I detta kapitel beskrivs olika aspekter av Bingolotto under åren 19912001. Tonvikten ligger på skillnaderna före och efter det skifte som
skedde 1999 i och med byte av programledare, programprofil, producent och målgrupp. Programmet står i centrum, men det relateras till
produktionsomständigheter, förhållningssätt till tittarna, tankemönster bakom programmet, dess tillkomsthistoria och profil, i ljuset av
mer allmänna TV-teorier. Följande tre frågor har varit vägledande för
framställningen:
• Vad karakteriserar Bingolotto som TV-program, och vilka är programmets
centrala narrativa element?
• Hur har programmet förändrats över tid?
• Vilka bakomliggande faktorer kan främst sägas ha påverkat programmets
utformning över tid?

Material och urval
Av stor betydelse för kvalitativa studier är frågor om material och särskilt på vilka grunder man väljer detta. Brittiska TV-forskaren CharKapitel 5: Bingolotto som TV-text
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lotte Brunsdon pekar t.ex. på att mycket inom de senaste 30 årens
kvalitativa TV-forskning varit ”focused on the definition of the television text and this debate could be seen as one of the constituting
frameworks of the field” (Brunsdon 1998 s. 105). Med andra ord är
det strukturer och betydelser i en enskild text (ett program, en serie),
eller en vidare textkorpus (som en genre), eller bägge av dessa ställda
i relation till vidare meningskontexter (i produktion och reception)
som är objektet. Men vad avses mer konkret med begreppet ”text” då
det gäller Bingolotto?
Rent tekniskt kan man beskriva vårt studieobjekt, TV-texten Bingolotto, som ett antal inspelade minuter på VHS-band. Dessa videokassetter är dels att betrakta som dokumentationer av faktiska skeenden under en viss sändning (de personer som syns i bild var faktiskt i
studion den kvällen), och vissa val som gjordes vid respektive
inspelnings/sändningstillfälle (i bildkontrollen, av kameramän, i telefonväxeln, av programledaren etc.). Dylika val och principer är en förutsättning för att det hela ska bli ett sammanhängande TV-program.
Detta gör också att våra VHS-minuter kan ses som en text som kan
tolkas som en kedja av potentiella betydelser ingående i ett symboliskt
system. I detta ingår också sådant som andra avsnitt i serien, programmets plats i en viss programtradition, genresystemet i TV, den aktuella konkurrenssituation på TV-marknaden, etc. Därmed kan textanalys både handla om att frilägga och förklara intentioner och struktureringsprinciperna i texten, om att förstå olika kommunikativa och
distingerande koder i programmet, liksom om analyser av tilltalsformer och betydelsegenererande kontexter.
Är det då ett enskilt program, vissa avsnitt eller hela serien som är
vårt objekt? Med tanke på de många år och avsnitt som Bingolotto varit
aktuellt är denna fråga i högsta grad relevant, både teoretisk och empiriskt. Vi kan inte annat än hålla med Michael Bruun Andersen (1990 s.
80ff) om att ett omfångsproblem föreligger när man vill analysera en
längre TV-series innehåll: hur ska man kunna påvisa en series karaktär
och identitet om denna löpt över många säsonger och förändrats över
tid? Det rikssända Bingolotto har sänts i ungefär 375 avsnitt från starten
1991 och fram till mitten av hösten 2001. Det finns exempel på underhållningsprogram som sänts i fler avsnitt. Men då det gäller lördagsunderhållningsprogram under prime time (dvs. mellan klockan 18 och
23), som sänts löpande, under höst och vårsäsong, och under så lång
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tid, finner man ingen motsvarighet. Därför är frågan om det är serien,
enstaka avsnitt eller bara vissa delar av programmet som utgör
analysobjektet viktig. Jostein Gripsrud (1995a s. 199) menar utifrån en
hermeneutiska tanke om förhållandet mellan del och helhet att man
kan göra ett strategiskt urval av program, såväl då ändamålet är att
studera grundläggande, repetitiva och konstituerande, strukturer, som
då det är enskildheter och variationer som står i förrummet.
För att få en viss spridning över tid har vi valt att hämta avsnitt
från mars respektive oktober månad åren 1991-2001 (de avsnitt som
legat närmast den 15e i respektive månad). Dessa program har gåtts
igenom och anteckningar har förts. Även om en poäng med detta
materialurval har varit att få spridning över tid för att kunna studera
förändringar så kan man givetvis inte tala om någon representativitet.
Utöver detta har vi tittat närmare på en del säsongsfinaler och säsongspremiärer, samt vissa jubileumsprogram. Mellan åren 1996 och 2001
har vi själva bandat regelbundet, och årgången 1999 är bandad i sin
helhet. Åren dessförinnan har vi fått tillgång till programmen via Statens Ljud- och Bildarkiv (SLB – tidigare Arkivet för ljud och bild). Till
detta ska läggas en del bandade avsnitt av lokalsändningar.
Innehållsanalyser utförs ofta för att belysa publika positioner och
möjliga effekter eller betydelser. Vi menar att produktionssidan också
bör vägas in. Denna är närvarande i detta avsnitt såtillvida att citat
från intervjuer och fältanteckningar förekommer, som ett led i att
kontextualisera och förklara programmets profil och förändringar som
skett i denna. Därmed inte sagt att sådan empiri ska ses som korrektiv
till texttolkningar.
Den följande framställningen är indelad i tre huvudavsnitt:
• programmets genre, format och stil
• livesituationen
• programmets narrativa struktur

Det första avsnittet diskuterar programmets format och genretillhörighet och olika aspekter av intentionalitet. Det andra avsnittet är
koncentrerat kring liveaspekten i Bingolotto. Det tredje avsnittet belyser
programmets narrativa uppbyggnad. Här diskuteras de bakomliggande
premisserna för programmets grundläggande struktur, samt vissa av
programmets betydelsebärande komponenter: spelmomenten och vinsKapitel 5: Bingolotto som TV-text
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terna, programledarrollen, telefonörer och gäster i studion, studiopubliken och studiorummet, musik, grafik, montage och kameraarbete.
Avslutningsvis ges en sammanfattning och vissa slutsatser dras. Först
diskuteras dock några mer allmänna aspekter kring innehållsanalys och
intentionalitet i produktionen samt programmaterialets karaktär.

Innehåll och intention
Innehållsanalyser kan göras på olika sätt och med olika syften och
metoder men ska inte betraktas som ett självändamål, utan ses som
instrument i en analytisk och kontextualiserande akt. Vi tittar inte bara
på vad programmet innehåller utan också på hur betydelser konstrueras. Vi ser programmet och dess strukturer som en meningsfull helhet, ingående i ett större sammanhang, och menar i linje med Michael
Skovmand (1992) att spelprogram som Bingolotto bör ses som ingående i en ”kulturell praktik”. Textanalytiskt innebär det ett särskilt intresse för de regler, konventioner och roller som i programmet innebär öppningar för publikens medagerande.
Däremot delar vi inte Skovmands tanke om att det inte finns någon ”författare” till texten, det vill säga någon vars personliga och
institutionella val och syften bidragit till att organisera texten. I linje
med Jostein Gripsrud (1995a) och Espen Ytreberg (1999) vänder vi
oss mot det textcentrerade synsätt som länge dominerat genreteori
och tolkningar av medietexter, vilket medför att medieproducenterna
ofta getts en mycket anonym roll i sammanhanget.1 Ytreberg (1999 s.
25) menar att en djupare förståelse av en text och hur denna vuxit
fram och är utformad förutsätter beaktande av produktionskontexten:
från produktionsteamets praktiker på studiogolvet till redaktion och
ledning och det kanalsammanhang vari programmet ingår. Ytreberg
menar vidare att inkodningen av ett TV-program samtidigt innebär en
avkodning eller en ”läsning” av en programidé. Detta tolkningsarbete
och de föreställningar kring programmets format, genre, funktion, tilltal, tänkta publik och plats i företagets eller kanalens profil, etc., försiggår i olika faser (från initiativ till ett nytt program, över en fas av
förhandlingar om programmets utformning till implementering av
programmet), på olika nivåer i produktionen (från ledning till enskilda
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individer i produktionsteamet), i olika perioder (serier som sänds över
längre tid förändras), och hos olika enskilda aktörer (jfr. Gans 1957).
Mot bakgrund av detta menar vi att man kan se redaktionen bakom
Bingolotto som en ”tolkningsgemenskap”, som gör en ”läsning” eller
”avkodning” av en programidé (formatet Bingolotto). Programmet växte
fram organiskt i en lokal-TV-kontext och producerades till en början
enligt närmast autodidaktiska principer. Med tiden blev professionaliteten och betydelsen av sofistikerad teknik allt viktigare i produktionen och för programmets utformning. När strävan sedan alltmer
blev att ”föryngra” programmet visade det sig finnas djupa meningsskiljaktigheter i redaktionen om programmets syfte, tilltal och funktion.
Vilken nivå eller aktör är då mest väsentlig för hur texten kommer
att utformas? I studier av (amerikansk) TV-produktion har man ofta
talat om TV som ”producentens medium” (se Newcomb & Alley 1983).
Att produktionspraktiken är mer sammansatt än så visar Gripsrud
(1995a) i en studie av TV-serien Dynasty. Ser man till den svenska TVkontexten kan man dessutom konstatera att producenten här har en
annan roll. Till exempel gäller det Bingolotto, där producenten länge var
Sverre Andersson, innan producenter med erfarenheter också från
annan TV-produktion togs in. En viktig del av Anderssons producentskap var hans agerande under sändning, ofta i samspel med Leif
Olsson. Det var en funktion som mer liknade det som förr kallades
”studioman”. Då det gäller Bingolotto kan man heller inte bortse från
den stora betydelse som andra medarbetare i redaktionen haft i
utvecklandet av programformatet (nya spelformer, etc.). Det gäller
bland annat ”ägaren” till programidén, Gert Eklund, som i likhet med
programledarna, först Leif Olsson sedan Lasse Kronér, haft ett inte
oväsentligt inflytande.

Intentionalitet
Enligt Peter Dahlgren (2000 s. 85f) bör textförståelse byggas upp utifrån ett kontextualiserande ”tolkningskretslopp”, där man bland annat beaktar produktionsomständigheter och föreställningar och praktiker hos de personer som på olika nivåer är ansvariga och påverkar
programmens utformning. Ett centralt begrepp då man diskuterar hur
olika sidor av och aktörer i produktionen, genom strukturer och handKapitel 5: Bingolotto som TV-text
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lingar, medvetet och omedvetet, inverkar på programmets utformning är intentionalitet. Enligt Dahlgren kan uttalade och än mer outtalade intentioner, konstateras genom textanalys, eftersom texter är informativa (vill förmedla och refererar till något i världen), propositionella
(framhåller något och förmedlar en tes eller analys), övertalande (vill
övertyga oss i en viss riktning), uppmanande (få oss att göra något,
handla på ett visst sätt), expressiva (ge uttryck för inre tillstånd eller en
stämning) och underhållande (vill förmedla nöje eller förströelse). Men
även intervjuer, pressklipp och annat är här givetvis till hjälp.
Intentionalitet måste i detta sammanhang diskuteras på olika nivåer och studeras med hjälp av olika typer av empiri. Det finns en
individuell, eller subjektiv intentionalitet. Empiriskt sett kommer denna
kanske främst till uttryck i intervjuer eller i form av utsagor vid möten.
Tydliga exempel på en sådan subjektiv intention hittar man t.ex. hos
Leif Loket Olsson:
Mitt sätt att se på Bingolotto är att det är en... för det första att det tillgodoser
föreningslivet i Sverige med mycket pengar, för att de säljer lotter. Men kanske
lika stor betydelse för det sociala umgänget i Sverige, att människor som inte har
så mycket annat, de har nåt att se fram emot, då, när Loket kommer och hälsar
på på lördag, va. Och det har vart min stora drivkraft, egentligen.
(I/Olsson 991010/KL)

Dessa tankar stod länge oemotsagda, men allteftersom tonade en annan bild fram då Lasse Kronér trädde till som programledare:
Ambitionen är att ”Bingolotto” ska fungera som ett underhållningsprogram
och inte bara ett spelprogram. Vi hoppas givetvis på att de gamla trogna ”Bingolotto”-tittarna blir kvar men att vi även får tillbaka barnfamiljerna.
(Aftonbladets TV-bilaga 26/8 1999)

Det finns också en mer intersubjektiv (och kollektiv) och framförhandlad
intentionalitet, som kommer till utryck till exempel i redaktionens gemensamma hållning utåt och i sin gemensamma kommunikation i
inspelningssituationen i studion. Denna kan sägas vara utmejslad som
en gemensam diskurs som man inom produktionen håller sig inom.
Likt andra diskurser märks den tydligast när man befinner sig precis
på eller över dess gräns, t.ex. när teman som inte bör förekomma oförutsett dyker upp i telefonsamtal och dylikt.
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En tredje intentionalitetsform som dessa bägge är knutna till är
den mer övergripande institutionella intentionaliteten. Denna kan både finnas formulerad som en strategi för ett uppnå ett angivet mål (t.ex. att
öka tittarsiffror i åldersgruppen 30-45 år med 10%) eller i form av en
företagspolicy (”vår affärsidé är...”). Men den institutionella intentionaliteten kan också handla om mer outtalade värderingar och tankemönster. Det kan till exempel handla om hur tablåer, produktionsenheter, arbetsrutiner, genremönster, etc., är organiserade. På ett
mer grundläggande och strukturellt intentionalitetsplan ligger också
de premisser som finns för en viss verksamhet (t.ex. att annonsfinansierad TV syftar till att sälja tittartid till annonsörer för att generera en vinst). Det ursprungliga syftet och tanken bakom Bingolotto var
att locka publik till bingohallarna. I stället blev snart lotteriet och programmet ett vinstmaskineri i sig, där olika intressenters ekonomiska
och symboliska intressen kunde flätas samman. De olika nivåerna, och
formerna av intentionalitet är mer eller mindre framträdande och påtagliga på olika nivåer (företagsledning, produktionsledning, produktionsteamet osv.), och i olika faser av ett programföretags och programs
livslopp. Då det gäller Bingolotto har det t.ex. funnits olika intentioner
och viljor på olika nivåer gällande programmets syfte (jfr. kap 4).
En annan form av intentionalitet med kopplingar till själva mediets funktioner finner man hos Paddy Scannel (1996 s. 17) i ett resonemang som innefattar såväl enskilda programanalyser som ett resonemang om en hel verksamhet (BBC). Scannel menar att man kan anta
att den intenderade meningen också är avsedd att av mottagaren uppfattas just som avsedd och riktad. När Lasse Kronér säger att ”det här
är vad ni kan vinna”, och publiken därefter får se en vinstpresentationsfilm, så är intentionen, tanken, koden att vi som tittar inte bara ska
förstå att det vi ser är den vinst Kronér just omtalat, utan också att vi
ska bli attraherade av den och vilja spela spelet (därför ges vinstpresentationsfilmen en tilltalande utformning). Det första ledet lär det
flesta ”TV-litterata” förstå (filmen visar vinsten som omnämnts), men
av detta följer inte automatiskt att vi blir attraherade av vinsten, även
om vi spelar spelet. Således kan intentionaliteten ha olika verkningsgrad, och är i detaljer som den ovan knappast något som någon av
parterna aktivt begrundar i själva kommunikationsakten.
Denna ”kommunikativa intentionalitet” har enligt Scannel sex olika
aspekter, som kan ses som typiska för i stort sett all slags radio- och
Kapitel 5: Bingolotto som TV-text
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TV-produktion, om än i varierande grad och med olika accentueringar,
beroende på t.ex. genre (det finns t.ex. uppenbara skillnader mellan
underhållning och nyheter):
• det ska kännas trevligt
• programmen ska präglas av gemenskap (man känner sig delaktig och
hemhörig i en större publik eller annan form av gemenskap, t.ex. nationell)
• identitet och igenkännande (man ska känna igen sig och uppleva sig delaktig och känna sig som ”hemma”)
• uppriktighet och äkthet (man ska uppleva att det som sägs är sant och inte
uttalat i manipulativ syfte)
• betoning på tillfället (det ska känna som något utöver den övriga vardagen)
• vardaglighet (det ska vara igenkännbart och möjligt att förena med det
övriga livet och tillvaron i hemmet).

Vi menar att Bingolottos kommunikativa universum på många sätt överensstämmer med vad Scannel tar upp. Bingolotto är ett påkostat liveprogram som betonar det som sker nu (i sändning) och här (i studion)
(jfr. Bruun 1999 s. 63f). Det sänds på bästa familjetid på lördagar, med
kända och populära artister och med stora och många vinster, och
genom bingospelen ges tittarna möjlighet att delta. Detta ger en stark
betoning på tillfället och på den sociala samvaron i både studion och i
TV-soffan. Spelandet, livesituationen, studiopublikens applåder och
bingospelande pekar mot delaktighet och sällskaplighet. Liksom studiopubliken spelar man bingo, kanske tillsammans med andra, i sitt hem.
Att se Bingolotto blir ett rituellt sätt att vara tillsammans, en aktivitet i
sig, ett sätt att umgås och ett sällskap på lördagskvällen. Därmed blir
man en del av den gemenskap som byggs upp kring programmets här
och nu.
Några formella förkunskaper krävs inte och premieras inte heller,
utan vem som helst som har tur kan bli en vinnare. Den glädje och
bekräftelse som studiopubliken visar dem som medverkar och blir vinnare genom, bl.a. genom applåder, ter sig, liksom programledarens
sätt att vända sig till tittarna, som uppriktigt, äkta och präglat av samvaro och samförstånd. Härigenom ges också – liksom via telefonsamtalen – många möjligheter till identifikation. Reglerna för samvaron och spelet är, liksom rollerna och konventionerna i samtalen
och umgänget i studion i övrigt, tydliga och ”demokratiska”, och pro148
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grammet är underhållande och erbjuder öppningar för utopiska drömmar om ett annat liv (jfr. Dyer 1992). Samtidigt genomsyras det av
”vanlighet” och vardaglighet, och i urvalet av vinster (och i scenografin)
finns en mängd kopplingar till hemmet, fritiden och familjen. Det gör
samvaron i studion och kring programmet underhållande och trevligt
på ett vardagsnära sätt. ”Trevligt” är i och för sig ett vagt begrepp,
men i Bingolottos fall tar det sig uttryck i de ämnen som behandlas och
ibland i vilka ämnen som inte bör behandlas: man fokuserar vardagsnära saker, och undviker att fördjupa sig i problematiska och svåra
ämnen. Det som är ”otrevligt” har sålunda inget utrymme: politik,
sociala spänningar, orättvisor, vanmakt, alltför starka eller privata känslor.
Att samtalen förs live, gör att programledarens spontana reaktioner blir en avgörande markör och indikation på vad som enligt Bingolottos diskurs är lämpliga samtalsämnen. På så sätt får man en indikation om den kollektiva och framförhandlade intentionalitet som skapar formerna och premisserna för telefonsamtalen, och även för den
vidare diskursen i programmet. Bingolotto är således avsett att vara och
uppfattas som ett program som ska vara trevligt och folkligt, och där
en gemenskap uppbyggd kring svenskhet länge stått i förgrunden.
Sen är det ju våran folklighet, va, eller programmets utstrålning och folklighet,
att vi är inte märkvärdiga, va. […] Vi är inte glassiga på nåt sätt, va. Vi visar upp
vanliga Svensson varje vecka […]. Det är väldigt viktigt att visa upp det, va, och
det håller vi fortfarande på stenhårt; att visa att det är vanligt folk som ringer,
och såhär ser vinnarna ut.
(I/Andersson 990308/KL)

Folkligheten i Bingolotto skapas dock inte enbart utifrån en subjektiv
intentionalitet, utan kan också spåras i det faktum att även de som är
inblandade i produktionen tolkar sitt uppdrag (jfr. Hall 1973/1993
och Ytreberg 1999). Såhär kan det t.ex. beskrivas av scenografen:
Tidigare så har han [Loket] befunnit sig i något som jag uppfattar som nästan en
herrgårdsmiljö med en stor öppen spis och sånt där. Det kände jag inte riktigt
var riktigt rätt, utan jag placerade honom i en lägenhet i stället, i andra eller
tredje våningen i ett hus som är byggt någon gång på ... femtitvå eller nåt sånt
där, i början på 50-talet. […] Det är väldigt realistiskt, det här rummet också, det
har... Ja, till exempel den där fotofonden, den är inte spejsad på nåt sätt, utan det
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är ett fotografi av ett hus, så att man ska få känslan av att det är tryggt. En trygg
miljö. […] Det ska vara harmoniskt och det ska spegla den där... någon sorts
trygg hemtrevlighet […] det här rummet som Leif sitter i, det är ett ganska stort
rum va, och när man ser det i bild så upplevs det som rätt stort, och då är det
viktigt att man får en värme i det […]
(I/Strömbäck 990512/MF)

Genom att uttrycka denna intention bakom den scenografi som iscensattes till höstsäsongen 1999, pekar scenografen också mot den effekt
som är det intenderade resultatet av hans agerande: det ska vara ”harmoniskt”, ”värme” och ”trygg hemtrevlighet”. Denna intention kan
kopplas till vidare system av kunskap som t.ex. innefattar hur man gör
TV, programmets plats i tablåläggningen och i den sändande kanalens
profil, etc.

Genre och format
Ett sådant system inom vilket programmets produktionspersonal tolkar sitt uppdrag är genresystemet. Genrebegreppet är vittomfattande
men avser oftast standardiserad kulturproduktion. Inte minst har stora
delar av genrespektrumet i TV tematiserats på detta sätt. I likhet med
mycket annat inom modern TV-produktion är Bingolotto en serie producerad i enlighet med vissa standardiserade uttryck och repetitiva
metodiker (jfr. Abercrombie 1996). Genremässigt kan Bingolotto beskrivas som ett spelprogram, och därmed diskuteras ur ett genreperspektiv. Vi argumenterar dock för en mer finmaskig indelning, och
att man främst bör betrakta programmet som ett format inom genren
spelprogram.

Några genreteoretiska utgångspunkter
En genre kan ses som en formel (Cawelti 1976), eller som en kod
(Berger 1992), som rör organiserandet av föreställningar och praktiker vad det gäller produktion, distribution och konsumtion av texter.
Vanligtvis står det sistnämnda, det vill säga textnivån, i centrum, och
ofta används genrebegreppet för taxonomiska klassifikationer och
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typologiseringar av det särskiljande och artgemensamma (ikonografi,
berättarstrukturer, miljöer, roller, etc.). I enlighet med ett dylikt synsätt på genrer riktas intresset mot det som förenar och är (proto)typiskt
i en klass av texter, där vanligt förekommande, återkommande och
dominerande formelement, teman och stilgrepp kartläggs. Franskans
genre betyder just bland annat typ, eller sort (Haettner Aurelius &
Götselius 1997). Dylika kartläggningar av ”det typiska” i genren kombineras gärna med perspektiv på genrens historiska utveckling och
popularitetskurva. Spel- och lekprogram är något som alltid hört till
det svenska TV-utbudet. Under monopoleran låg betoningen inom
public service på frågesporter och game-shows, om än i några fall
med möjligheter att vinna stora penningsummor (jfr. Sjögren 1997 s.
109ff). I takt med avregleringen och kommersialiseringen av TV-marknaden har antalet och varianterna av spel- och lekprogram ökat
exponentiellt. Bingolotto växte, som tidigare nämnts, fram parallellt med
att TV4 byggdes ut, och fann sin form samtidigt som det blev en del i
TV4s kanalprofil.
Enligt Nick Lacey (2000 s. 134) kan genreteorin sägas tematisera
och analysera relationer mellan den institutionella kontexten och de
genreregler och konventioner som är styrande för föreställningar och
praktiker i produktionsledet, publikens förväntningar och föreställningar, samt för analyser av hur medietexter är kodade och ”förpackade”. Som Lacey (s. 213f) påpekar kombineras detta gärna med
studier av hur en enskild text (t.ex. ett TV-program eller en serie) förhåller sig till regelverket inom den genre den ”tillhör”, eller till de tekniska förutsättningar och estetiska konventioner som är giltiga vid en
viss tidpunkt eller i ett produktionssammanhang. Bingolotto kan dock
knappast sägas vara representativt för spelgenren i stort utan utgör en
egen värld innehållsligt och estetiskt. Inte minst har kopplingarna till
lotteriet här en avgörande roll.
Genrebegreppet är inte bara deskriptivt, utan även preskriptivt
eller föreskrivande för hur texten ska utformas och tolkas (Hellspong
& Ledin 1997 s. 25). Genreföreställningar är således styrande för producenter och medför vissa tilltalsformer i förhållande till den tänkta
publiken. Men genrebestämningar och avgränsningar utvecklas och
förändras hela tiden i en institutionell och social praktik (produktion,
distribution och reception) (Hellspong & Ledin 1997 s. 24). I linje
med ett sådant mer processuellt synsätt uppfattas genrer som varanKapitel 5: Bingolotto som TV-text
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des i ständig rörelse och förändring. Man kan därför beskriva genrer
som tidsbestämda tankemönster, eller som ett slags ”kontrakt”, som
producenter och publik utgår från eller förkastar i en ständigt pågående ”förhandling”. Det innebär att produktionssättet eller textens
konventionsbundenhet inte är helt styrande eller ideologiskt determinerande, vare sig i produktionsledet eller för publiken.

Bingolottos generiska hemvist
Inom genreteori brukar man skilja mellan teoretiska och historiska
genrer (Todorov 1975). En teoretiskt konstruerad genre är en klassifikation där en viss mängd texter med likartade uttryck eller innehållsdrag ges en viss benämning antingen i efterhand, till exempel av kritiker eller forskare (t.ex. Film noir), eller som ett stipulerat ideal att följa
(t.ex. Aristoteles åtskillnad mellan tragedi och komedi). Historiska genrer syftar på textmängder som redan i sin ”livscykel” är menade att
vara och uppfattas som likartade. Det historiska genrebegreppet ligger närmare producenters, distributörers och publikers praktiker och
klassifikationssystem. Bingolotto finner man någonstans i gränslandet
mellan dessa. Det ingår i en tradition av spel- och lekprogram i TV
och kan likaså förbindas med uppfattningar om och exempel på olika
former av lördagsunderhållning för en familjepublik (t.ex. har många
jämfört Bingolotto med Hylands Hörna).
Generiskt kan Bingolotto således placeras in i kategorin spelprogram:
ett spel med vissa regler genomförs på ett närmast rituellt sätt och
olika vinnare ska utses. Med John Fiske (1987 s. 265ff) kan man peka
på några grundläggande skillnader inom det omfattande utbudet av
lek- och spelprogram i TV. Dels finns det program som är kunskapsorienterade, där fokus ligger på deltagarnas förkunskaper och förmåga
att snabbt svara ”rätt” (t.ex. Jeopardy). Dels finner man program där
lekfulla prestationer och improvisationsförmåga (ofta med kändisar
som deltagare) står i centrum (t.ex. Parlamentet). Ytterligare en kategori
är lotteriprogram och lyckohjulstävlingar, dvs. spelprogram där det i
första hand är tur som premieras. Även om lekmoment på senare år
blivit något som förekommer också i Bingolotto bör programmet i första hand hänföras till den sistnämnda kategorin. I sin analys av lättare
anglosaxiska frågeprogram, s.k. quiz-shower, menar Fiske att även om
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det är en materialistisk kultur som hyllas i dessa så byggs programmen
upp kring på aktiva och deltagande tittare, vanligtvis hemhöriga i lägre
och socialt underordnade befolkningsskikt. Genom att det likartade,
enkla och känslomässiga (vinnarens glädje, förlorarens besvikelse) betonas – liksom småprat mellan programledare och deltagare, samt själva
showsituationen (musik, studiopublikens applåder, strålkastarsken, etc.),
ligger det i spelprogrammens form att öppningar ska finnas för en
medagerande och kommenterande hemmapublik. Allt detta tycks applicerbart på Bingolotto.

Ideologikritiska genreperspektiv
Om man till studier av genrens strukturer och uttryck ansluter ett mer
ideologikritiskt synsätt riktas intresset mer mot genrer som en ”spegel” för samhällsförändringar, underliggande mytologiska föreställningar och systembekräftande mönster. Genren ses här som en funktionell form, genom vilken centrala frågor och värderingar, strukturella konflikter och förändringar görs hanterliga i symbolisk och rituell form. Dessa får därigenom en ”magisk lösning”, men medför inte
någon reell social förändring (jfr. Feuer 1987/1990). Genom upprepningar och bekräftelser av det redan kända och förväntade fungerar
således genren som ett (ofta underhållande) samhällslegitimerande kontrollinstrument, och en emotionell ventil för publiken.2
Då det gäller Bingolottos framväxt och framgång kan man inte bortse
från att programmet slår igenom under en period präglad av ekonomisk recession och nedskärningar i offentliga bidrag till idrottsrörelsen,
ett ökat spelande i befolkningen, folkrörelsernas modernisering, samt
djupgående förändringar i synen på det svenska, Folkhemmet, konsumtion och gemenskap. Avgränsar man resonemanget till TV-sfären,
finner man några viktiga förklaringar till Bingolottos genomslag i
utvecklandet av lokal-TV, TV4s utbyggnad, kommersialiseringen av
TV-marknaden och den därtill hörande differentieringen av TV-publiken. I och med detta förändras villkoren och marknaden för TV-mediet – såväl vad det gäller produktion och utbud som reception och
synergier med andra medier. Det sistnämnda gäller främst kvälls- och
veckopressen, där det förekommit både positiva skriverier om Loket
och programmet, spelet, vinnarna, folkrörelseanknytningen, artisterna,
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etc., men också tagits upp negativa aspekter som fusk, girighet, bråk
med myndigheter, konkurrenter och interna motsättningar.
Mångkanalsituationen gör också att innebörden av begreppet ”TVkultur” förändras (jfr. Fiske 1987, JF Jensen 1991). Som en följd av
avreglering och genomslag för nya distributions- och receptionsteknologier sker inte bara en expansion av kanalutbudet och antalet aktörer på TV-marknaden – man kan också säga att TV-mediet avmystifieras.
Då TV en gång etablerades i Sverige sågs mediet som en närmast
magisk tingest, som snabbt blev var mans egendom och en del i den
svenska vardagsstrukturen och familjesituationen. TV var i första hand
förbundet med hemmet, nationen och familjen, något som också märktes i tilltal och programutbud (Löfgren 1990). Sveriges Television hade
i sin monopolställning både att spegla det allmängiltiga och tillmötesgå olikartade önskemål och publikgrupper.
I och med 1990-talets mångkanalssituation sker en tydligare segmentering av TV-publiken, både sett ur producentperspektiv och i kraft
av tittarnas kanal- och programval. Transnationella satellit-TV-kanaler, nya programformat och tilltalssätt, fjärrkontroller och flera TVapparater i hemmen blir ett faktum, och från en monopolsituation
med två kanaler får man i Sverige liksom i övriga Norden en uppsjö av
kanaler att välja mellan via satellit och i marknätet. Härigenom kan
man säga att det tidigare självklara bandet mellan TV-nationen, hemmet och familjen bryts. I denna nya och publikt segmenterade mångkanalssituation, och i ljuset av public service’ tidigare satsningar på
familjeunderhållning, kan man bl.a. se Bingolottos genomslag som ett
resultat av ett fortsatt behov av en bred och folklig lördagsunderhållning för familjen. Bingolotto blev ett program man tittade på tillsammans, ofta över generationsgränserna, på lördagskvällen, och lyckades
fånga de delar av publiken som annars förhöll sig avvaktande till det
nya kommersiella TV-utbudet. Man kan således se det som att Bingolotto blev den länk som band ihop och ledde delar av den publik som
var van vid SVTs public service-utbud över till det nya, kommersiellt
präglade, medieklimatet. Genom lotteriförsäljningen på den egna orten, för den lokala klubben och med barnen engagerade i verksamheten
skapades det kring programmet också kopplingar till ett lokalt sammanhang. Likaledes har en vidare geografisk och nationell gemenskap
kring det svenska länge varit tydlig i programmet. Inte minst har telefonsamtalen här fyllt en viktig funktion:
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Loket: Hållå. Ja, hållå. Vem är du?
Telefonör: Dons Backlund. Nynäshamn.
Loket: Dons. Nynäshamn. Det är Sörmland det.
Telefonör: Ja, det stämmer.
Loket: Ligger vid kusten, va?
Telefonör: Ja.
Loket: Mm, men nu är det inget vidare årstid där: Det ska vara sommar och vår
i Nynäshamn.
Telefonör: Ja, men det är fint nu också.
Loket: Ja, det är det i Sverige. Vi har ett fantastiskt land. Även på hösten.
Telefonör: Ja, precis.
Loket: 4 eller 12?
Telefonör: 12.
Loket: Vad gör du på dagarna annars?
(Bingolotto 931016)

Telefonsamtalen uppvisar en starkt rituell karaktär, och de följer ett
väl inarbetat mönster som under Leif Loket Olssons tid som programledare gjorde att samtalen skilde sig föga åt. Till exempel visar en studie av Lotta Larsson (1999) att av 72 studerade samtal i fem utvalda
program hade 70 samma struktur på öppningsfasen av samtalet. Samtalen börjar med att Loket säger ”hallå” eller ”hallå hallå”, och därefter följer upp med den existentiellt färgade frågan ”vem är du?”,
som förekommer i 55 av samtalen (och varieras minimalt i de resterande 17).3 Vad gäller samtalsförloppet i sin helhet domineras samtalen av programledaren både kvantitativt (vem som talar mest), innehållsligt (vem som bestämmer samtalens innehåll), och interaktionellt
(vem som styr den kommunikativa interaktionens utveckling). Analysen av kvantitativ dominans pekar på en fördelning på 70-75 procent
för Loket och 25-30 procent för telefonören, om man ser till det antal
ord som utväxlas. Innehållsligt är det Loket som i nära nog samtliga
samtal introducerar nya ämnen, och därmed dominerar. Interaktionellt växlar Loket mellan starka och svaga initiativ. Ibland tar han upp
ett ämne och styr genom detta samtalets innehåll, ibland tar han fasta
på något som telefonören sagt och spinner vidare på detta, vilket är en
svagare och mindre påträngande form av initiativ (Larsson 1999 s.
20ff). Samtalen har drag av både privatsamtal och institutionella samKapitel 5: Bingolotto som TV-text
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tal i det att de å ena sidan oftast genomförs i avslappnad och ledig ton,
med en betoning på vardagliga ämnen, men å andra sidan också leds
av en professionell person som starkt dominerar samtalen. I detta påminner de om pratprogram i andra medier, som t.ex. Hasse Tellemars
legendariska Ring så spelar vi, som likt Bingolotto varit en institution i
svensk radiohistoria, och där Tellemar mellan 1969 och 1998, i sammanlagt 840 sändningar, genomförde sitt ”vardagliga småprat” med
människor runt om i Sverige på lördagsmornarna (Mårtensson 1998 s.
59ff). Att Loket har en bakgrund inom radiopratprogram är bara en
av likheterna mellan honom och Tellemar. Likheterna inkluderar även
en beundransvärd behärskning av svensk geografi, samt en förmåga
att kunna fånga lyssnare och tittare genom samtal om vardagsnära
ämnen, inte sällan sådana som konnoterar svenskhet.
Betoningen av Sverige och ”det svenska” gäller inte bara i telefonsamtalen, som ofta tematiserar geografisk hemvist (lokal historia och
lokala attraktioner), men också behandlar frågor om lokala idrottskändisar, hur många som sitter med och spelar för tillfället, telefonörens yrke, samt vädret (Larsson 1999 s. 24). Man har också haft rekvisita och annat som på ett påtagligt sätt visuellt markerat ”det svenska”;
såsom en Sverigekarta med lysdioder på de platser varifrån personer
ringt in; små landskapssymboler som hängts på lådorna allteftersom
det ”tingats” av telefonörer; svenska dansband som sjunger på svenska, etc. Till de förändringar som skedde 1999 i samband med programledarbytet (men som påbörjats redan 1998) hörde att man till programmet började bjuda in utländska popartister och tonade ned kopplingarna till idrottsrörelsen och den svenska geografin. Därmed blev
Bingolotto ett program med ett mindre nationsbundet uttryck. Även
om man under bingospelen fortfarande gärna lägger in stämningsskapande årstidsbilder från det svenska landskapet.
Betoningen på ”det svenska”, på familjen, gemenskap och lördagskvällen, och inverkan från ett Sverige i ”kris”, tillhör också det som
Gert Eklund framhåller då han talar om programmet och dess kopplingar till tankar om ”Folkhemmet” och den vanliga människan:
Självklart så var otryggheten i Sverige, folk stannade hemma mer, en bra utgångspunkt för att få uppmärksamhet kring Bingolotto. Vi fungerade som något
slags trygghet, vi var där och roade människorna. Vi kom varje lördag, pålitligt
så att säga. Det var någon fast punkt i tillvaron när det mesta som varit sanningar blev osanningar [...] jag tycker att man måste visa något slags respekt för
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människorna och det gör man inte om man, om man nästan, om man hånar
människorna för att dom inte klarar av saker. Det gör inte vi utan på det sättet är
vi ett folkhem. Alla är välkomna. Alla är lika mycket värda. Alla får och kan
delta. En femtiåring och en farfar på åtti kan sitta och spela, samma utgångspunkt, samma förutsättningar. För då skapar du relationer mellan generationer,
som inte är så lätt idag. Vi är ju väldigt uppdelade idag i åldersgrupper. Jag menar
Bingolotto banar väg för det. Det är ju i alla fall ett tillfälle där alla kan samlas kring
en gemensam aktivitet. [...] Hylands Hörna, det var det jag såg framför mig när vi
formade det första gången, en soffa, alltså, där sitter programledaren då i soffan
och gästerna är egentligen människor som sitter hemma på andra sidan soffbordet. Hej, välkommen till oss. Och det kan man säga är ett folkhem i sig. Och det
dyker in gäster, och att det händer lite olika saker. [...] jag tycker att det är väldigt
svenskt att samlas på lördag i...familjens sköte så att säga, det är ju väldigt svenskt.
Det gör man inte på många ställen i världen. [...] många samlas eller har en
positiv image kring programmet just därför att man vet att, behållningen går till
föreningslivet [...].
(I/Eklund 000127/MF)

Den danska lokal-TV-förlagan till Bingolotto – Tirsdagsbingo – bygger
också på tur och på att alla deltagare har samma förutsättningar och
chans. Jantzen & Møller (1993) menar i sin analys av de starkt standardiserade språkliga och visuella uttrycken i Tirsdagsbingo att denna typ
av turprogram utgör en motpol till prestationssamhället och dominerande medelklassvärderingar. Det är inte förkunskaper som premieras
och inte heller kända människor som deltar i spelet i rutan. I stället
representerar deltagarna ”den vanliga människan” och vinnaren blir
därmed en allegorisk representant för genomsnittet. Här finns också
en öppenhet visavi publikens livsvärld, och den interaktivitet som ligger i själva spelet bryter i viss mening ned TV-mediets sedvanliga auktoritet. Programmets ”budskap” är både att det är ett spelprogram,
underhållning och avkoppling, och ett nav i ett nätverk där publikens
eget spelande hemma i soffan utgör energitillförseln.
De varor man kan vinna symboliserar och bekräftar konsumtionssamhället och därtill hörande ekonomisk och social stratifiering. Samtidigt är varorna ändå öppna att projicera allsköns drömmar och förhoppningar på. Detta stämmer också väl in på Bingolotto. Vinsterna har
både karaktären av att vara till nytta och nöje. Det är resor, bilar, kapitalvaror och hushållsartiklar. Allt lovar det mer av det ”goda livet”.
Genom spelets betoning av ”det normala” – alla kan bli en vinnare,
ingen är förmer – framhålls det kollektiva. Samtidigt som drömmen
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om en ny statusbil eller en mångmiljonvinst kan kopplas till en mer
individualistisk idealbild.
Jantzen & Møller menar att även om sådana populärkulturella
uttryck och funktioner kan ses som folkliga kontraster till den etablerade finkulturens kanonbildning och kunskapsideal, så följer därav inte
att program som Tirsdagsbingo är subversiva. Snarare fungerar de som
en symbolisk manifestation av harmoni och homogenitet, och blir på
så sätt ett understödjande av den rådande sociala ordningen: inför turen är alla lika och likt livet självt går det ibland upp och ibland ned.
Inget existentiellt står på spel och inga hot eller kritik riktas mot vardagen eller mot kända och etablerade mönster och identiteter.
Liknande tankegångar kring ideologibekräftelse i folklighetens
namn och med ”vanliga människor” i centrum finner man i det forskningsprojekt som gjorts kring det norska ”blind-date”-programmet
Reisesjekken (Bakøy & Syvertsen 2001). Likheterna med Bingolotto är
påtagliga: t.ex. programledarens betydelse, småpratet i studion, den
medagerande studiopubliken. Båda programmen har också en likartad bakgrundshistoria, då de kommer fram i samband med den pågående avregleringen av etermedierna i Norden. I bägge fallen handlar
det också om underhållningsprogram av showkaraktär, där lust, nöje
och publikt engagemang är tre viktiga parametrar. Man ser andra ”vanliga människor” agera och utsätta sig för prövningar. Detta indikerar
en idé om en vidare folklig gemenskap baserad på vardaglighet och
vanlighet. Samtidigt är bandet mellan underhållning och fritid starkt,
och genom intensiteten i programmen, exponeringen av varor och
vinster (som resor), och möjligheten att vara den som i kraft av tur
eller någon enklare prestation höjer sig över mängden, finns det en
utopiskt dimension i dylika program; en öppning för drömmar och
förhoppningar om ett kliv ur vardagen och ett liv bortom arbetslivets
förpliktelser och sociala snedfördelningar (jfr. Dyer 1992 s. 18).
Genrens betydelser och utformningar växer relationellt, genom
distinktioner och korsbefruktningar mellan olika texter (Neale 1980).
Med tanke på att Bingolotto blivit ett begrepp så kan t.ex. andra
program(makare) medvetet ha försökt distingera sig mot detta. Bingolotto har också förändrats såtillvida att influenser från andra genrer
vävts in allteftersom, t.ex. de drag av videodagbok som åtföljer vissa
av de gäster som får komma till studion och spela på hjulen; de intervjuinslag med idrottsgäster som lagts in efter programledarbytet; samt de
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olika tävlingsmoment där Lasse Kronér ska tävla med någon inbjuden
gäst om att laga mat, skota ett segel, eller andra inslag som tycks hämtade från lekprogram.
Detta är också ett synsätt som ligger i linje med vår uppfattning
om Bingolotto som en ”öppen text”. Detta kan också ses som en förutsättning för programmets långa livscykel och breda popularitet hos en
stor och i flera avseenden skiftande publik. Det är, både i produktionsoch tittarledet, möjligt med såväl medvetna som omedvetna, alternativa och oppositionella läsningar visavi generiska regelsystem. Att texten äger en öppenhet för olika publika tolkningar innebär inte att den
är oförutsägbar, att den är omöjlig att beskriva, eller att den kan tolkas
hursomhelst. Därtill är Bingolottos förutsägbarhet alltför stor – i likhet
med mycket annan brett distribuerad och mottagen medial populärkultur. Standardiseringen i produktionen, betoningen på återkommande
moment och en trogen och insatt publik tillhör det som gör de rituella
dragen i Bingolotto påtagliga, även om det finns en viss oförutsägbarhet
till följd av att programmet i huvudsak är direktsänt.

Format
Då det inte finns något prototypiskt spelprogram, och då Bingolotto har
sänts under så lång tid och i så många avsnitt, kan programmet närmast ses som en egen genre med sina egna speciella uttryck, förutsättningar och förväntningar. Men vi finner ett annat besläktat begrepp
mer fruktbart, nämligen format. Begreppet har olika innebörd och används inom TV-industrin och TV-teorin på bl.a. följande sätt:
• som en teknisk term
• som en programbestämning
• som ett sätt att organisera tablåer och publik
• som ett begrepp för en handelsvara

För det första är format en teknisk term för olika inspelnings-, lagrings
och visningsformat, t.ex. 8, 16 eller 35 mm film, Betavideo, Digibeta,
Video-8, VHS, DVD.
För det andra används format i betydelsen programbestämning, som
en term för att styra produktion av olika typer av TV-program. HärKapitel 5: Bingolotto som TV-text

159

vidlag kan format ses som en ”underavdelning” till genre. Som exempel rymmer genren eller kategorin ”talk shows” flera format: kommenterande magasin (current affairs), infotainment, etc. Det finns
gemensamheter mellan dessa (en programledare, en studio, samtal,
etc.), men också stora skillnader i hur de är strukturerade och gestaltade: samtalsämnena skiljer sig åt, programvärdarna agerar olika,
infotainment-program har ofta artister på besök, en studiopublik, osv.
Begreppet kan för det tredje även knytas till en specifik programserie och användas som en textanalytisk term (jfr. Berland 1990, 1993a,
1993b). Då avser format ett regleringssystem enligt vilket olika inslag,
musikstilar, presentationsstilar och tilltalsformer i ett program (eller
en kanal) väljs ut, sammanfogas och presenteras. Till formatet hör ett
visst tilltal, en profilerad programledarstil och en egen audiovisuell
utformning (t.ex. vinjettmusik). Således kan alla enskilda program sägas ha sitt specifika format – i kraft av en viss programledare, en fast
scenografi, fasta rubriker eller avdelningar i programmet, etc. Utifrån
en grundstomme utvecklas och omdanas dessa och andra komponenter i en ständig strävan att nå en avsedd publik och att kunna förutsäga
och planera publikströmmar. Formattänkandet förenklar således tablåläggning och särskiljer programmet i utbudet och i förhållande till dess
genre. Ett programformat är dock aldrig fast, utan kan (och brukar)
förändras över tid, och från säsong till säsong. Dels därför att förändring och ”det nya” (nya inslag, ny scenografi eller grafik, etc.) i sig är
ett attraktionsvärde. Dels därför att programmets extratextuella premisser kan förändras från säsong till säsong, t.ex. genom en ny sändningstid eller ambitioner eller ledningsdirektiv om att nå nya målgrupper.
Idag är begreppet format även ett begrepp för en vara inom den
internationella handeln med rättigheterna till olika programkoncept,
både inom den kommersiella och den licensfinansierade sfären. Denna
del av TV-industrin bygger på att det bakom ett visst programformat
(Expedition: Robinson är ett exempel) finns några fasta premisser och
formler (som anges i en s.k. ”Bibel”), men i övrigt går formatet att
förändra och anpassa allt efter de förutsättningar och föreställningar
som är aktuella i det land, den region eller den TV-kanal till vilken det
säljs.
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Bingolottos format
Vi bortser här från den rent tekniska sidan av Bingolotto. Annars kan
begreppet format i samtliga ovan nämnda avseenden tillämpas i förståelsen av Bingolotto. Gert Eklund har under de senaste åren arbetat
mycket med att försöka exportera programformatet (tillika med formaten Zesam och Qlever). Vi har redan hävdat att den grundläggande
premissen i Bingolotto är den direktsända dragning av ett lotteri i form
av ett bingospel. Enligt Gert Eklund är detta också det enda som egentligen måste finnas kvar när rättigheterna till Bingolotto säljs. I den svenska
tappningen rymmer Bingolotto-formatet åtminstone följande:
• bingospel (lotteridragning)
• möjlighet för tittarna att delta genom spel och telefonsamtal
• en liveproduktion
• en studio och en studiopublik
• en programledare med folklig förankring
• musik med bred förankring

Under 10 år (eller 20 säsonger) har Bingolotto varit rikssänt och genomgående haft en jämförelsevis stor publik. En förutsättning för detta
har givetvis varit att formatet medgivit möjligheter till förnyelse. Åtminstone inför varje ny höstomgång har nya spelmoment och en mer
eller mindre förändrad scenografi förts in. Också studion och de tekniska förutsättningarna har på ett genomgripande sätt förändrats 1991,
1993 och 1999. En annan uppmärksammad förändring var när ”rocken
rullade in i Bingolotto” hösten 1998.4 Ännu tydligare blev omorienteringen mot en yngre familjepublik 1999 då Lasse Kronér övertog
programledarskapet. Mot bakgrund av programmets långa historia och
försöken att både föryngra och exportera Bingolotto har vi valt att betrakta Bingolotto som ett (föränderligt) format inom genren spelprogram.

Livesituationen
Av avgörande betydelse för Bingolottos funktionsestetik är att merparten av programmet spelas in och sänds live. Undantaget de tre provsändningar som våren 1989 gjordes av den lokala versionen av BingoKapitel 5: Bingolotto som TV-text
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lotto har huvudsändningarna – det gäller både den lokala och nationella versionen av programmen – varit liveproducerade och direktsända. Vid sidan av de lokala och nationella huvudsändningarna i liveformat har det även funnits vissa inspelade ”kringprogram”, såsom
Inför Bingolotto och Återvinsten och givetvis olika trailers. Medan trailers
spelats in separat gjordes inspelningen av Inför Bingolotto och Återvinsten,
under den tid de förekom, direkt efter lördagens huvudinspelning av
det nationella Bingolotto, med kvällens studiopublik fortfarande kvar i
studion. Denna inspelning har gjorts ”live on tape”. Känslan eller illusionen av att också dessa tilläggsprogram är live har skapats genom att
programledaren agerat och talat som om det vore en direktsändning,
trots att inslaget sänts först dagen efter.
Delar av programmet har dock spelats in på förhand. Bland annat
gäller det vinjetten, eftertexterna, sponsorloggor och vinstpresentationsfilmerna. Med början 1999 har också vissa artistinslag (främst
utländska popartister) varit förinspelade. Annars var det länge ett krav
att artister för att få medverka skulle framföra sin musik direkt i sändning.
Det faktum att Bingolotto är ett spelprogram, med simulering av en
direktdragning som sin mest karakteristiska beståndsdel, gör att just
liveaspekten kan ses som den viktigaste grundkoden i Bingolottos produktion, text och reception. När alltfler studiobaserade underhållningsprogram spelas in ”live on tape” (dvs. med vissa möjligheter till efterredigeringar) framstår Bingolotto, genom att vara en så pass omfattande
liveproduktion, som något särskilt i det svenska TV-underhållningsfältet.

Liveness
Man kan i linje med många TV-teoretiker säga att livekaraktären
(liveness) är karakteristiskt för TV-mediet och tillika en av dess mest
grundläggande koder (Feuer 1983, Heat & Skirrow 1977).5 Det vanligaste i modern TV-produktion är dock att programmen är förinspelade.
Dock finns en rad koder och konventioner för att skapa en känsla av
att program är ”direktsända”. Livekänslan hör således ihop med TVmediets grundläggande produktions-, narrations- och representationskoder, liksom med dess karakteristiska tilltalsformer (Fiske 1987).
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Även de program som faktiskt är liveproduktioner – som Bingolotto –
måste vara ”kodade”. Live eller liveness är alltså en grundläggande
TV-kod men det är också en genrebunden kod. Nyhetsprogrammen har
sin livelogik, spelprogram sin (nyhetsprogram har till skillnad från de
flesta spelprogram exempelvis inte någon studiopublik). Enligt Fiske
(1987), Janzen och Møller (1993) och Skovmand (1992) betonas just
liveaspekten i spel- och lekprogram även då dessa är förinspelade. Vi
tittar på, och engagerar oss i, sådana förinspelade spelprogram som
om skeendet vore simultant med vår upplevelse, dvs. som om händelserna utspelades samtidigt som vi tog del av dem. Programledarens
direkta tilltal, flerkamerateknik, möjligheterna att delta i spelet, bilder
av publiken i studion, betoningen av möjligheten att alla kan vinna
tillhör det som på olika sätt skapar en känsla av närhet, direkthet och
gemenskap.
Även om hela eller delar av programmet är förinspelat ter det sig
ofta som direktsänt i kraft av att man använder flerkamerasystem som
gör det möjligt att följa en rörelse eller händelse i realtid. Också då en
redigering av ett förlopp eller framträdande gjorts, bygger berättandet
i TV i hög grad på realismens logik och traditioner av att visa förlopp
som verklighets- och vardagsnära, kausala och framåtskridande
(Bourdon 2000). En sida av realismkoden var länge att man inte skulle
se hur programmet konstruerades utan att det skulle framstå såsom
transparent – som om det kom till tittaren utan ett tekniskt mellanled
och en kulturell kodning (jfr. Bolter & Grusin 1999). Detta var länge
idealet också i Bingolotto, och det sågs av de programansvariga i produktionen som ett tecken på ett slags oprofessionalitet om bildkontrollen av misstag plötsligt lät tittaren se någon av kameramännen.
Två viktiga produktionstekniska aspekter då det gäller Bingolotto
är att man använder sig av direktredigering (i bildkontrollen) och flerkamerasystem (sju kameror). Eftersom sammanfogningen (montaget)
av bilderna sker direkt och genom att kamerorna – enligt vissa rörelsemönster och med sina respektive ”bevakningsområden” – följer vad
som sker i studion, skapas en överensstämmelse mellan den tid det tar
för något att ske, och den tid det tar för detta att återges. Detta är
inlemmat i det dominerande TV-berättandet, som i grunden fortfarande bygger på att det bekanta och ”familjära”, likväl som det nya
och främmande, representeras på ett sätt som ger en känsla av sammanhang och förklaring i en sammanflätning med våra egna invanda
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tankemönster och vardagliga livshorisonter: TV-realismen ”liknar” vårt
sätt att perceptuellt och kognitivt uppfatta och göra reda för världen
(Wilson 1993).6 Bingolotto är en produktion skapad med en TV-studio
som händelsecentrum. Man kan med Hall (1971/1996 s. 6) tala om att
det finns två huvudsakliga produktionssätt för studiobaserade TV-produktioner: staged performance och studio production. Det förstnämnda avser främst program som återger ett i förväg givet manus, typ TV-teater
(pjäser, sit-coms, såpor etc.), det andra program som Bingolotto, som
har en TV-studio som utgångspunkt och där själva TV-situationen är
det centrala.
Programledaren är också central för skapande av livekänsla, igenkänning och direkthet: programledaren vänder sig direkt till kameran
och talar så att säga till oss, som om det skedde i en ”dialog” och i
samma stund som vi tar emot deras ord och blickar (t.ex. spelprogram
och nyhetsprogram). Detta direkt tilltal skapar en känsla av dialog,
delaktighet och utvaldhet i den kommunikativa situationen (Horton &
Wohl 1956). Det direkta tilltalet bidrar i samspel med den realistiska
berättar- och redigeringsstilen, flerkamerateknik och det (fotografiska)
avtrycket till känslan av att dessa program utspelas samtidigt som vi
ser dem.

Live som Bingolottokod
Många av dem som arbetar med Bingolotto betonar vikten av att programmet ska spelas in och sändas live. Det finns givetvis förprogrammerade grafiska inslag och förinspelat material – t.ex. vinstpresentationsfilmerna, stämningsbilder under bingospelen, vissa artistframträdanden och under Lasse Kronérs era också små ”backstagereportage” och ”videodagböcker”. Annars är merparten av programmet livesänt. Detta har i sig blivit en produktionskod för hur man
jobbar med programmet. Att skapa livekänsla i ett TV-program handlar en hel del om planering av det oförutsedda. Under åren har utvecklingen av programmet gått mot en ökad professionalisering i produktionen och av uttrycket. Samtidigt har man värnat om eller sökt nya
vägar att ”koda” den känsla av oförutsägbarhet och improvisation som
produktionspersonalen och kanske också tittarna förknippar med livesändningar. Detta kan också tillskrivas en viss typ av intentionalitet
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från producentens sida, vilket tydligt visas i detta exempel från en intervju med Urban Eriksson:
UE: Han [Lasse Kronér] blir bättre av att inte riktigt veta vad nästa steg är. Han
vill ju naturligtvis ha kontroll, men han är ju också medveten om att händer
någonting oförutsett, så är han så... Han är en mästare på att plocka upp det!
Och hade det inte varit så, då hade ju inte jag ändrat, men i och med att jag vet att
Lasse kan hantera det, så brukar jag kasta om lite grand.
KL: När gör du det?
UE: Under sändningen.
KL: Under själva..? Inte på producentmötet?
UE: Nej, då kan man inte ändra, för då ser han ju det.
(I/Eriksson 000918/KL)

Enligt Gert Eklund var det ett principbeslut att programmet skulle
sändas live. Detta togs när man inför hösten 1989 (efter den omtalade
Danmarksresan) bestämde sig för att satsa på bingolottoformatet, trots
det nedslående resultatet för de tre provprogram som sändes lokalt
under våren samma år. Att konstituera Bingolotto som en liveproduktion
var också ett sätt att få den dåvarande radioprataren och ”direktsändningsmänniskan” Leif Olsson att ställa upp som programledare:
Loket trodde inte på det, och så sa jag att om man gör detta som jag vill att det
ska göras, i direktsändning med människor som ringer in till programmet så får
det en helt annan nerv och då kommer vi att lyckas med detta.
(I/Eklund 000127/MF)

I och med att producenten Sverre Andersson liksom den övriga
produktionspersonalen på det stadiet inte hade några nämnvärda tidigare erfarenheter av TV-produktion, kom de att tränas i detta produktionssätt. Att programmet sänds live är också något som alltsedan starten i TV4 framhållits redan i påannonsen: ”Bingolotto – direkt från Göteborg”.
Liveaspekten är grundläggande i förhållande till själva tanken
bakom eller uppfinningen av programmet – att koppla samman dragningen i lotteriet med bingospelet. Eftersom dragningen egentligen är
gjord på förhand gäller det att skapa en illusion eller en simulation av
en livesituation, och här lämpar sig bingospelet väl. När det redan
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efter något år i rikssändning ”avslöjades” i kvällspressen att lotteriet
egentligen var avgjort på förhand talades det om ”skandal”.7 Loket
sade sig vara chockad och publiken hotade enligt kvällspressen att sluta
spela. Men detta lade sig snart och allt fortsatte som förut, ty precis
som då tittaren, i enlighet med vissa genreförväntningar, godtar filmfiktionens många fantasisituationer och konstruerade spänningsmoment, är det fullt möjligt att leva sig in i bingospelet och uppleva
det som direktsänt. Givetvis bygger denna känsla i hög grad på att
tittarna/spelarna själva deltar i spelet genom att markera numren på
sina brickor med programledaren som ciceron och uppläsare. Det skapar en illusion av att spelet avgörs samtidigt som man spelar det –
eftersom man rättar sin lott i realtid när bingonumren läses upp. Någon tid för tvekan ges heller inte, eftersom alla garanterat har det nummer som ropas upp i någon av raderna på sin bricka. Sedan gäller det
visserligen att ha rätt kombination av siffror för att bli en vinnare.
Eller, rättare sagt, att ha rätt lottnummer på sin bingobricka.
Till Bingolottos format och livekod hör också de telefonsamtal som
kommer ”direkt” in i studion. Samtalen går egentligen inte direkt ut i
etern, utan slussas (som brukligt är) via en telefonväxel. Programledaren
kan dock inte i förväg med säkerhet veta hur samtalen ska utvecklas,
även om det finns en ganska strikt formel för hur de brukar vara uppbyggda, som både programledare och telefonör oftast är böjda att följa.
Den osäkerhet och dråplighet som ibland kunnat prägla samtalen gjordes det tidigare en stor poäng av. Bland annat gavs det under Leif
Olssons tid ut en video (Bingolottos bästa) med ”roliga” samtal. Sedan
hösten 1999 och skiftet av programledare har vissa uppgifter om vem
telefonören är inhämtats innan samtalet för att sedan meddelas till
Kronér. Allt för att öka socialiteten i samtalen och i programmets profil visavi tittarna i TV-sofforna:
så ska de åtminstone försöka ställa några frågor till de här i telefonen, för de är
ju så otroligt nervösa [...] och sen då skriva på prompten att ”åker på bröllop i
morgon förmiddag”. För om vi får ut sån information så vet vi då, så ”vad ska
du göra i morrn”, säger Lasse då. Så ”bröllop”, jaha, vad bra. Alltså ”vad trevligt”: Den typen utav ledande saker, då... så att då blir... Telefonsamtalet kan
ledas in till att bli någonting trevligare.
(I/Eriksson 000918/KL)
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Således finns det ett mått av planläggning av det till synes spontana. I
vissa lotterimoment har programledaren till uppgift att ringa upp en
vinnare. Eftersom denna dragning faktiskt sker direkt så kan inte vinnaren i fråga vara informerad innan, och är därför inte alltid hemma.
Således händer det ibland att programledaren ringer upp utan att få
något svar. Detta blir i sammanhanget ytterligare en markör för programmets livekaraktär.
För produktionspersonalen innebär livesituationen att alla måste
vara ”på tå”. Innan sändningarna har man också haft gemensamma
möten för att gå igenom innehållet i sändningen och på så sätt planlägga och kalibrera in alla i vad som ska hända under kvällens sändning.
”Förra veckan var bra. Jag vill bara påminna om att kameramännen är ansvariga
för bilderna av vinnarna. De är nybörjare på det här med TV och det är vi som
måste hjälpa dem och se till att det fungerar.”
”Jag har pratat med roddarna och sagt till att de inte ska vara för snabba idag. De
ska vara långsamma, hjulen ska komma in under filmen.”
”Idag har vi tre spelare. En mor, en far och en dotter. Vi har bestämt att alla tre
ska vara med uppe vid hjulet. Det är en liten annan sits, de är i 70-års åldern och
hon i 35-40 års åldern. Ingen av dem kan sitta kvar på ett naturligt sätt, så alla tre
får vara med och dra.”
”Det är en ny period nu, med nya lådor och nya företag, men det är tekniskt sett
inga konstigheter. En varning bara. Hästen ligger på 13 och Stegen på 15 vilket
betyder att det är stor chans att de är kvar på slutet till lådchansen. Då får vi
många telefonörer.”
[…]
”Nu gör vi ett nytt bra program”, säger han. ”Instruera vinnarna nu kameramän. Och så ska vi testa om det funkar med tre spelare, vi vill inte dela på dem.
Vi har tre bilvinnare idag också. Det har inte kommit några telegram till spelarna, det är för att de är från Borås men de har köpt lotten i Varberg så ingen har
vetat om vilka de är”.
[…]
”OK då gör vi ett nytt bra program”, säger Sverre.
Assistenterna kanske kommer vara lite splittrade idag, de har sportlov nu, det
börjar i morgon så de kanske har annat i huvudet.
”Upp på tå allihopa”, avslutar han.
(F/990213/KL)
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Även om livesituationen bygger på att kamerorna enligt ett mer eller
mindre konceptualiserat och inrepeterat mönster ”återger” vad som
händer i studion, så är bildkontrollen själva navet i sammanställningen
av dessa, liksom i skapandet av programmet direktkaraktär. I bildkontrollen, där man också har att hantera alla förinspelade inslag i
programmet, ges inte tid för längre överväganden enligt bildproducenten Peter Damerau:
[M]an får inte sitta här och vara ”oj, vad händer nu?, oj!”, utan det ska ju sitta
mer i ryggmärgen, så man ska inte tänka för mycket. Det brukar bli fel om man
börjar tänka: ”Vänta nu, var det här jag skulle...?”
(I/Damerau 990604/KL)

Också den rumsliga aspekten av inspelningssituationen är av betydelse.
Det förlopp som fångas och gestaltas sker (mestadels) i ett slutet rum
(studion) med en studiopublik som efter direktiv applåderar samtal,
dragningar och artister, vilket också det bidrar till livekänslan och den
tidsmässigt sammanhållna karaktären.

Programledaren i centrum
I skapandet av livekänslan har givetvis programledaren en nyckelroll.
Det är programledaren som skapar sammanhang och kontinuitet i
programmet, genom sitt sätt att tilltala publiken och sin närvaro. Redan i påannonserna betonas programledarens vikt. Såhär kunde ett
överlämnande från programpresentatören i TV4s studio i Stockholm
låta:
Leif Loket Olsson ger dig precis den assistans du behöver. Nu är det dags för
otroligt populära spelet Bingolotto. Det är bara bingobrickan, pennor och telefoner som fattas.
(Bingolotto 920314)

Men det är inte bara inom själva programmet som programledaren
skapar sammanhang. Han skapar även kontinuitet mellan programmets olika delar:
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Ja, nu har vi telefonerna hängande här, men nu ska vi lämna er en liten stund,
här, för att komma tillbaka till Göteborg efter att vi har gjort ett besök i Stockholm, för nu blir det reklam.
[Reklamavbrott: a) Ny LP med Kenneth & The Knutters; b) Löfbergs Lila]
Jaha, välkomna till oss i här igen i Göteborg då. Nu fortsätter vi med Bingolotto.
Och nu har vi två telefonare. Hallå i telefon!
(Bingolotto 911026)

För många tittare är det programledaren (såväl i underhållnings- som i
nyhetsprogram) man förknippar med en viss programtitel. Programledaren kommer således ofta att uppfattas som en galjonsfigur och
blir lätt en symbol för hela programmets ”varumärke”. Genom skriverier i pressen kan programledaren också komma att upplevas som
något av en nära bekant, och när programformat förändras kan
programledaren fungera som en kontinuitetsskapande faktor.
Programledarrollen är på flera sätt kopplad till en vidare medial
och publik kontext, men är också en funktion i programmets narrativa
universum, ty programledaren ska agera för att leda händelserna i studion och kommunicera med de tilltänkta tittarna. I sitt arbete i studion
förklarar programledaren programmets premisser (vad går detta program ut på, vad ska hända ikväll). Programledaren ska också binda
ihop inslagen (med på- och avannonser). Och i sin egenskap av programmets ”värd” välkomnar denne tittarna och introducerar och småpratar med gäster, artister och andra som kommer på besök till studion. Programledaren besitter också en ”privilegierad blick” genom
att, som om i en dialog, kunna vända sig direkt till kameran/tittarna
och därmed guida dem in i den sociala gemenskap och den känsla – av
vardaglighet, sociabilitet, etc. – som programmet aspirerar på (jfr. Bruun
1999 s. 148 och 227). Med dessa bilder och kryssklippning – baserad
på frågor, kommentarer och blickar – fungerar programledaren även
som ett kitt i TV-programmets uttryck och diskurs (jfr. Stade 1990).
Att leda underhållningsprogram handlar i hög grad om att skapa
en känsla av (mer eller mindre) lättsam socialitet och samvaro. Till
skillnad från nyhetsvärdar och andra i genrer där neutrala ansiktsuttryck och ett faktaorienterat och analytisk ordval står i centrum kan
programledare för underhållningsprogram använda sin kropp, sina
gester och sin mimik som uttrycksmedel. (Denne visas också gärna i
vida halvbilder och helbilder, stående och i rörelse på studiogolvet.)
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Förmågan att samtala och ställa frågor på ett lättsamt sätt till gäster i
studion hör också till jobbet.
I alla dessa avseenden är programledarrollen mycket central i Bingolotto. Under lång tid var programmet som bekant också närmast synonymt med sin programledare Leif Loket Olsson, och det är svårt att
finna motstycke till den vurm och också kult och kritik som under
stor del av 1990-talet omgärdade denne person. Olsson blev ”Loket”
med hela svenska folket och syntes förutom i Bingolotto i många andra
offentliga och ”folkliga” sammanhang, som auktioner, travtävlingar
och invigningar av olika slag. (Själv skilde han på sin TV-persona och
sitt privata jag genom att tala om ”Loket” i tredje person). I kraft av
många dylika externa uppdrag och i linje med sina erfarenheter från
direktsänd radio hade Olsson en osedvanlig förmåga att klara direktsändningssituationen och samtalet med telefonörer och andra tävlande/
spelare. Genom att ha lett programmet redan i lokal-TV kom han att
bli en viktig faktor i hela programmets uppbyggnad och också för hur
det skapades. Olsson hade också egna och bestämda uppfattningar
om vilken karaktär programmet skulle ha.
Förutom att agera bingoutropare är en annan dimension av
programledarskapet i Bingolotto samtalen med telefonörer och gäster i
studion. Detta var en del av arbetet som Leif Olsson ofta beskrevs
vara en mästare i. Han ansågs exceptionell i sin förmåga att ”ta folk”
och lägga sig på deras nivå. Ofta kryddade han samtalen med små
gemytliga skratt när han visade prov på sin förmåga att kunna identifiera i stort sett varje ort i Sverige geografiskt. Olssons agerande – och
även scenografin och tilltalet i stort – framstod i hög grad som utåtriktat och inbjudande, som att tittarna bjöds hem till Olsson: ”Välkomna.
Tack för att ni kommit”, säger Olsson till tittarna i presentationsfasen
i ett tidigt avsnitt (911026) av programmet. Loket hade en mycket stor
repertoar av verbala intimitetsstrategier för att skapa ett behagligt samtalsklimat: frekvent upprepande av telefonörens namn, kontakskapande
uttryck som ”hör du”, ”vet du”, ”ser du”, komplimanger och beröm,
skämt, skratt och andra gemenskapsmarkörer (Larsson 1999 s. 12ff;
jfr. Mårtensson 1998 s. 80ff).
I början av Bingolotto-eran var inte alla insatta i hur spelet skulle
spelas, utan tittarna behövde ”läras upp”. Därför visades under de
första säsongerna en instruktionsfilm i konsten att spela Bingolotto. Då
bidrog Olsson med instruktioner och förklaringar kring spelet. Dessa
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anvisningar blev en del i upprättande av ett allians eller ett kontrakt
mellan tittarna och TV-programmet. Men det hände att den forne radioprataren Olsson levererade instruktionerna på ett sätt som nära nog
”avslöjade” uppfinningen bakom programmet; det vill säga att bingospelet är ett sätt att rätta den egna lotten i ett redan avgjort lotteri:
Ni kan ju sitta hemma och ropa ”Bingo!”, men vi hör er inte. Men vi vet exakt
vilka som har vunnit. För dragningslistan kommer... har vi redan. Vi har ju...
detta är ett väldigt välkontrollerat lotteri så kontrollanten har nu dragit dom här
numren och lagt in i datorn. Så nu har vi en dragningslista så vi kan kolla redan
på måndag när ni kommer till affären om ni har vunnit eller inte.
(Bingolotto 911026)

I sin programledarroll kunde Loket ibland inta rollen som något av en
magister när han informerade och förmanade tittarna om hur man
skulle bete sig under spelet:
I veckan har säkert många av er köpt brickor. Mitt råd är dock: lägg ut högst två
spelbrickor framför er när ni bänkar er framför TVn. Annars hinner ni inte med
i svängarna. En viktigt regel – det går inte att börja dricka ett par groggar innan
spelet börjar och tro att man ska klara sig. Då är man snart borta. Ni ska heller
inte ha telefonen alltför långt ifrån er för att snabbt kunna ringa till mig i studion. Och var gärna några stycken som hjälper varandra med Företagsjakten
som ska fyllas i på baksidan av spelbrickan.
(”Följ med Loket mot miljonerna”, Expressen 19/12 1992)

Att personerna i publiken var viktiga inte bara som ”huvuden” i en
(växande) tittarskara utan också som finansiärer av idrottsrörelsen genom att köpa lotter var något som ofta underströks under Loket-eran,
genom programledarens ständiga uppmaningar till lottköp.

Planlagda missar
Sett ur ett produktionsperspektiv är programtiden och ordningsföljden mellan olika inslag av stor vikt, ty under en livesändning kan oväntade saker ske, och luckor i programmets flöde kan uppstå. Detta var
ett skäl till att man i Bingolotto länge hade dansband som spelade, eftersom dessa orkestrar har en omfattande repertoar och kan ”dra en låt
till” om så skulle krävas för att få programlängden att stämma med
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TV4s övergripande tids- och annonstablå. Likaså gjorde man redan
tidigt en poäng av det som Sverre Andersson talar om som ”goofar”,
dvs. olika tekniska och mänskliga missar i programmet: programledaren
tittar in i fel kamera, krångel med telefonsamtal, inslagen kommer i fel
ordning, fel vinjetter eller grafik läggs plötsligt in, osv. Denna typ av
misstag förklarades ibland i pressen med att tempot i programmet
med tiden skruvats upp så till den grad att de inblandade tappat kontrollen över det.8 Risken för fadäser och vikten av att artisterna skulle
spela live vändes till att bli en del i beskrivningen av ”programmets
själ”. Inte minst då Leif Olsson, med lång träning från direktsändningar
i (sport)radio, talar om programmet:
Jag tycker att det är jätteviktigt. Det är ju ren bluff, att komma hit och sätta på en
skiva! Det ska vara levande, det ska vara live, det ska kunna gå åt helsike, det ska
kunna bli så att jag tappar rösten så att de måste spela en låt: Det kan de ju inte,
om de inte kan spela.
(I/Olsson 991010/KL).

Under sin tid var Loket Olsson en väldigt viktig del i programmets
livekaraktär och sociabilitet. Något direkt manus förutom körschema
med lite anteckningar använde han sig inte av, och han repeterade heller inte innan sändning. Under sändningen hände det ibland att Olsson ”avvek” från det uppgjorda konceptet, eller bokstavligen valde att
gå sina egna vägar på studiogolvet. Denna understundom något improviserade inspelningsstil, allt efter programledarens agerande, kallades internt för ”Följa Leif ”.
Leif är väldigt spontan. Han tycker inte om att repa. [...] Han tror det är som
radio: ”Jag står här”, och ...jaha, ”nu går jag hit”, och ”nu står jag här” och ”nu
pratar jag med Birgitta här”. Han tänker radio. Det är väl lite av charmen också.
(I/Damerau 990604/KL)

Givetvis var missar vanligast under de första säsongerna av Bingolotto.
Med tiden förbättrades tekniken och handlaget med denna och
professionaliteten ökade. Men kring Olssons agerande fanns som redan nämnts en viss oberäknelighet i rörelsemönster och agerande. Han
drog sig heller inte för att bryta fasaden och gå vid sidan av kameran
för snabb konsultation med producenten Sverre, och inte heller för

172

Bolin & Forsman

direkta och ibland skarpa påpekanden till den tekniska personalen
medan han låg ute i bild. Detta hade också konkret inverkan på programmets utseende. Eftersom Loket inte repade utan ”sprang omkring”, och producenter och kameramän fick följa honom, var det
nödvändigt att använda ett brett, allmänt ljus för att undvika alltför
stora kontraster. Lasse Kronér har ett fastare rörelsemönster, och ställer sig på den punkt som repeterats in, vilket gör att ljussättningen kan
sättas mer exakt (F/991009/KL).
Att ha en beredskap för det oväntade hör till livesändningens premisser, men i och med bytet av programledare förändrades Bingolotto
på många sätt, och då tekniskt strul uppstått under Kronérs ledning
har denne genomgående intagit ett mer skämtsamt förhållningssätt till
det hela.
Även om antalet inspelade inslag kan sägas ha ökat – i och med
att fler artistinslag numera är inspelade – så har även de producenter
som efterträtt Andersson velat behålla programmets ”direktnerv”. I
detta intar programledaren en central roll och producenten kan mer
eller mindre medvetet kasta om i körschemat eller på annat sätt bidra
till att skapa förvirring för att förnya och förstärka livekaraktären: detta
var något som Urban Eriksson då och då tillämpade under sin tid som
producent i samarbetet med Lasse Kronér i dennes programledarroll:
man gör en grundmall och så ser man att nu helt plötsligt har vi kört den här, nu
har vi fastnat någonstans, och även under sändningar brukar jag då flytta om.
[...] Lasse säger såhär: ”Äh, hörru, nu är det såhär, nu måste vi försöka hålla de
här punkterna, för det... jag blir stressad.” Då vet jag att vi har lyckats.
(I/Eriksson 000418/KL)

Till den omläggning som följde med när Eriksson och Kronér kom in
i bilden hörde också att man – för att framhäva livekaraktären och få
en komisk effekt och tätare samspel i personalgruppen – lade in
”Studiomannen Janne”. I ett antal program under sin första höst (1999)
skojade producenten och hans medhjälpare också med Kronér genom att mixtra med de telefonlurar som han skulle använda då samtal
kom till studion. Ett annat exempel på denna typ av mer planlagda
misstag finner man i ett avsnitt från hösten 1999 när Lasse Kronér vid
sin entré kommer in och snubblar till på studiogolvet – något som
skedde flera gånger och som dessutom är etablerat som en autenticitetsKapitel 5: Bingolotto som TV-text
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kod vid programledarens entré i vissa amerikanska talkshows. Likaså
är hänvisningar till och snack med produktionspersonalen ofta använda grepp i amerikansk TV-underhållning. Exempelvis kan man se
ett visst inflytande från Late Show med David Letterman (Z-TV), där
Kronér, precis som Letterman, ofta småpratar med orkesterledaren
för husbandet (vilken i båda fallen sitter vid sin keyboard). Ytterligare
en förändring som skedde 1999 var att man till skillnad från tidigare
inte drog sig för att visa kameramännen i bild. Att visa programmets
produktionssida på detta uppenbara sätt blev redan under 1980-talet
en del i en mer ”postmodern” form av television, och en del i en
stilistisk reaktion på den tidigare TV-realimens förmenta osynlighet
genom att man betonade själva medialiseringen (jfr. Bolter & Grusin
1999, Caldwell 1995).

Narrativ struktur
Eftersom bingolottokonceptet bygger på en ”funktionsestetik”, baserad på det faktum att programmet är en livesänd redovisning av ett
lotteri, har bingospelen en central plats i organiserandet av programmet och sändningstiden. Men programmet har även andra beståndsdelar: telefonörer, lådöppningar, diverse lottdragningar, musikinslag,
lyckohjul och andra spelmoment, etc. Dessa är grundpelare i det
kommunikativa och interaktiva universum som programmet utgör. Genomgående har där funnits en programledare, en studiopublik och ett
studiorum. Annars har de olika komponenternas karaktär och inbördes ordning skiftat över tid. Inte minst har man laborerat med olika
spelkoncept och profiler på lottdragningarna.
Vi menar att Bingolotto både kan ses som ett format och som en
berättelse: om något, av någon, för någon, framställd på ett visst sätt.
I detta avsnitt ligger fokus på de grundläggande narrativa komponenterna i programmet, samt på olika gestaltande och stilbärande aspekter som scenografi och scenrum, musik samt grafik och montage.
När vi här talar om berättande ska det inte förstås i samma mening som då man diskuterar fiktionsberättande. Merparten av de teorier, begrepp och analysmetoder som finns att tillgå i sammanhanget
174

Bolin & Forsman

har sitt ursprung i film- och litteraturteori, och kan därför inte utan
bearbetning överföras till Bingolotto. Eftersom Bingolotto är ett direktsänt spelprogram med ett profilerat format, gör det att bland annat
tilltalet till, och interaktionen med, tittarna, samt programledarens roll,
bör tillmätas särskild betydelse. Låt oss ändå inleda med några grundsatser från traditionell narrationsteori.
Ett narrativ kan förstås som en struktur som organiserar och representerar rumsliga och tidsmässiga förlopp, i vad som av ”läsaren”
uppfattas som en kausal kedja (Branigan 1992 s. 3, Stam m.fl. 1992 s.
70). Narrationsteori kan såväl gälla kartläggningar och tolkningar av
genrer som enskilda texter, men i bägge fallen är syftet att förstå hur
dessa är uppbyggda, sammansatta och gestaltade. I linje med detta är
det viktigt att klarlägga hur berättelsen är uppbyggd och strukturerad
(dess förlopp och inbördes relationer), och hur den tänkta eller
implicerade läsaren eller publiken härigenom positioneras och tilltalas
(jfr. Chatman 1978). Till tankegången hör nämligen att en berättelse
bara blir möjlig om och när någon läser eller uppfattar den, utifrån
och mer eller mindre i enlighet med de aktuella konventionerna. Vad
en faktisk publik erfar och hur denna skapar mening är dock en fråga
för receptionsstudier snarare än för narratologin.
Enligt Peter Larsen (1990 s. 119) kan en berättelse på ett strukturellt plan sägas ha tre nivåer: den narrativa textens nivå (något berättas
och struktureras på ett visst sätt); det narrativa innehållets nivå, vilken
handlar om det som är föremålet för berättelsen (det som återges och
den ”verklighet” det refereras till); samt den narrativa handlingens nivå
(att något blir berättat av någon för någon på ett visst sätt med vissa
följder). Medan fiktionsberättande och dokumentära återgivelser (i film
och TV) på ett påtagligt sätt refererar till det narrativa innehållet, så
ligger betoningen i flera TV-genrer (såsom talk shows, spel- och lekprogram, estradunderhållning, etc.) på själva den narrativa handlingen
eller utsägelsen. Det vill säga att någon säger något till någon – för att
uppnå något. Denna nivå framstår som särskilt relevant vid en studie
av Bingolotto.
I ett spel- och underhållningsprogram i liveformat, som Bingolotto,
är det således inte bara händelseförloppet och hur detta utvecklas, utan
också de olika delarnas kommunikativa karaktär visavi publiken, som
är viktiga. Mot bakgrund av detta har vi valt att utgå från följande tre
dimensioner i beskrivningen av berättarstrukturen i Bingolotto.
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• Narrativa premisser: vilka är de ramverk som Bingolotto måste förhålla sig till?
Vilka är produktionens förutsättningar, regelverk och villkor?
• Narrativ segmentering: vilka är de grundläggande narrativa enheterna i Bingolotto, hur kan de beskrivas, och hur är de relaterade till varandra?
• Narrativa element: hur används och vilka funktioner fyller scenografi, studiorum, grafik, ljud, montage, kamerablickar etc., för att bygga upp strukturen
och spänningen i Bingolotto?

Narrativa premisser
Narratologiska synsätt är ofta textcentrerade. Sällan beaktas hur funderingar kring målgrupper och annat inom produktion och distribution inverkar på berättelsen och dess strukturer och uttryck. Berättarstrukturen i Bingolotto och utformningen av denna är dock inte bara ett
resultat av ett inarbetat format, genrekonventioner eller ambitioner,
praktiker och ideal hos programmakarna. Den betingas också av det
faktum att programmet i sin uppbyggnad ska vara funktionellt i förhållande till såväl bakomliggande ekonomiska intressen i produktionsledet som i relation till publikens önskemål och beteenden.
En text är aldrig producerad helt frikopplad från olika rådande
produktionsvillkor av teknisk och juridisk natur, och kan heller inte
frikopplas från kulturella konventioner (t.ex. av genrekaraktär). Alltså
det som Stuart Hall (1973/1993) kallar ”teknisk infrastruktur” (technical
infrastructure). Det rör sådana basala saker som att det måste finnas
en sändande kanal som kan förmedla programmet, en studio, kameraoch redigeringsutrustning, ekonomiska resurser och möjliga finansieringssystem, etc. Av dessa premisser ska vi dels framhålla betydelsen
av inspelningsplatsen, eller studion, dels betona betydelsen av tidsstrukturering i relation till de ekonomiska förutsättningarna, både vad
gäller utgångspunkten i själva spelet, och i den strukturering av tid
som TVs ekonomi befrämjar.

Studierummets betydelse
Inte minst viktigt som narrativ premiss är de fysiska lokaler som inspelning och inspelningsarbete sker i. Från början spelade man in i
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GDIFs lokaler i Gårda, och så småningom flyttade man till en restaurang inom samma fastighet. De begränsningar som påkallades av lokalernas arkitektur syns tydligt i de första programmen, där t.ex. möjligheter till kamerarörelser i höjdled var oerhört begränsade på grund
av den låga takhöjden. Detta, tillsammans med den begränsade storleken på lokalen, gjorde bildspråket tämligen statiskt.
Den studio där Bingolotto sedan 1993 spelas in ligger i Gamlestadens
textilfabriker vid Säveån i stadsdelen Gamlestaden i nordöstra Göteborg. De gamla fabrikslokalerna var uppställda på lergrund, vilket medförde sättningar i husen. De av plan placering beroende och därmed
sättningskänsliga spinnerimaskinerna behövde något som motverkade
rörelserna i husen, varvid kullager blev en viktig beståndsdel i den
fortsatta textilproduktionen. Detta innebar starten för Svenska Kullagerfabrikens (SKF) verksamheter år 1907. Under 1915 startade tillverkning av ett enradigt kullager med så kallad rullficka som fick namnet Volvo-lagret. Detta ledde till att AB Volvo 1926 startade tillverkningen av bilar, efter att tidigare varit ett dotterbolag till SKF. Även
Volvo anlade fabriker i närheten av spinnerifabrikerna och SKFs lokaler. År 1935 blev Volvo helt fristående från SKF. Det kan således ses
som symboliskt att bilföretaget har varit en av de stora sponsorerna av
de verksamheter som sedermera har kommit att bedrivas i de gamla
spinnerilokalerna i form av produktionen av TV-programmet Bingolotto.
I byggnadens sex plan ryms sedan 1993 radiostation Radio City
107,3, kabelkanalen TV21, två stora inspelningsstudior, Svensk TVBingo AB, samt lokaler för Bingolottos redaktionsgrupp och de som
arbetar med lotteri- och spelutveckling inom företaget (IGS).9 Strax
intill ligger SC1 – den servicecentral som arbetar med Bingolottos distribution i Göteborg och Bohuslän.
Byggnaden i Gamlestaden innehåller, förutom kontorslokalerna,
två stycken inspelningsstudior. Bingolotto sänds från den större A-studion. B-studion hyrs ut till andra produktioner. Under Lokets tid sändes både den nationella och den lokala versionen av programmet från
A-studion. Man använde i stort sett samma rekvisita på den lokala
som den nationella sändningen, med den skillnaden att Loket Olsson
i den nationella sändningen satt med soffgäster i en vinkelformad soffgrupp med tillhörande soffbord, medan han i den lokala sändningen
satt ensam i en fåtölj. Efter programledarbytet i augusti 1999 byggdes
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scenografin i A-studion om, och den lokala sändningen, där Loket
fortfarande var programledare och Sverre Andersson producent, förflyttades till B-studion, innan det lokala Bingolotto upphörde sista maj
år 2000.
Scenografin i en TV-produktion ska fungera både som ett praktiskt produktionsrum och som ett betydelseladdat kommunikativt rum
som understryker programmets profil och intentioner. Det ska också
upplevas som tredimensionellt av tittarna (Barker 1994). Scenografin
måste byggas upp så att det är möjligt att välja mellan olika kamerapositioner och olika bildvinklar genom att kameror kan förflyttas och
det ska också kunna göras förändringar mellan olika delar av programmet. Samtidigt ska scenografin utgöra ”ett rum” som representerar programmets själ och fungerar på rätt sätt visavi tittarna. Många
gånger iscensätts detta rum på ett sätt så att det liknar någon inredning
eller miljö som tittarna lätt kan identifiera (ett hem, en nattklubb, osv.).
Detta bidrar till att kommunicera den känsla som man vill framhålla i
programmet (jfr. Bruun 1999 s. 224f).10 Till scenografin kan man också
räkna de färginställningar och olika ljussättningar som präglar studiorummet. Man kan i scenografin också räkna in den inbjudna studiopubliken.
Scenografin i Bingolotto har förändrats mer eller mindre varje ny
höstsäsong. Man kan dock säga att den genomgående bestått av tre
delar – spelscener, artistscen och publikscen. Spelscenerna avser de platser i studion där de olika spelmomenten genomförs: själva bingospelet
i Lokets soffgrupp, lådöppningar, lyckohjul, etc. Artistscenen är den del
av studion där artister och dansband uppträder, och publikscenen är själva
läktaren där publiken sitter.
Under Lokets sista tid som programledare (hösten 1998 och våren 1999) var spelscenen uppbyggd som ett vardagsrum centrerat kring
Lokets soffgrupp/fåtölj. Bakom soffgruppen stod ett matsalsbord i
furu med sex stolar fördelade på de två långsidorna, samt till vänster
om det ett vitrinskåp. Till vänster fanns även en öppen dörr ut till en
hall beklädd med träpanel och rutigt klinkersgolv där det stod en rockhängare, samt på väggen två tavlor (föreställande en fjäril och en räv).
Bokhyllan till höger var halvfylld med (sponsrade) bokklubbsböcker.
Genom fönstren och glaset i balkongdörren syntes grannhusen: trevånings gula stenhus av 1950-talssnitt, såsom närförorter i Göteborg
och andra storstäder, likväl som stadsbebyggelsen i mindre städer och
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orter, ofta ser ut. Scenografen Folke Strömbäck förklarar att idén bakom
detta var att skapa en känsla av igenkänning:
[Rummet ligger] i andra eller tredje våningen i ett hus som är byggt femtitvå
eller nåt sånt där, i början på femtiotalet. Så jag åkte runt i stan här och fotograferade femtiotalskåkar, och då hittade jag en husfasad som jag kände igen från
min barndom när jag bodde i Piteå. Ett sånt hus har jag bott i, och det är en
väldig massa människor som bor i den typen av hus fortfarande. Det huset finns
i hela Sverige. […] Den där fotofonden, den är inte spejsad på nåt sätt, utan det
är ett fotografi av ett hus, så att man ska få känslan av att det är tryggt. En trygg
miljö.
(I/Strömbäck 990512/MF)

I soffgruppen satt Loket och spelade bingo tillsammans med de soffgäster som vunnit en plats vid förra veckans dragning. Scenografin var
så utformad att när Loket och soffgästerna spelade bingo satt de formerade som om de satt framför en TV-apparat, vilket de i själva verket
också gjorde. Från sofforna kunde de nämligen se de framrullande
numren i en monitor som fanns placerad rakt framför Loket, strax
bredvid producentens bord. På studiogolvet, till höger om Lokets vardagsrum, fanns platser för spel på hjul och annat som rullades in och
ut av ”roddare” vartefter de behövdes i programmet.
Publikscenen var under denna tid placerad mitt emot spelscenen.
Programmets publik är, som vi ska se senare i detta kapitel, en viktig
beståndsdel i det narrativa förloppet i Bingolotto, och utnyttjas flitigt i
framför allt de olika spelmomenten i programmet. I den meningen
har studiopubliken en mycket mer aktiv roll i den färdiga programtexten
än i många andra underhållningsprogram som spelas in inför levande
publik (undantaget rena pratprogram av typen Rikki Lake, som också
i hög grad bygger på aktivt publikdeltagande). Publikscenen var uppbyggd i gradänger där borden stod uppradade i vinkel mot scenen.
Ditresta betalande gäster spelade, och spelar fortfarande, på de uppdukade borden, som under denna tid hade dukats med lila pappersdukar, bingolottomuggar med gul eller lila servett, papptallrikar och
plastbestick, kaffetermosar med Löfbergs Lila-emblem, och läskflaskor
av märket Choice. Läktaren avdelades av en trappa som ledde upp till
två stora hjul som den tävlande under denna tid spelade på.
Strax framför publikscenen fanns producenten Sverre Anderssons studiobord, tillsammans med de två notställ där han satte upp
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stora A3-lappar med meddelanden till programledaren. Här fanns också
bord för statens kontrollant och lotteriföreståndaren, samt bord för
bilvinnare och andra som skulle vara med i bild under sändningen. Till
vänster om producentbordet, och likaledes till vänster om artistscenen,
fanns ljudmixern samt arbetspulpeter för kvällens studiomän med plats
för kartbok och körscheman. Dessa delar av studion syntes dock inte
i bild, annat än i undantagsfall (t.ex. vid helbilder över studion).
Artistscenen där dansband och artister framträdde var placerad till
vänster om spelscenen. Den var uppbyggd som en kub, och dekor och
rekvisita till denna scen förändrades från program till program, inte
minst med hjälp av variationer i ljussättningen. Scenografen säger sig
vid dessa tillfällen ha arbetat mycket efter de kläder som artisten valt
att uppträda i, för att scenografin på artistscenen skulle harmoniera
med klädstilen. Denna scen har alltså varit den som rent scenografiskt
ändrat sig mest från program till program.
Scenografin dominerades av den lila färgen, kombinerat med
orange. Dessa färger har ofta återfunnits i färgen på lottsedlar och
reklamaffischer. Den lila färgskalan har funnits med från programmets början, och att se färgvalet som en effekt av att Löfbergs Lila
varit en av programmets huvudsponsorer är knappast orimligt. Färgkombinationerna är ovanliga i TV-sammanhang, och har också gett
upphov till olika överväganden vid konstruktionen av scenografin:
FS: Bingolotto har ju en lila färg som är nån sorts varumärke, och det där upplevde jag som ett otroligt bekymmer [skratt] när jag började med det här, därför
att lila är en väldigt svår färg att jobba med. En klar lila färg, den innehåller
ganska mycket blått, och det är en väldigt kall färg, kylig färg. Och om man tar
t.ex. blålila och en varm rödlila ton och sätter dem bredvid varandra framför
kameran, då kommer man att uppleva att den där blålila, den blir blå, drar åt
blått, medan den rödlila, den blir brun. Så att i rummet därnere [dvs. studion] så
har jag liksom... i vissa riktningar så har jag liksom hållt mig bara i den varma
skalan för att då upplever man den här lila, varma lila tonen som verkligen lila.
Och hade man fått in andra element... eller kallare färgtoner, då hade man kunnat få konflikter i färgerna där. Alltså, det skulle ha dödat den lila. Hela rummet
är varmt och det är mycket rött i det. Och sen gjorde jag så, när det gäller lägenheten, att jag drog till med en knallorange färg som tapet där, och det var också
för att det här rummet som Leif sitter i, det är ett ganska stort rum. När man ser
det i bild så upplevs det som rätt stort, och då är det viktigt att man får en värme
i det. Alltså, den stora ytan motverkar värmen, därför så är tapeterna väldigt
varma. Orange är den varmaste ton man kan få. Sen finns det då ett kallt ljus
som kommer utifrån, ett blått ljus, som så att säga raderar i det varma, som gör
det kallt ändå i vissa delar av det.
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MF: Att den lila färgen var styrande var inte förhandlingsbart, så att säga? Det
var en premiss för ditt arbete?
FS: Jag såg det inte som en konflikt därför att det är en tuff färg att jobba med,
därför [skratt] så var det lite kul att ge sig på det. Det... nä, jag hade nog kunnat
ha mycket mindre lila, va. Det är nog ingen som hade haft nån synpunkt på det,
utan... Men jag kände det att när jag väl hade hittat en ton, då jobbade jag vidare
på den, men alltså inom den färgskalan, och det liksom växte på nåt sätt. Så det
var inte medvetet att det skulle, så att säga... Ja, bli på det sättet, utan det skedde
i processen där.
(I/Strömbäck 990512/MF)

Mellan publikläktaren och vardagsrumsscenen fanns under denna period ett stort utrymme där golvkamerorna kunde manövreras. Oftast
använde man sig av fyra golvkameror, samt en bom och en handkamera. Detta var en förändring gentemot de förhållanden som rått tidigare, och hade tillkommit på initiativ från scenografen tillsammans
med bildproducenten, eftersom det gav ”möjligheter till andra bilder”
(I/Strömbäck 990512/MF).
Det ovan beskrivna vardagsrum som bildade fond mot Loket och
hans soffgäster hade sett annorlunda ut tidigare. Innan Folke Strömbäck gjorde om scenografin inför hösten 1998 hade vardagsrummet
en mer herrgårdsliknande karaktär, med en stor öppen spis. Efter
herrgårdsscenografin övergick man till en scenografi av villavardagsrumstyp, innan Strömbäck införde den femtiotalsinspirerade miljön i
studion. Sedan omläggningen i samband med programledarbytet har
scenografin genomgått ytterligare förändringar. En av de mer innehållsmässigt betydelsefulla är att soffscenen tagits bort, och att kamerorna, som tidigare varit bannlysta från att visas i bild, nu förflyttas
synligt mellan spelande gäster.
Sammantaget arbetade under denna tid (1999) ungefär 30 personer varje lördag med sändningen, enligt vad Sverre Andersson uppger
i dokumentären Fenomenet Bingolotto (TV4 1998). Vid de lokala sändningarna var man färre (F/990511/MF).

Tablåtid, programtid och reklamtid
TV-produktion handlar i hög grad om ett organiserande av tid: förberedelse- och planeringstid, produktionstid, tablåtid, sändningstid,
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reklamtid och tittartid. Tre kontextuella grundpremisser av temporal
karaktär, och med direkt koppling till den sändande kanalen (TV4),
som har stor betydelse för produktionen av Bingolotto är tablåtid, programtid och reklamtid.
Tablåtid är den tid som finns annonserad i TV-kanalernas tablåer
och kan sägas vara den tid som tittarna grovt sett orienterar sina program efter. I Bingolottos fall har denna varit på lördagar, och vanligen
mellan 1900 och 2100. Under den första tiden i Bingolottos historia var
programmet tablålagt mellan 1800 och 1900 (till vissa månadsfinaler och
jubileumsprogram förlängs tiden). Både i publiksiffror och prestige
räknat är denna del av ”prime time” en viktig ”slot” för alla kanaler,
och av hävd placeras breda underhållningsprogram här.
TV4 har att ta hänsyn till sin övergripande profil, och här kan
man i påannonseringarna spåra hur Bingolottos status har förändrats
under de år som gått. I en påannonsering från 1991 spärrar programvärdinnan Agneta Sjödin upp ögonen och uttalar med högtidskänsla:
och i potten finns upp till en komma åtta… miljoner kronor att dela på. Om du
har turen att få bingo [höjer ögonbrynen] – kan du vinna ännu mer genom att
ringa direkt till studion [applåder från Göteborgsstudion hörs plötsligt men försvinner sedan] så nu över till Göteborg. Bingolotto och Leif ”Loket” Olsson!
(Bingolotto 911026)

I programvärdinnas presentationen från år 2000 finns inte något drag
av högtidlighet, snarare framstår Bingolotto som en av flera programpunkter i en hel TV-kväll, där snarare långfilmen verkar vara huvudnumret. Det tycks dessutom finnas en parallell mellan Bingolotto och
Sova med fienden (1991), genom att båda är program med fart och fläkt:
Ni hade kanske tänkt att den här lördagkvällen skulle bli lugn och behaglig. Ja en
sån där kväll när man skönt dåsar till, till framför TVn och vaknar upp till myrornas krig mitt i natten. Ja, då är det lika bra att ni på en gång sträcker efter
fjärrkontrollen och byter kanal. För vi hade nämligen tänkt att hålla er klarvakna. Bingolotto är som bekant ett program där det gäller att hänga med i
sifferkombinationerna. Och klockan nio väntar sen den otroligt spännande långfilmen Sova med fienden som är allt annat än ett sömnpiller. Ja håll i er nu. För nu kör
vi igång Fyrans lördagkväll!
(Bingolotto 000205)
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Programtiden, eller det antal sändningsminuter som länkas upp till TV4
i Stockholm från studion i Göteborg, har givetvis betydelse för hur
många inslag som får plats i programmet. En normal sändningslördag, när tablåtiden är satt till 1900 och 2100, ligger programtiden runt
95-100 minuter. Detta beroende på hur TV4 vill (och kan) disponera
reklamtiden och sina olika på- och avannonseringar. Vid de producentmöten som Sverre Andersson hade med sändningspersonalen ett par
timmar innan sändning på lördagen, inledde han alltid med att säga
hur många sändningsminuter man hade att förfoga över den aktuella
kvällen:
”Idag är programmet 99 minuter långt”, säger Sverre. ”Det är inte så mycket
reklamtid såld, så TV4 frågade om vi ville ha mer tid och det vill vi ju alltid. Det
är inte så mycket reklamköpare så här mitt i månaden, dom tror att folk inte har
några pengar. 99 minuter alltså.”
(F/990213/KL)

Om TV4 sålt för lite reklamtid fick Bingolottos produktionsteam således utökad programtid, vilket hälsades positivt av produktionspersonalen vid dessa möten. Hur lång programtid som finns till förfogande har givetvis direkt bäring för hur många och vilka inslag som
anses lämpligt att ha med i programmet.
Reklamtiden, till vilken även kan räknas trailers och Inför-program,
inverkar reglerande för programtiden genom den mängd reklam som
TV4 sålt. TV4s förtjänst ligger, som visats i kapitel 4, i de reklamintäkter man får för försäljningen av reklamtid (tittartid) i den slot där
Bingolotto är placerad. Reklamtiden regleras också av de allmänna regler som styr hur långa reklamavsnitt som är tillåtna i svensk TV.
Olika instanser som är inblandade i produktionen och distributionen av Bingolotto kontrollerar olika delar av dessa tre tidsenheter.
Detta får också tydlig inverkan på programmets innehåll och form.
En grundläggande transaktion bakom produktionen av Bingolotto är
att FSLs bolag Svensk TV-Bingo köper produktionen av TV-programmet Bingolotto av IGS. På så sätt får man ett forum för sitt lotteri. För
IGS ligger det främsta mervärdet i de intäkter man får genom mellanskillnaden mellan det pris man köper in vinsterna för från olika
företag och det officiella vinstvärde dessa ges i lotteriet/programmet
(vilket nogsamt anges av programledaren). En annan inkomstkälla och
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finansieringsform är sponsorintäkter. Det handlar dels om några få
huvudsponsorer, dels om ett antal mindre sponsorer. I bägge fallen
får företagen med sitt företagsnamn på lotten (plats i ”Företagsjakten”)
samt sina produkter exponerade i ”vinstpresentationsfilmerna”.
Huvudsponsorerna har dessutom med sin logotype i den sponsorvinjett (billboard) som visas före och efter programmet. I ett par fall
har kopplingen till vissa företag blivit så starkt att det direkt påverkat
programmets profil. Att man kan vinna senaste modellerna av
(Volvo)bilar genom att spela på Bingolotto är sedan flera år tillbaka en
del i marknadsföringen och profileringen av programmet:
Det är ju en sån där imagegrej för oss, att vi vill ha svenska bilar. Det är viktigt.
Bingolotto är svenskt, så att vi startade ju en gång i tidernas begynnelse, i lokala
TV, så var det SAAB som var med oss först. Men sen när vi gick till TV4 så var
vi så små, så då ville varken Volvo eller någon annan vara med, så vi började
med Nissan-bilar. Och det var ingen som reagerade för det [...] men i samma
veva som Nissan var med så blev vi ju stora, och då fick vi ju oerhört mycket
krav på oss från svenska folket, att vi skulle lotta ut japaner när det var svårt med
jobben på Volvo och så vidare. Och det kände väl kanske också Volvo då, så då
hoppade de på [sedermera hoppade Volvo av / vår anm.] [...] och sen så nu var
Volvo beredda igen, nu ville de vara med igen, framförallt då för att de gör S40,
GI 40 som ju är en folkbil. Så nu är de på banan igen.
(I/Andersson 990308/KL)

Det långvariga samarbetet med Löfbergs Lila gjorde att företagets lila
”företagsfärg” blev en av ”grundfärgerna” i vinjetten, på lotten och
även i scenografin. När scenografen Folke Strömbäck inför hösten
1998 skulle göra om utformningen av studion var som redan nämnts
den starka associationen till den lila färgen en av de faktorer han måste
beakta i sitt omvandlingsarbete.

Spelets betydelse för strukturen
Möjligheten att vinna är för många ett viktigt skäl till att titta på Bingolotto. Storvinster är få förunnade och bara vissa kommer fram via
telefonslussen och får ”välja låda”, men chansen att vinna finns och är
i sig en attraktion och lockelse. För att skapa trogna tittare och för att
ge alla tittare en känsla av att det trots allt ”lönar sig att titta”, är det
viktigt att det finns många chanser till mindre vinster.
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För nu har folk varit med så oerhört länge, dom har varit med i åtta år, så dröjer
det ett antal månader mellan varje gång du vinner hundra spänn så tycker dom
till slut att de aldrig vinner. [...] För vinner du hundra spänn så tycker du Bingolotto den lördagen är gôrbra. Sen spelar det ingen roll i övrigt, men du har vunnit.
Och du har haft chansen att ringa in och så. [...] Men det är ju det som styr att du
kan vinna och vad du vinner. Men framförallt att man vinner. Och så är det
grejen att om du vinner har du chansen att vara med i TV-programmet.
(I/Andersson 990308/KL)

Det skulle sannolikt inverka menligt på programmets popularitet om
antalet bingospel minskades. Dessutom skulle det alltså försvåra den
nödvändiga utdelningen av vinster och skapandet av känslan att alla
åtminstone kan vinna något. Att å andra sidan föra in fler bingospel
än tre i programtiden/berättarstrukturen skulle göra det svårare att
hinna med telefonörer, musikinslag och annat som i hög grad också
bidrar till programmets underhållningsvärde och sociabilitet. I det lokala lotteriet i Göteborg spelade man fem bingospel varje sändning,
men så hade man heller inte samma tidsmässiga begränsningar som i
rikssändningen, utan kunde fortsätta sända tills spelet var slut.
Direktkänslan i bingosimulationen, och möjligheten att sitta
hemma och ”spela med” och därtill att få möjlighet att komma fram
på telefon, eller till och med få vara med i programmet – liksom de
frekventa bilderna av studiopubliken, telefonsamtalen och det vardagliga programledartilltalet – är en del av skapandet av en social gemenskap som man i linje med Scannel (1996) kan hävda ska kännas både
vardaglig (informell) och speciell (ett lördagsnöje). Viktig är också känslan av identifikation och igenkännande: scenografin får inte kännas
främmande eller ”överlägsen”, spelarna och även vinnarna framställs
som ”vanliga” så att känslan av att det kunde ha varit en själv upprätthålls.
Även i förhållande till den grundläggande berättarstrukturen i Bingolotto utvecklades ett ”samspel” med publiken. De tydligaste exemplen
på detta finner man under den period då Bingolotto bröts av för TV4s
Nyheterna klockan 1920. Då var det många som använde denna paus för
att ”koka kaffe” och det var också något som Leif Olsson införstått
refererade till när han rundade av programmets första del och som
även påverkade tempot och underhållningskaraktären i programmet:

Kapitel 5: Bingolotto som TV-text

185

Det har vart en trivsam samvaro på lördagskvällen, och det var väldigt bra när
TV 4 hade nyheter mitt i alltihopa där, så det blev ett avbrott på en halvtimma,
va, så att folk som inte ville se det då, de tog fram och åt lite grand och så kom
de till Bingolottos nästa del igen, va. Nu har det blivit två korta avbrott i stället, så
det är sämre förutsättningar nu. Det var väldigt mycket lugnare, vi hade långa...
vi hade möjligheter att prata väldigt mycket mer med telefonörerna, vilket blev
väldigt många roliga samtal, som jag tror var väldigt viktiga.
(I/Olsson 991010/KL)

Det finns andra exempel på kopplingar och ”knep” som betingats av
programmets kontextuella premisser, men som bidragit till att skapa
en ”affektiv allians” (Grossberg 1992), och känsla av en tolkningsgemenskap och identifikation mellan programmet och dess publik: Loket spelade bingo tillsammans med sina gäster i soffan – precis som
publiken hemma; samtalen med telefonörerna hade en vardaglig ton
och en strikt form, och scenografin har genom åren, om än på olika
sätt, knutit an till miljöer och en föreställningsvärld man antar att publiken känt igen sig i.

Narrativa enheter: block, segment,
kamerainställningar
De ovan beskrivna premisserna för programmets produktion gör att
det ges en viss utformning. Denna utformning följer givetvis inte kausalt
på dessa premisser – andra varianter och tekniska lösningar på de ”problem” som uppstår som ett resultat av premisserna vore fullt tänkbara. Dock kan man säga att de haft en tydlig inverkan på programmets struktur. Det mest tydliga exemplet på strukturering är uppdelningen av programmet i tre block, men de enheter som vi kommer att
kalla segment är också tydligt präglade av vissa extratextuella betingelser. Utöver dessa två narrativa enheter komponeras programmet med
hjälp av olika kamerainställningar (bildvinklar, etc.), mot bakgrund av
produktionsbetingelser som, även om de inte är oföränderliga, vilar
som en bakgrundsfond till produktionen. Vi ska i det följande avsnittet mer systematiskt redogöra för dessa programmets tre grundläggande
narrativa beståndsdelar.
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Blockstrukturen
Som redan påpekats har Bingolottos tablåtid och programtid varierat,
men i grunden har den, som en effekt av den svenska lagstiftning som
TV4 är underställd, de senaste åren varit disponerad i tre block:

Tid

Block

1900
1

Reklam
1940
2

Reklam
2015
3

Figur 1. Schema över Bingolottos blockstruktur.

Den sändningstid som anges i programtablån avser således start- och
sluttid för hela Bingolotto-sändningen. Denna tid innefattar även reklamavbrott och olika trailers. Programtiden utgörs av det faktiska antal
minuter som produceras, och sänds från Göteborg. Före och efter och
mellan de första och andra och andra och tredje blocket är det avbrott
för reklam och annat material direkt underställt TV4. Här finner man
inte bara reklaminslag utan också så kallade Inför-program, dvs. korta
versioner (ca. 3-4 minuter) av vissa av TV4s ordinarie program. Dessa
kan ses som trailers för nästkommande ordinarie avsnitt. Men det egentliga syftet bakom dessa är att kringgå de reklamregler som finns i TV4s
sändningstillstånd, och undgå att dessa ”pauser” definieras som reklampauser i ett program. Därför är de också tablålagda som ”riktiga” program. I praktiken utgör de tre blocken givetvis ett program. De är
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också snarlika i sin uppbyggnad; med ett bingospel, telefonörer, musikinslag, etc.

Segment
En grundläggande tanke hos brittiske TV-forskaren John Ellis (1992)
är att mycket av TV-berättande (till skillnad från filmberättande) kännetecknas av att det är uppbyggt kring mer eller mindre fristående
enheter, eller segment. En viktig sida av organiserandet av ”TV-tiden”
är därför hur olika segment disponeras i antal och varaktighet, samt i
vilken ordningsföljd dessa placeras. Dessa segment radas intill varandra och sambandet mellan dem och publikens upplevelse av en linjär
följd är mer ett resultat av programmens ramverk – programvärdar,
studion, ett ämnesområde, genreföreställningar, etc. – än en effekt av
tematiska eller logiska kopplingar mellan de enskilda segmenten. Eftersom produktion av TV-serier bygger på standardisering är karaktären
hos och turordningen mellan olika segment oftast given (åtminstone
inom respektive säsong).
Då det gäller ett program som Bingolotto kan det vara svårt att
avgöra var ett segment börjar och slutar. Det körschema som används
av produktionspersonalen ger dock en uppfattning om hur programmet är uppbyggt och hur många segment det rymmer. Segment definierar vi också som att det innehåller en intern narrativ struktur, uppbyggd kring ett antal olika kamerainställningar. Det finns t.ex. inslag
som visserligen också innehåller ett antal olika kamerainställningar,
t.ex. vissa av vinstpresentationsfilmerna. Dessa saknar dock så gott
som alltid en narrativ struktur, och är just presentationer, eller uppvisningar av varor. Det engelska uttrycket ”on display” är i detta sammanhang relevant som en bestämning.
Den specifika uppbyggnaden av Bingolotto i olika block och segment ger programmet en cirkulär dramaturgi: vissa av de olika grundsegmenten (som bingospelen och samtalen med telefonörer) finns med
i samtliga tre block, och vissa inslag återkommer dessutom flera gånger
inom varje block (lottdragningar, telefonsamtal).
I Bingolottos ”platta” och cirkulära dramaturgi framstår heller inte
ett visst segment som direkt överordnat andra (inte ens segmenten
med spel på Lyckohjul med chans till mångmiljonvinster har framstått
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som särskilt upphöjda). Snarare är det situationen, tillfället, spelandet,
vinstchanserna, gemenskapen och tittarens närvaro som står i centrum. Den cirkulära dramaturgin kan antas överensstämma med ett
mer eller mindre rituellt tittarmönster. Programmet har också profilerat sig genom en att ha en stadig och ganska trogen publik.
Denna ordning har i princip karakteriserat programmet över tid,
men hur många sekunder vart och ett av dessa har varat har varierat
något. Till exempel finns det små skiftningar från block till block, och
från program till program, vad det gäller hur lång tid det tar innan det
blir bingo i bingospelet. Av förklarliga skäl är också presentationsfasen när premisserna för kvällens program presenteras och samtliga
gäster hälsas välkomna något längre i det första blocket än i de övriga
– där programledaren kan förutsätta att åtminstone stora delar av (den
bingospelande) TV-publiken är ”tillbaka”.
I bingolottoformatet kan man identifiera följande ingående segment som funnits med under hela programmets sändningshistoria:
• Presentation
• Bingospel
• Musikinslag
• Telefonörer
• Utlottningar
• Lyckohjul

Alla dessa segment återkommer i vart och ett av de tre blocken – utom
det första, eftersom den inledande presentationen av förklarliga skäl
inte behöver upprepas under en och samma kväll. Däremot återkommer den vecka efter vecka. Till dessa ständigt återkommande segment
ska läggas några som funnits med under vissa perioder:
• Tävlingar för barn
• Tävlingar mellan programledare och gäster
• Intervjuer med artister

För att ge en närmare inblick i hur dessa segment är konstruerade ska
de beskrivas lite mer utförligt nedan.
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Segmentens narrativa struktur
Segmenten har en viss varaktighet som givetvis kan variera från gång
till gång, och även mellan de olika blocken. Telefonsamtalen kan variera i längd, det kan ta olika många utrop innan tillräckligt många fått
bingo för att spelet ska avbrytas, etc. Segmenten har även en viss intern narrativ struktur. Denna kan och har utvecklats med programmet
under årens lopp.
Presentationen av programmet, och välkomnandet av studiopubliken
och den TV-tittande publiken, är det enda segment som endast finns
med i ett av blocken. Segmentet kan också betraktas som ett ramverk
till hela programmet, och håller de tre blocken samman genom att
peka framåt. Segmentet inleds (under hösten 2001) med en billboard
där de två huvudsponsorerna presenteras med manlig voice over:
”Bingolotto presenteras av...”, följt av de för säsongen aktuella huvudsponsorerna. Därefter fälls programvinjetten in under det att husbandet
spelar signaturmelodin, medan en manlig voice over presenterar programvärden Lasse Kronér, som gör traditionell programledarentré genom ett draperi, eller genom att komma nerför en trappa. Sedan presenteras i voice over de medverkande artisterna, och de vinster man
vill framhålla. Programledaren går fram till sin plats på scenen och
musiken avslutas. Här gör ofta Kronér något avdramatiserande, t.ex.
en misslyckad avslagning av orkestern eller dylikt. Sedan tackar han
för applåderna, och hälsar studiopubliken och tittarna välkomna. Efter en inledande prata – ofta med orkesterledaren som ställföreträdande samtalspartner – leder han över till något av de övriga segmenten.
Det mest centrala segmentet är annars bingospelen. Dessa annonseras av programledaren som t.ex. säger ”nu ska vi spela ettans bingo”.
Samtidigt kommer (hösten 2001) en animerad ”duttpenna” in i bild
och markerar en dutt på rutan ur vilken textens ”Ettans Bingo” framträder. Programledaren markerar övergången till två inledande
presentationsfilmer, som med kvinnlig voice over förevisar de vinster
man kan få om man har ”Dubbel” eller ”Kryss”, dvs. har lyckats få två
fulla bingorader (parallella eller i form av just ett kryss). Efter detta
leder programledaren över till själva spelet genom att säga ”Där har ni
vinsterna, här kommer första numret i ettans bingo”. Under denna
överföring läggs oftast en översiktsbild av studiopubliken in, gärna
under inzoomning. Därefter klipps under spelet mellan översiktsbilder
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över publiken, bilder på husbandet, naturbilder, närbilder på enskilda
spelare och närbilder på händer med pennor som ”duttar” på
bingotalonger. Överst till vänster i bild visas lottnumren allt eftersom,
medan programledarens röst förkunnar ”Bertil fem – en enkel femma”,
”Olof sextiofyra – sexa, fyra”, etc. Längst ner i bild radas de framlottade numren upp på rad. I bakgrunden spelar husbandet populära
sånger och poplåtar i instrumentala versioner och med nedtonade arrangemang (för att inte dra bort uppmärksamheten från spelet). Den
narrativa framåtrörelsen markeras av de successivt framträdande numren, där ständigt nya siffror adderas till dem som redan finns längst
ner i bild. Efter ett tag, när det blivit möjligt att få bingo genom att
minst en siffra i varje lodrät rad på bingobrickan kommit upp, framträder i bild det telefonnummer som man kan ringa om man fått bingo
(samtidigt som programledaren markerar detta med att läsa upp numret). Segmentet avslutas med att en text med ordet ”bingo” läggs ut i
övre vänstra hörnet, ackompanjerad av en ljudeffekt. Programledaren
säger ”Där blev det bingo!”, och orkestern avslutar. Därefter leder
programledaren över till nästa segment (t.ex. ett musikinslag). Den
grundläggande narrativa drivkraften under de tre bingospelen är således att spelet ska genomföras: dragningslistan ska presenteras, publiken ska få en känsla av delaktighet, det ska vara underhållande och
stämma in i programmets övriga betydelsestruktur. Och när spelet är
avslutat och tillräckligt många fått bingo sluts narrativet, och därmed
avslutas segmentet.
Ett typiskt musikinslag inleds med en påannons. Därefter framför
artisten sin låt med ett ”intro”, verser, refränger, och avslutning. Som
en bekräftelse på att musikinslaget är slut träder programledaren in
och tackar artisten, och leder över till nästa segment. Här är det således musiken som styr det narrativa förloppet – alltså en auditiv styrning snarare än en visuell (jfr. Lacey 2000 s. 43f). Musikinslagen i Bingolotto skiljer sig därmed inte från musikinslag i andra underhållningsprogram. Vad som skiljt ut Bingolotto i detta avseende tidigare har snarare varit valet av musikgenre, dvs. dansbandsmusik, en typ av musik
som inte varit lika vanlig i andra underhållningsprogram. Efter programledarbytet har dock närmandet till genrer som dominerat även i andra
underhållningsprogram ökat. Dansbandsgenren har också genomgått
tydliga förändringar under det sena 1990-talet, och därmed fått en
tydligare popkaraktär.
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Telefonsamtalen har en narrativ struktur som styrs av den muntliga
kommunikationens koder i samspel med vad som utvecklas till det
programspecifikt etablerade sättet att tala, t.ex. efter de premisser om
vad samtalen ska innehålla (väder, sport med lokal anknytning, etc.).
Inte minst Lokets telefonsamtal utvecklade en oerhört starkt ritualiserad form (Larsson 1999), vilken också under ”lådöppningarna” samspelade med Lokets rörelser och agerande, där bl.a. ”knepet” att precis när luckan med vinsten skulle öppnas ställa ytterligare en fråga för
att fördröja och dra ut på spänningsmomentet. Sålunda styrs också
den muntliga kommunikationen av de kommunikativa premisser som
ligger inbäddade i sändningsförutsättningarna. Visuellt har telefonsamtalen ofta fokuserat programledaren, med korta inklippsbilder på
de vinster som varit aktuella. Telefonsamtalen kommer ofta i grupper
om två eller fyra (men ibland också ensamma). Det är också ett av de
segment som genom sin samgruppering bidrar till programmets
repetitiva och cykliska karaktär.
Utlottningar har givetvis ett mycket kortare narrativt förlopp. De
består oftast av att tittarna får se ett nummer rullas fram på TV-rutan.
Ibland stannar siffrorna successivt, vilket förstås innebär att narrativet
är avslutat när den sista siffran stannat och programledaren läst upp
numret. Visuellt förekommer här inte lika många bildinställningar som
under bingospelen. Detta beror dels på att utlottningarna är tidsmässigt kortare, men också på att det narrativ som successivt framrullande
nummer i sig utgör, är tillräckligt för att skapa mening i segmentet.
Även utlottningarna kommer ofta gruppvis, och bidrar likt telefonsamtalen till upplevelsen av cirkularitet.
Vad gäller Lyckohjulen så finns det ett antal olika varianter på
narrativa förlopp, även om de i princip alltid når sin narrativa avslutning genom att någon vinner (ibland att vinsten uteblir). Vid vissa
tillfällen kan man säga att Lyckohjulen bidrar till att rama in de tre
blocken genom att spelet delas upp i två delar: en del precis i början av
programmet, där man t.ex. snurrar ett hjul för att se hur stor summa
per månad man kommer att vinna, och en del i avslutningen av det
tredje blocket där man snurrar hjulet för att se i hur många månader
denna vinst ska utfalla.
Till dessa ständigt återkommande segment kommer åtminstone
tre andra segment som förekommit under vissa perioder av programmets historia. Barntävlingar har varit ett sådant av och till återkommande
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segment. Dessa har sett lite olika ut. Ibland har de haft formen av
interaktiva spel där barn har fått ringa in och med hjälp av sina knapptelefoner t.ex. skjuta ned så många ballonger som möjligt. Det narrativa
elementet i ett sådant segment bygger naturligtvis på tävlingsmomentet, och narrativet avslutas när något barn har vunnit. Barntävlingar
har funnits både under Lokets och Lasse Kronérs tid som programledare.
Tävlingar mellan programledaren och gäster, ofta artister eller inbjudna
gäster i form av idrottspersoner, är ett inslag som uppkommit efter
programledarbytet. Ofta är detta segment kopplat till någon form av
tävling där publiken ska gissa om Lasse Kronér kommer att klara en
utmaning mot gästen (vilket han oftast inte gör). Även här är narrativet strukturerat efter det ingående tävlingsmomentet.
Intervjuer är också ett inslag som tillkommit efter programledarbytet, om än inte regelbundet. Dessa intervjuinslag liknar sådana som
förekommer i caféprogram. Som exempel på detta kan nämnas när
Lasse Kronér talar med någon svensk artist i ”intervjusoffan”, som då
Björn Skifs kom för att tala om sin nya skiva i samband med ett framförande i Bingolotto. Precis som i telefonsamtalssegmenten är det här
samtalet som styr narrativet, enligt de konventioner som ett institutionellt samtal av denna typ styrs av (Svensson 2001 s. 60ff; jfr. Linell
1990).

Kamerainställningar
Segmenten består, som redan framgått ovan, av ett antal olika mindre
delar. I varje segment ingår bl.a. en mängd kamerainställningar, inklippsbilder (t.ex. naturbilder under bingospelen), grafik, dvs. sådant som i
bildkontrollen sköts av bildproducent, VB (videobandsmaskinisten),
”stillis” (stillstore, som har hand om stillbilder och textgenerator), samt
PC (som har hand om de datorframmatade lottnumren). I flödesanalyser brukar denna nivå med Raymond Williams (1974) terminologi
kallas ”close range”. Här tittar man på sådant som antalet kamerainställningar (kameraåkningar, klippning, etc.), men också på programledarens gestik, mimik, ordval. Vår analys i detta sammanhang är inte
så detaljerad, men i de ovan beskrivna exemplen på segment finns en
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sådan nivå närvarande, och vissa frågeställningar påkallar ett noggrannare analytiskt närmande på denna nivå.
Kamerainställningarnas betydelse för den narrativa variationen i
programmet kan exemplifieras genom en jämförelse mellan två program mellan vilka det kan räknas nio år, skifte av inspelningsstudio,
och en avsevärt förändrad teknisk utrustning. Den första beskrivningen
är hämtad från oktober 1991, och en av de allra första nationella sändningarna, vilken spelades in i den gamla studion i Gårda. Det andra
exemplet är hämtat från år 2000, efter det att programledarskapet tagits över av Lasse Kronér. Detta inslag är inspelat i den nya studion i
Gamlestaden.
Från programmet 1991 hämtar vi en vinjett och välkomstpåa av
Loket. Efter värdinnans påannons läggs en bild med lila rutfält med
bingonummer ut i bild, det är tyst bråkdelen av en sekund och sedan
börjar signaturmelodin. Under denna faller rutorna i bingotalongen
ut och visar bilder på, i tur och ordning, husbandet i helbild, Loket i
halvbild, bingospelande publik i halvbild, Loket framför lådor i helbild och en snabb reklambild för ett sponsrande reseföretag.
Med sin bakgrund som radiopratare i sportsammanhang vet Loket hur man pratar utan manus, och under de 57 sekunder som hans
välkomstpåa varar, lyckas han också få med mycket. Medan Loket pratar lever han med i orden med gester och mimik. Han sitter i grön
kofta i en grön skinnfåtölj. Han har en vit skjorta med brunmönstrad
slips till. Bakom honom till vänster ser man de blå lådor som används
under spelen med telefonörerna, och till höger ett antal vimplar från
olika idrottsföreningar. På bordet står det en flaska (Ramlösa) och en
violett blombukett. Under denna sekvens finns inga klipp, utan det
hela utgår från en kamerainställning, rakt framifrån.
Känn er mycket välkomna tillbaka då, till Göteborg [rättar till sig i stolen och
lutar sig fram]. Tillbaka ni som var med förra lördan. Ni som inte var med förra
lördan får skylla er själva. För då vet ni inte hur roligt det här egentligen är. Men
jag hoppas att ni blir varse det idag. Hoppas att så många som möjligt utav er där
hemma nu har fått tag på brickor [håller upp en två brickor]. Dom ser ur såhär
kan jag läska dom som inte har fått tag på brickor. Såhär ser dom ut [Loket
lägger pannan i djupa veck]. Nästa vecka kanske [skrattar till] ni kan få tag på
dom. Det är i varje fall många fler brickor ute den här gången, 170.000 brickor
runt om i Sverige. Och även om ni kanske inte [Loket slår ut med händerna] har
hittat alla så... efter ett par gånger så ska det nog kunna lösa sig det här [Loket
lägger huvudet på sned]. Det här med distribution över hela Sverige är naturligt-
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vis inte det lättaste. Men vilken succé det blev! [lutar sig fram] Och vilka telefonsamtal. Vi hade 1800 telefonsamtal till Idrottshuset i Göteborg i måndags. Det
var nytt rekord. Växeltelefonisten var sjukskriven på tisda’ [grimas med munnen
– publiken skrattar till]. Välkomna [Loket nickar med huvudet] till oss [Loket
skrattar och lutar sig snabbt tillbaka] Hoppas att det blir lika trevligt idag [Loket
ler], jag är säker på att det blir det. Vi ska inleda som vanligt med vårat husband.
Vi har ju Spotlights [sneglar åt producenten till] som husband [sneglar åt scenen
till] och dom är naturligtvis på plats här för att bjuda på den musik [sneglar åt
scenen till] som dom... ni är vana vid sen förra veckan att dom bjuder på. Här
kommer Spotlights!
(Bingolotto 911026)

Loket betonar här – som han också gjorde senare – antalet sålda lotter
och den efterfrågan som varit. Vid den tidpunkt då detta program
gjordes fanns det fortfarande distributionsproblem, och Loket understryker det gemensamma intresset och delaktigheten i distributionen
och spelet. Det är en stark betoning på igenkännande: husbandet är på
plats, de spelar den musik som de spelat i tidigare program. Redan i
påannonsen understryks att programmet kommer från Göteborg, och
Loket drar en vits (om växeltelefonisten). Bakom Loket finns lådorna
och vimplarna: det hela är ganska anspråkslöst, och det understryks
att programmet fungerar som ett stöd för idrottsrörelsen.
År 2000 ser det hela helt annorlunda ut. Under förtexterna till
Bingolotto får vi tydligt veta vilka företag som sponsrat programmet.
Hela denna introduktion (sponsormeddelande, hälsningspåa och presentationer av deltagarna) tar knappt två minuter. Under dessa minuter används 11 olika kamerainställningar (varav vissa används vid flera
tillfällen). Bildtempot är alltså avsevärt högre än i avsnittet från 1991.
Men Kronér talar lugnare än Loket. Under hela sin presentation står
han på scenen med ett manusstöd i handen. Scenografin är neutralt
TV-mässig och en bil (Volvo) är det enda föremål som finns i Kronérs
närhet.
Billboard [Bingolotto presenteras av...] och förtexter
Publikbild [1: ÅKNING ÖVER]
[2: HELBILD PÅ SCENEN/BILEN OCH KRONÉR, SOM KOMMER IN
(UR KULISSEN). KRONÉR OCH VOLVOBIL I HELBILD. APPLÅDER]
Tackar. Hej och hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Jag sa till dom att applådera
lite längre faktiskt. Det gjorde jag innan. Välkomna ska ni vara. Detta kan va
kvällen när vi blir av med den här [visar med handen]: Volvo C70 Cab värd
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390.000. Det är en enda [3: NÄRBILD PÅ NUMMERPLÅTEN] bokstav kvar.
Så idag kan bli dagen när någon har en [4: HALVBILD PÅ KRONÉR] öppen
bil. Vad dom nu ska använda den till i det här vädret. Men det kommer en
sommar snart.
Vi har folk på VIP-hyllan [5: HALVBILD PÅ VIPHYLLAN] som sitter hos
oss. Det är [6:ÅKNING ÅT HÖGER] Margit Larsson ifrån Vessigebro, Marianne Berntsson ifrån Smögen, Sixten Nordlund ifrån Härnösand och [7: HALVBILD PÅ TOMMY] Tommy Eriksson ifrån Ösmo.
Välkomna ska ni vara. [Applåder] [5: HALVBILD PÅ VIPHYLLAN]
[4: HALVBILD PÅ KRONÉR] Våra Superchansvinnare, eller vår Superchansvinnare kommer från Lund och heter Edit Simmegren [8: HALVBILD PÅ
EDIT] och är här med sin svägerska [ehh] Majlis Arnehall. Välkomna ska ni
också va!
[4: HALVBILD PÅ KRONÉR] Och dom ska alltså lite senare ha chansen att gå
ett [9: HELBILD PÅ HJULEN] av dessa tre stora hjul i Superchansen, Säkra
vägen, [4: HALVBILD PÅ KRONÉR] Medelvägen eller Supervägen.
Kontrollant har vi också, för dagen, han håller järnkoll på oss. Han heter Åke
Lidén [10: HALVBILD PÅ LIDÉN], och även han får en applåd av oss.
[4: HALVBILD PÅ KRONÉR] Vi ska ta och börja musikaliskt. [ehh] ska vi
göra. Och det ska vi börja med Sveriges just nu populäraste band faktiskt. Låten
gick idag upp som etta på Svensktoppen. Bandet heter Barbados. Och låten
heter Rosalita. Välkommen! [11: INÅKNING MOT SCENEN]
(Bingolotto 000205)

Att säga att denna introduktion är mer TV-mässig är knappast någon
överdrift. Det är många fler bildväxlingar. Kronérs entré liknar mer
hur programvärdar i diverse TV-shower träder in i händelsernas centrum. Kronér tackar för applåderna. Hans skämt hänvisar till en gammal sliten programledarkod (”Jag sa till dom att applådera lite längre”)
som pekar på glipan som finns mellan publiken i studion och TVpubliken. Detta är inte samma skämtkultur, och inte samma typ av
(göteborsk) rolig historia (om telefonisten) som Loket drar. Det centrala i presentationssegmentet är att alla som ska medverka i programmet presenteras med namn och i bild. Genom påpekandena kring
Volvon och hänvisningen till Superchansen stakas också programmets
hållpunkter ut. I denna programpresentation sägs ingenting om lotter,
föreningar, publikkontakter eller annat som mer i detalj rör bingospelet. Alla förutsätts veta vad som gäller.
Tittar man därefter på bingospelen (i den tappning de hade 2001),
som är de kamerainställningsmässigt mest komplicerade och samman196
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satta segmenten, och tillika de tidsmässigt längsta, kan man identifiera
ett stort antal bildinställningar och kamerapositioner under den del av
segmentet som utgörs av själva frammatandet av lottnumren (vilket
föregås av den introduktion till spelet som beskrivs under presentationen av segmentet i sin helhet):11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

helbild bakifrån/ovanifrån över publiken
sakta inzoomning mot programledaren
inklippsbild på lucköppning i Färgfemman, interfolierat med halvbild på
den unga kvinna som vann en miljon kronor och hennes glädjereaktion
närbild på samma kvinna, nu i direktsändning sittandes i publiken
halvbild på basisten i husbandet
inzoomning mot hans basgitarr till extrem närbild
övertoning till halvbild på publiken
utzoomning och panorering åt vänster till helbild över publiken
närbild på VIP-gäster i soffa
helbild på pianisten i husbandet
helbild på blåssektionen i bandet; närbild flicka i publiken
panorering ur grodperspektiv åt vänster från blomsterarrangemang in
över VIP-gästerna i soffan med inzoomning
helbild på husbandet
halvbild på gitarristen (gitarrsolo)
extrem närbild på händer med duttpenna och bingobricka, utzoomning
och tiltning uppåt på VIP-gäst i halvbild
helbild över publiken från höger
helbild husbandet, inzoomning
närbild trummis
helbild VIP-gäster
närbild på ung kvinna i publiken, utzoomning inkluderandes mannen
bredvid henne
helbild husbandet, tiltning uppåt
halvbild blåssektionen
halvbild pianisten
panorering åt höger över VIP-gäster i halvbild
helbild husbandet
halvbild på blåssektionen under utzoomning till helbild på husbandet
helbild publiken bakifrån/ovanifrån
helbild husbandet under inzoomning
tillbaks till helbild över publiken ovanifrån/bakifrån
tiltning lätt uppåt mot programledaren – bingo!
(Bingolotto 010825)
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Hela denna del av segmentet är fem minuter och två sekunder lång,
och innehåller 21 kamerainställningar, vilket är exakt lika många som
de nummer som ropas upp (hela segmentet inklusive introduktionen
till spelet är sex minuter och elva sekunder). Att det är lika många
kamerainställningar som nummer betyder dock inte att rytmiken i bildväxlingarna styrs av nummerutropen. Inte heller förefaller de styras av
musiken. Klipprytmen är lugn, och med mjuka övergångar. Under hela
sekvensen används zoomning, panorering (kamerarörelser i sidled) och
tiltning (rörelser i höjdled) frekvent. Man växlar också mellan ett antal
kameror som ger olika standardiserade kamerainställningar. Det förekommer t.ex. fem helbilder på publiken (och en halvbild). I stycket
ovan har de mer omfattande rörelserna markerats, men i stort sett
varenda kamerainställning innehåller rörelse, om än ibland närmast
omärklig. Att lägga märke till i detta exempel är också avsaknaden av
naturbilder, eller inklippsbilder på idrottande barn, vilka ofta annars är
vanliga.
Många bildinställningar innehåller, genom det flitiga användandet av panorering och tiltning, också flera motiv genom att kameran
ibland börjar med t.ex. en närbild på en person, för att sedan zooma
ut och övergå till någon annan person eller till en helbild över flera
personer. Trots att segmentet framstår som innehållslöst, inte minst
för att man kan anta att de flesta tittares koncentration delas mellan
bild och lottsedel, innehåller det förvånansvärt många bilder och motiv.

Narrativa element
Ytterligare en viktig del i programmets arkitektur är de delar som fungerar som sammanbindande länkar mellan de olika segmenten. Dessa
kan främst hänföras till det vi har valt att kalla narrativa element, med
vilket ska förstås olika typer av till buds stående medel som man inom
programproduktionen har till sitt förfogande för att skapa ett narrativ
av de olika delarna. Dessa element kan inte likt segmenten brytas ner
i enskilda narrativa enheter. De har ingen egen narrativ uppbyggnad,
och kan därför inte fungera i programmet i egen rätt, utan får sin
mening just genom att adderas till, och ibland också ingå i, segmenten.
De viktigaste av dessa narrativa element är programledaren, presentations198
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filmerna och studiopubliken.11 Utöver dessa tre huvudelement finns ljudeffekter, specialvinjetter och annan grafik, men också element som
uppmaningar till tittare, förannonsering av inslag i kommande program, etc. Alla dessa element utgör byggstenar som programproducenterna har att laborera med i produktionen av programmet. Vi har
redan tidigare beskrivit programmets estetiska utformning som en
funktionsestetik: de element som finns med är motiverade av deras
plats i spelet, och i det narrativa förlopp som är avsett att dra in tittarna i detta (och därmed få dem att sitta kvar framför TVn och tycka
att programmet ger dem något, att det t.ex. är avkopplande, spännande eller trevligt (jfr. Scannel 1996).
Det allra viktigaste sammanlänkande elementet får anses vara
programledaren. Dennes funktion är, som redan redogjorts för i samband med genomgången av programmets livekaraktär, att bl.a. genom
på- och avannonsering binda ihop de olika segment som förekommer
i programmet. Detta eftersom segmenten i sig inte har något med
varandra att göra, och inte själva kan bidra till en övergripande narrativ struktur. I den meningen bygger Bingolotto på en oral kommunikationsform, i det att programmet inte fungerar hierarkiserande i sin
narrativa uppbyggnad, utan kännetecknas av att det är additativt (olika
delar kopplas till varandra i en sekvens), redundant (vi vet vad som ska
komma härnäst – en ny siffra, ett nytt spel, en artist, etc.), situationsbundet (livekvaliteten) (jfr. Ong 1982/1991 s. 50ff). Denna orala karaktär ansluter väl till dessa genrers ”kommunikativa ethos” som
Scannel (1996) kallar det, vilket innefattar trevlighets-, gemenskapsoch vardaglighetsfunktioner.
Presentationsfilmerna kan i förstone tyckas utgöra segment i sig själva,
eftersom de oftast består av flera olika kamerainställningar. Dock har
de ingen narrativ uppbyggnad med egna drivande spänningsbågar med
början och slut (jfr. Lindholm 1988). De fungerar därför som en enskild kamerainställning när den lösgörs ur sitt sammanhang, dvs. som
en fristående ikonografisk enhet som förevisar något. Presentationsfilmerna kan också ingå i flera av segmenten, och kan kopplas till de
narrativa premisserna för programmet. Utan dessa byggstenar skulle
sponsorernas vilja att delta minska betydligt, och de ekonomiska förutsättningarna för produktionen förändras.
Studiopublikens narrativa funktion är bl.a. att genom att framvisas
applåderande i bild fungera som markör för avslutning och inledning:
Kapitel 5: Bingolotto som TV-text

199

programmets presentationssegment inleds t.ex. med en översiktsbild
över publiken, och när ett artistframträdandes slut ska markeras klipps
det in bilder på applåderande publik. På det sättet får publiken en
förstärkande funktion, som i kombination med att programledaren
muntligt förklarar att låten är slut genom att tacka artisten, verkligen
kan understryka att så är fallet genom det konventionsbundna applåderandet. Dessa inslags vikt som berättarmässigt inslag i programmet
understryks av att man inom programproduktionen markerar var det
ska klappas genom att ”sätta igång” applåderna med hjälp av studiovärdar och -värdinnor. Publiken instrueras också skämtsamt i hur man
ska uppträda, genom att producenten Sverre Andersson poängterar
detta i sitt förberedelseprat med publiken innan sändning:
”Vi behöver hjälp av er”, säger Sverre. ”Satt ni och sov nu? Vi vill att ni ska
applådera. Ni ska dels applådera när ni vill – och så ska ni applådera när vi vill.”
(F/990213/KL)

Studiopubliken fungerar också som en förstärkare av det kommunikativa ethos som programmet förmedlar, och utgör tillsammans med
programledaren den viktigaste komponenten i skapandet av gemenskap, sociabilitet, trevlighet och inte minst igenkännande och vardaglighet, ty det är ”vanliga” människor vi ser i publiken (jfr. Syvertsen
2002).

Bingolottos narrativa struktur
Vi har nu nått fram till en grov beskrivning av de olika narrativa premisserna för programmet, den narrativa segmenteringen och dess olika
enheter, samt vilka element som ingår i de olika blocken, segmenten
och i kamerainställningarnas återgivning. Med dessa beskrivningar i
minnet kan vi konstruera en principiell modell över Bingolottos strukturella uppbyggnad. Med hjälp av denna modell ska vi sedan försöka
diskutera hur de olika analytiska infallsvinklarna kan relateras till varandra.
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Figur 2. Schema över Bingolottos narrativa struktur och ingående element.

Som vi antytt tidigare är strukturen formad utifrån ett funktionellt
perspektiv, där de ingående delarna har kommit att utvecklas i samspel
med vissa narrativa premisser. Programmet har sin funktion i förhållande till själva spelet Bingolotto, och en premiss som följer därav är
att lottdragningen måste genomföras och vinster presenteras. Genom
att spelet bygger på att det är flera vinster som ska presenteras (inte
bara en vinnare som vinner mycket, utan även många vinnare som vinner mindre summor), får programmet genom de upprepade och ständigt återkommande lottdragningarna och nummerutropen en repetitiv karaktär, vilket privilegierar en cirkulär dramaturgi, som i sin tur
skapar en betoning på gemenskap och samhörighet i det publika tilltalet. Denna form är också avhängig de premisser som styr TV4s verksamhet, och som återverkar på hur IGS producerar programmet. Det
är bl.a. dessa premisser som ligger till grund för den blockstruktur
som Bingolotto kommit att få.
Den höga produktionstakten, och de långa sändningssäsongerna
bidrar också till att segmenten narrativt struktureras på likartade sätt.
Här utgörs variation inom segmenten av kombinationen av kamerainställningar och de element man framhäver (ibland förinspelade avsnitt med idrottande barn, ibland enbart publik- och studiobilder).
Därigenom uppnås programmets speciella funktionsestetik.
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Eftersom segmenten är uppbyggda på olika sätt, och deras narrativ därigenom styrs av olika drivande element (telefonsamtalen, musiksegmenten, bingospelet), måste också det analytiska närmandet ske
med hjälp av olika uppsättningar av analytiska verktyg. En språkligt
orienterad analys av telefonsamtalen ligger givetvis nära till hands, och
kan ge rika insikter i hur vardagligt samtal i medier styrs av medieringen,
medan en liknande analys av bingospelen framstår som relativt intetsägande, eftersom de verbala koderna under spelet inskränker sig till
ett uppräknande av lottnumren. Här förefaller en mer visuellt koncentrerad analys kunna ge mer intressanta resultat. I den meningen är
Bingolotto ett program som har en bred repertoar av ingående delar.
Huruvida denna breda repertoar uppfattas som bred eller intressant
av publiken, är en fråga för nästa kapitel.

Sammanfattning
Vi har i detta kapitel med kvalitativa utgångspunkter beskrivit och diskuterat hur TV-texten Bingolotto är uppbyggd. Detta har gjorts utifrån
kontextualiserande och teoretiska resonemang hämtade från TV-teori
gällande genre, format, narration, tilltal och tittarpositioner samt
intentionalitet i produktionsledet. Detta har använts som bakgrund i
analyser och beskrivningar av programmets livekaraktär och som grund
för modeller över dess narrativa struktur. Det sistnämnda avser hur
programmet är uppbyggt i tre block och i ett antal mer eller mindre
fasta segment, såsom bingospelen, samtal med telefonörer, lyckohjul,
lotteridragningar och musikinslag. Den empiriska utgångspunkten har
varit ett urval program från de dryga 375 avsnitt av den rikssända
versionen av Bingolotto som sänts under åren 1991-2001. Då vi menar
att även produktionssidan bör vägas in som en viktig kontext och
förståelsegrund för textanalyser av Bingolotto har även intervjuer med
programansvariga och redaktionsmedlemmar använts. Tre frågor har
varit vägledande för kapitlet:
•
•
•
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Vad karakteriserar Bingolotto som TV-program och vilka är dess centrala
narrativa och estetiska element?
Hur har programmet förändrats över tid?
Vilka bakomliggande faktorer kan främst sägas ha påverkat programmets
utformning över tid?
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Det karakteristiska med Bingolotto
Bingolotto är ett program som kan hänföras till genren spelprogram.
Huruvida man vinner i spelet beror uteslutande på tur. Det är alltså
inte förkunskaper som premieras (även om det krävs viss förståelse
och kompetens för att kunna delta i bingospelen). Vinnarna framhålls
heller inte påtagligt, snarare betonas deras ”vanlighet”. Därmed framhålls att vem som helst i publiken kan bli en vinnare. Samtidigt som en
materialistisk och konsumtionsinriktad kultur med orientering mot individen och familjen snarare än mot en vidare kollektiv gemenskap
hyllas, finns det i programmet en betoning på det normala, och på den
”vanliga människan”.
Ett gemensamt universum och värdespektrum kretsar dock kring
”det goda livet”, familjen och ”det svenska”. Det sistnämnda har lite
att göra med exkluderande nationalism, utan mer med betoningar på
det lokala och det regionala, t.ex. i telefonsamtalen i programmet.
Bingolotto kan likaledes beskrivas som ett underhållningsprogram,
avsett för en familjepublik under prime-time på lördagskvällar. Det är
dock svårt att finna några direkta motsvarigheter till Bingolotto i vare sig
det samtida eller tidigare TV-utbudet och programmet karakteriseras
också av ett eget och särpräglat format. Det har skett en rad förändringar över tid vad det gäller gestaltningen av de olika delarna i programmet. Samtidigt är graden av standardisering och repetitivitet i utformningen och i produktionspraktiken påtaglig. Av avgörande betydelse för bingolottoformatet har hela tiden varit bingospelen (sedan
flera år tillbaka tre per program) samt att programmet, alltsedan starten i lokal-TV i Göteborg 1989, är en liveproduktion.
Bingospelen är ett sätt att gestalta vad som egentligen är rättningen
av lotteriet Bingolotto: dragningen är gjord på förhand, men tillkännagivandet av denna sker i direktsändning. Denna simulation av bingospel
bygger på att tittarna i sina hem själva rättar sina lotter genom att
markera nummer på sin bingobrickor. Det hela upplevs dock som ett
direktsänt spel. Denna koppling till lotteriet och livesituationen gör att
man kan säga att programmet estetiskt och narrativt är uppbyggt utifrån vad vi valt att kalla en ”funktionsestetik”.
Av avgörande betydelse för helheten är således lotteriet. Samtidigt ska detta direktsända program fungera som underhållning och
vara ett program man kan samlas kring, där bingospelandet är något
man gör tillsammans – både rent faktiskt med dem man tittar ihop
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med i hemmet, och som en känsla i förhållande till en vidare publikgemenskap. Programmet ska också kännas trevligt, folkligt, präglat av
gemenskap och erbjuda öppningar för identifikation. Vi menar att
följande sex aspekter i programformatet Bingolotto – som man också
hållit fast vid genom åren även om gestaltningar och idékoncepten
kring dessa förändrats över tid – bidrar till detta:
• bingospelen (lottdragningarna)
• möjligheter för tittarna att delta genom spel och telefonsamtal
• liveproduktionen
• studion och studiopubliken
• en programledare med folklig förankring
• musik med bred förankring

Under bingospelen kan tittarna hemma delta. Om man får bingo, dvs.
har rätt nummer på sin lott, får man inte bara en mindre kontantvinst,
utan kan också ringa in, och, om man här har tur och kommer fram, få
chansen att delta över telefon eller få komma till studion, i bägge fallen med möjligheter till större vinster: kontanter, bilar, resor, kapitalvaror, konsumtionsartiklar, etc. Av stor betydelse för programmets
tilltal och känsla av socialitet är studiorummet och studiopubliken.
Genom scenografin och ett stort antal bilder av (den applåderande)
studiopubliken, liksom via telefonsamtalen och bingospelen, representeras tittarnas närvaro i programmet och känslor av identifikation
och igenkännande blir möjliga för tittarna. Av stor betydelse för programmets tilltal och symboliska universum är också programledarens
förhållningssätt visavi tittarna, telefonörer, etc. Programledaren och
bilder av studiopubliken fyller också viktiga narrativa funktioner i helheten, genom att fungera som markörer för början och slut i de olika
segment som ingår i programmet. På ett mer övergripande narrativt
plan karakteriseras Bingolotto av att programmet är uppbyggt i tre block.
Vart och ett av dessa består av olika segment, vilka i sin tur rymmer en
mängd olika kamerainställningar, t.ex. bilder på programledaren och
studiopubliken.
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Förändringar över tid
Livesituationen och bingospelet har varit konstituerande för Bingolottos
tilltal och narrativa struktur. Sett över tid har dock en rad förändringar
skett. Men införandet av ny teknik, överflyttning till en ny studio och
en allmän professionalisering av produktionen har gjort att Bingolotto
från att ha haft en ganska enkel profil gått till att vara en, åtminstone
tekniskt sett, mycket sofistikerad produktion. Sedan slutet av 1990talet och särskilt sedan man hösten 1999 bytte programledare har också
tilltalet i programmet förändrats. Bingospelen är fortfarande en kärna
i programmet och ingår i vart och ett av de tre blocken, men betoningen på lotteriet och kopplingarna till föreningsvärlden har trätt i
bakgrunden. I stället har programmet mer fått karaktären av ett underhållningsprogram. Ett skäl till denna omorientering har varit att
både intressenterna bakom lotteriet och TV-produktionsbolaget, liksom den sändande kanalen TV4, har velat föryngra programmets
målgrupp. Ett sätt att uppnå detta har varit att föra in en annan typ av
artister i programmet, med ökad betoning på utländska och svenska
pop- och rockartister, än som tidigare svenska dansband. Numera är
det heller inte längre lika viktigt att artister medverkar live.

Bakomliggande faktorer
Funktionsestetiken i Bingolotto går, som redan har nämnts, att koppla
samman med det faktum att programmet är länkat till och är en förmedling av lotteriet Bingolotto. Vi har även argumenterat för att man
i analyser av programmet, dess utformning och bakomliggande faktorer bör väga in produktionsledet mer än vad som annars är vanligt i
textanalyser. Bingolotto växte fram på lokal-TV-planet och hade som en
viktig drivkraft då kopplingar till det lokala idrottslivet i Göteborg.
Flera av dem som var med i produktionen var också länkade till
föreningsvärlden.
Det gjorde att programmet – trots de miljardbelopp lotteriet med
tiden kom att omsätta – hade kopplingar till ett mer ideellt tänkande
kring Bingolottos betydelse för idrottsrörelsen och för vissa tittargrupper
(främst äldre). Detta synsätt har också funnits med som en del i diskursen kring programmet och intentionerna bakom detta. Spänningarna mellan detta synsätt och ett mer strikt ekonomiskt tänkande med
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starkare kopplingar till TV-branschen och TV-marknaden än idrottsrörelsen har funnits länge, men accentuerades i slutet av 1990-talet, då
de ledde fram till att programmet förändrades på ett genomgripande
sätt. En viktig intressent i detta sammanhang var den sändande kanalen TV4. TV4s ekonomiska behållning ligger i att man får intäkter för
den annonstid som säljs i anslutning till programmets sändning. Mellan de tre blocken ligger också avbrott för reklam. För att kringgå
gällande lagstiftning för TV-reklam har TV4 här lagt in s.k. Inför-program. Dessa avbrott blir i sig betingande för funktionsestetiken och
den narrativa strukturen i Bingolottos tre block. Även den tablåtid programmet tilldelas har betydelse för dess utformning. En annan premiss för programmets narrativa struktur och utformning är tittarna
och betoningen på att dessa ska känna sig delaktiga.

Fotnoter
1
Underförstått tycks produktionspersonalen ofta uppfattas som alienerade slavar i
ett standardiserat och seriellt produktionssystem, förslagna medvetandemanipulatörer och domptörer av en anonym masspublik: alltsammans betingat av ekonomiska
och ideologiska faktorer. Man behöver dock inte ersätta denna ideologikritiska
fabriksmetaforik med en idealistisk bild av medieproducenter som fritt skapande
subjekt i en uppfinnarverkstad, eller kulturstudier som ger en maktrelativiserande
bild av ett symmetriskt och interaktivt win-win-möte mellan lyhörda medieentreprenörer och en kräsen mediekonsument.
2

Tanken om att genrer har en ”renande” funktion visavi publiken just i kraft av att
de är en formel för hur en framställning bör utformas är central redan i Aristoteles
genretänkande och dennes teori om katharsis (Aristoteles 1961).
3

Det finns en praktiskt förankrad förklaring till varför Loket frågar ”Vem är du?”
snarare än, vad som brukligt är, ”Vad heter du?”. Telefonörerna kommer först till
telefonslussen i studion, där de får stå på tur och vänta tills det är dags att läggas ut
i sändning. Producenten Sverre meddelas vilka som står på tur, och från sin plats
mittemot Loket i studion vidarebefordrar han denna information genom att skriva
telefonörens namn på en skylt som han håller upp så att Loket kan se namnet på
den inringande. Följaktligen behöver Loket inte ställa frågan om vad telefonören
heter, eftersom han redan vet det.
4

”Nu rullar rocken in i Bingolotto”, Aftonbladet 26/8 1998.
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5
Teknologiskt och ontologiskt kan upplevelsen av TV som live sägas vara en effekt
av TV-mediets karaktär – elektroniska punkter som i ständig flux och i ett flöde
fylls med ljus (jfr. Williams 1974).
6
Härigenom ges också underlag för igenkännande och identifikation liksom för
ideologisk systembekräftelse, även om kritik och avvikande uppfattningar är möjliga
i publikens avkodning (Hall 1973/1993). Till följd av nya stilideal och digitala tekniker har TV-spektrumet visserligen förändrats på senare år med ökad betoning på
det Caldwell (1995) kallar ”televisualitet”, det vill säga visuella och grafiska effekter i
ett ofta mer uppbrutet bildberättande. Detta gäller dock, vilket Jérôme Bourdon
(2000 s. 533) visat, främst andra genrer än de som är direktsända.
7

”Loket visste inte om bingobluffen”, Aftonbladet 14/12 1993.

8

”Håll dig i styr Loket. Tekniken fick fnatt när Loket spårade ur”, Aftonbladet 5/9
1993.
9
De förhållanden som beskrivs gäller främst 1999, då projektet utförde fältarbete i
inspelningsstudion.
10
Man kan tala om en fysisk/geografisk, social/strukturell, symbolisk/kulturell och
mental/subjektiv dimension av rummet, och sätta detta i relation till produktion,
text och reception. John Thompson (1995) menar att massmedierad kommunikation, till skillnad mot interpersonell interaktion och kommunikation, visserligen
separerar produktion och reception och vidgar rummet, men pekar samtidigt på att
medier som TV också för in sin publik i en viss spatial och temporal kontext genom olika medieringskoder. Här talar Thompson (s. 94) om ”space-time interpolation”, genom vilken TV sammanlänkar tids- och rumskoordinater i produktion, text
och reception.
11
Rekvisitan i studion har givetvis även andra funktioner än att ingå i narrativet
(t.ex. att man ska känna igen programmet, att det ska konnotera ”svenskhet”, etc.).
Det är dock dess narrativa funktion som står i centrum här.

Kapitel 5: Bingolotto som TV-text
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Kapitel 6:
Bingolotto och publiken

I detta kapitel redogörs för de delar i projektet som primärt avser
Bingolottos tittare och publik. Här presenteras den tittarstudie som under en och samma kväll genomfördes i tio olika hushåll runt om i
Sverige, samt den mer avgränsade delstudie kring kopplingarna mellan programmet och lotteriet och olika sociala nätverk som gjordes i
en specifik lokal kontext (en mindre bruksort). Det empiriska underlaget för dessa två delstudier har varit etnografiskt.
Kapitlet inleds med en diskussion kring publik- och tittarkategorier,
och hur dessa träder fram i projektets empiri. Därefter redogörs för
det etnografiska materialet, dvs. de olika delstudiernas uppläggning
och genomförande, samt hur detta har samlats in. Sedan skisserar vi
några analytiska uppslag som materialet rymmer, delvis i relation till
de material som redogörs för i andra kapitel i rapporten. Avslutningsvis
vill vi ge några kommentarer kring det insamlade materialets status,
och lyfta fram några av de metodiska och metodologiska problem som
vi konfronterats med under insamlingen och bearbetningen av empirin,
och de överväganden vi gjort när vi hanterat dessa.

Tittare i produktion, text och kontext
I en studie som, likt denna, försöker fånga stora delar av den komplexa
process som programmet är en del av, framträder publiken eller tittarna på en rad olika sätt, beroende på om perspektivet utgår från
produktionen, texten eller receptionen. Innan vi ger oss i kast med
materialet kan det därför vara på sin plats att något kommentera detta
utifrån en teoretisk horisont.
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Tittaren i produktionen
Bingolotto är i många avseenden ett publikt program. Det växte fram
parallellt med TV4s utbyggnad och blev snabbt en tittarsuccé, och ett
flaggskepp för TV4 i dess utmaning gentemot public service-kanalerna. När Bingolotto kom in i TV4 var det i en tid präglad av avreglering av det tidigare TV-monopolet, och en begynnande kommersialisering av TV-marknaden. Även om programmet vid den tiden stod
för något nytt, fanns det komponenter i det som anslöt till det tidigare
utbudet då tittarna endast hade public service-program att tillgå. Med
en publik som i hög grad bestod av äldre, bidrog programmet till en
kontinuitet som lotsade in dem som annars hade svårt med den skarpa
övergången till en mer kommersiellt influerad estetik, med uppbruten
programstruktur, och inskjutna reklamdelar och Inför-program. Mycket
tyder på att sponsormeddelanden och produktplacering ur reklamsynpunkt fungerar bättre för den publik som tittar på Bingolotto (och
kanske även för andra publiker), då sponsormeddelandena inte uppfattas som reklam, och man därför inte reagerar omedelbart negativt
(vilket kan yttra sig i att tittarna lämnar TVn för att röka eller gå på
toaletten under reklampauserna). Så förefaller det att uppfattas av
marknadsansvariga inom produktionen, och så sker också i många av
de tittarsituationer som forskargruppen observerat. Bingolotto utgör
således en länk mellan det nya och det gamla TV-landskapet genom
att vara ett program som bygger på relativt traditionell och folklig underhållning, med spelmoment, penning- och varuvinster och interaktiva inslag. Detta kombinerat med att programmet är ett av få inom
den kommersiella mediesektorn som tilltalar människor som är bosatta på landsbygden, är baserade i arbetarklassen, är äldre och därmed i högre grad lågutbildade, samt har andra livsstilsmönster än dem
som bor i storstadsområdena.
Även om publiksiffrorna har sjunkit sedan de stod som högst har
Bingolotto än idag en jämförelsevis stor publik. Enligt statistiken har
dock publikens sammansättning förändrats något under senare år, i
takt med föryngringen och omläggningen av formatet. Men vad eller
vilka är då Bingolottos publik? Om man besvarar denna fråga naturalistiskt och empiristiskt med att ”det är de som tittar på Bingolotto”, bortser man från att publiken alltid är en förenkling och en konstruktion
som bygger på konceptualiseringar som görs utifrån ett specifikt sam-
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manhang, syfte, perspektiv och med olika empiriska underlag (McQuail
1997).
För TV4 och producenterna bakom Bingolotto är det närmast ofrånkomligt att ”bingolottotittaren” konceptualiseras som ett aggregat av
individer, eller ett ”taxonomiskt kollektiv”: det vill säga summan av de
människor som tittar på programmet, en viss kväll och/eller återkommande. Det främsta uttrycket för detta sätt att göra tittarna till en
massa, alternativt en uppsättning av tittarsegment, är publikstatistik.1
De publiksiffror som kommer (beställs och köps in) efter varje sändning avser primärt hur många som tittar på programmet (Bingolotto) i
den kanal vari sändningen sker (TV4). Detta innebär en konstruktion
av publiken som en vara och som ett värde på en marknad (jfr. Ang
1991 s. 33). Det är nämligen publiksiffrorna som ger TV4 underlag
för att fastställa annonspriser utifrån den mängd tittare (tittartid) som
man utifrån sin programtablå och sitt programutbud – enligt statistiken – kan leverera till annonsörer vid olika tider på dygnet och under
veckan. Samtidigt ger publiksiffrorna legitimitet och motivation i produktionsledet till att fortsätta göra och sända Bingolotto.
Publikstatistik, som t.ex. anger att den senaste sändningen av Bingolotto hade en publik på 1,3 miljoner tittare, avser normalt den räckvidd
programmet och kanalen haft. Det vill säga hur många av dem som
tittade på TV en viss lördagskväll som såg åtminstone något (minst 3
minuter sammanhängande) av Bingolotto och därmed tog del av motsvarande tid av TV4s tablåtid. Räckviddsmåttet anger således inte den
faktiska tittartiden för ett visst program, det vill säga hur många minuter som ägnades åt just Bingolotto. Ytterligare ett mätbehov är att studera publikflöden, eller hur tittarna genom att skifta kanal rör sig mellan olika program och kanaler. Dessa behov från produktions- och
distributionsbolagens sida av att skapa sig kunskaper om, och därmed
kontroll över, TV-publiken, leder till en konstruktion av publiken som
en abstrakt handelskvantitet eller vara. Man bör således, som redan
påpekats i kapitel 4, göra en distinktion mellan publiken som abstrakt
kategori, den vara som säljs på en marknad, och tittarna, dvs. den sociala publiken, som består av alla de faktiskt existerande personer som
tittar på olika TV-program vid olika tillfällen.
En annan dimension av konceptualiseringen av publiken i
produktionsledet är de ”bilder” av, eller föreställningar om, tittarna
som finns hos programproducenter och kanalansvariga (Ettema &
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Whitney 1994 s. 7ff; Ytreberg 1999). Det är sådana föreställningar
som bildar grund för det som Dahlgren (2000 s. 85f) ser som programmets ofrånkomliga intentionalitet, eller det som Scannel (1996 s.
17) kallar ”kommunikativ intentionalitet”.
För det tredje finns det inom produktionen möjligheter till faktiska kontakter med tittare, t.ex. genom korrespondens och andra kontakter. I Bingolottos fall har antalet brev från tittare varit omfattande och
telefonsamtalen många. Även i detta avseende har Bingolotto varit ett
publikt program.
En fjärde länk mellan programmet och de ”verkliga tittarna” är
de personer som kommer till studion för att ”agera” studiopublik.
Därtill ger de löpande kontakter redaktionen har med servicecentraler, idrottsföreningar och andra med förankring och funktion i lotteridelen, många reaktioner och synpunkter på programmet. Att uppgiften att agera studiopublik inte är kravlös, utan att det finns tydliga
förväntningar på den som träder in i denna roll, illustreras väl av den
intervju vi har med Dagny, en av Lokets soffgäster, en äldre kvinna i
75-årsåldern som vunnit på dragningen och fått chansen att delta i
studiosoffan. Eftersom hon har nedsatt hörsel, och eftersom Loket
stod snett bakom henne då han frågade henne om numret på den
Hemliga låda hon vunnit och nu i programmet skulle välja, uppfattade
hon inte riktigt frågan, utan det blev ett ögonblicks paus, vilket Dagny
tyckte var ganska förargligt (I/990301/GB).
En helt annan form av reception och reaktioner är vad som skrivs
om programmet i pressen. Bingolotto stod länge för något annat än den
typ av ”smart” och nyskapande TV-underhållning som produceras i
Stockholm, av yngre och för yngre. Flera studier av producenter har
visat att vad kollegor i TV-branschen och TV-kritiker tycker kraftigt
präglar tänkandet kring och utformningen av TV-program (jfr. McQuail
1997 s. 113), i enlighet med den fältlogik som styr symbolisk produktion inom olika delar av kulturella produktionsfält (jfr. Bourdieu 1992/
2000). Men bingolottoformatet växte i hög grad fram ”organiskt” och
på ett nästan autodidaktiskt sätt, med engagemang från personer med
hemhörighet i det lokala idrottslivet i Göteborg, och med starka band
till en växande och trogen tittarskara, inte minst på landsbygden.
Programuppläggningen och valet av musikartister speglade på många
sätt inte bara publikens utan också Lokets och producenten Sverre
Anderssons egen smak, liksom Gert Eklunds syn på vad ”den vanliga
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människan” vill ha och behöver. Måhända finns det fog för att anta att
den homologi mellan framgångsrika producenter och deras publik som
Jostein Gripsrud (1995b s. 24) fann i sin studie av den amerikanska
tvåloperan Dynasty, dvs. att de själva i hög grad är en del av den publik
de försöker locka, har sin direkta motsvarighet i detta sammanhang.

Tittaren i texten
En förlängning av intentionaliteten i produktionsledet och de föreställningar som där finns om publiken, är själva programmet och de
sätt på vilka detta vänder sig till (tilltalar) och skapar öppningar för
tittaren. Tittaren är således inte enbart en statistisk kategori, en föreställning, en empirisk kontakt eller en faktiskt person, utan också en
kod och en position i en TV-text. Utifrån dessa koder, och den intentionalitet som texten är ett uttryck för, skapas, eller inkodas en ”ideal
bingolottotittare” (jfr. Hall 1973/1993, Moores 1993 s. 11ff, Staiger
1992 s. 24).
Grundläggande för mycket inom TV-utbudet är att programmen
i huvudsak är avsedda att ses av människor i deras hem på kvällar och
helger. Därför är bandet mellan TV, vardagen, hemmet, familjen och
fritiden starkt. Vi har i denna rapport på flera ställen tecknat det universum av sociabilitet, interaktivitet och folklighet som Bingolotto på
många sätt representerar. Det finns en påtaglig interaktiv dimension i
form av bingospelen/dragningen. Telefonörer, lådgäster och lyckohjulsvinnare är inte bara aktörer och deltagare i programmet, utan är också
representanter för ”den vanlige tittaren”, ty detta är en position som
alla som deltar i spelet (och har tur) skulle kunna inta. Ett tekniskt
faktum och en betingning av själva TV-mediet är att alla som vid ett
givet tillfälle tittar på Bingolotto fysiskt inte kan dela programmets tid
och rum. Därför måste ”tittarens närvaro” representeras i programmet. De många bilderna av studiopubliken, samtalen med telefonörerna och scenografin är några koder för denna närvaro. Detta skapar
inte bara stämning och ger rumskänsla, utan erbjuder även ingångar
till identifikation.
Även i programledarskapet finner man ett spektrum av förhållningssätt till en publik som i sina hem antas var delaktig och engagerad i ett slags tittar- och spelgemenskap, där programledaren hela ti-
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den vänder sig till TV-tittarna och leder dem in i och genom programmet. Möjligheterna till interaktivitet, det breda tilltalet och möjligheten att själv vara en deltagare i programmet, bidrar till att skapa en
allians mellan programmet och tittarna. Man kan med Staiger (1992 s.
31) tala om att Bingolotto vänder sig till en ”kompetent tittare” (läsare),
dvs. någon som vet hur man spelar spelet och umgås under sändningen. Bingolottos tittare är i den meningen inte primärt en målgupp
som ska exponeras för ett visst budskap som ska överföras, utan någon som upplever sig delta i en gemensam och kommunikativ akt som
präglas av repetitivitet och igenkännande, och som därmed förankras
i vardagslivet (Drotner 1994, Larsen 2000a; jfr. Lefebvre 1947/1991).
Härvidlag erbjuder programtexten en rad möjligheter med sin cirkulära narrativa form.

Tittaren i kontexten
Statistik över räckvidd och tittartid säger föga om hur och varför människor tittar på Bingolotto, eller om de sociala mönster som är knutna till
programmet. Då kan analyser av strukturer, koder och tilltalsformer i
programmet, och därigenom konstruktionen av en affektiv allians med
en ideal eller kompetent bingolottotittare säga mer om i vilka former
och konstellationer tittandet sker. Avståndet mellan dylika programanalyser och den faktiska receptionen kan dock vara långt, och det
faktum att texten kan tillskrivas komplexitet, behöver inte alltid betyda en motsvarande komplexitet i receptionen (jfr. Morris 1990 s.
24f). Därför var det centralt i projektets uppläggning att studera Bingolotto i konkreta tittarkontexter. Vi var här både intresserade av hur
människor genom sina kommentarer och sitt agerande aktivt förhåller
sig till programmet under sändning, t.ex. under bingospelen, och av
hur de genom kommentarer kring programledaren, musikartister, telefonörer, etc., skapar sin ”egen text” utifrån programmets grundstrukturer, narrativa mönster och tilltalsformer. Med andra ord ett intresse
för kognitiva och diskursiva processer i själva receptionsakten (jfr. Livingstone 1990). Förutom detta ville vi även studera hur programmet
”landar” i hemmet och hur receptionen är förbunden med familjens
övergripande sociala mönster, inte minst vad gäller samvaron på lördagskvällen. Vi vet också att Bingolotto är länkat till människors akti-
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viteter i olika lokala nätverk och de föreningar varigenom lotterna förmedlas. Därför var en tredje och i sammanhanget viktig dimension att
studera hur programmet och förhållningssätten till detta, via inköp av
lotter och på andra sätt, konkret är länkat till en lokal kontext (jfr.
Gauntlett & Hill 1999, Morley 1986).
Vägen till denna kunskap gick via ett etnografiskt upplägg, vars
kärna var att ”sitta med i TV-soffan” och titta på Bingolotto. I ett dylikt
etnografiskt upplägg är representativitet givetvis inte möjlig eller ens
eftersträvansvärd, och det är djupet och detaljrikedomen i det empiriska materialet som ger validitet. Frågor om val av informanter och
tillvägagångssätt är här, precis som vid textanalys, av avgörande betydelse. Vi valde mellan att fokusera några få hushåll och besöka dessa
flera gånger under en längre tidsperiod, och ett val mer baserat på
bredd och spridning. Vi valde det senare. Konceptet för detta blev en
studie som fokuserade tittande i tio ”bingolottohushåll”. Som ett komplement till detta material har vi även vissa andra insamlade intervjuer
och observationer, samt material från studentuppsatser.
En viktig utgångspunkt i projektet, som också skiljer det från tidigare studier som gjorts av TV-tittande i hemmet, var att samtliga tio
hushåll skulle se samma TV-utsändning. Ett skäl till detta upplägg var
att Bingolotto, som vi visat i kapitel 5, i hög grad bygger på livekänslan i
direktsändningen. Därför föreföll det inte fruktbart att banda ett avsnitt för att sedan visa detta för informanterna. Kärnan i tittarstudien
blev således observationer av tittande i tio olika hushåll under en och
samma sändning av Bingolotto. Den sändning som valdes var den 23
oktober 1999.2 Valet av detta datum motiverades av att det är mitt i
programmets sändningssäsong, men inte en månadsavslutning. Visserligen visade det sig att redaktionen fäste särskilt avseende vid att
den 23 oktober var halvsäsongsfinal och därför lottades extra vinster
ut. Till upplägget hörde också att det skulle göras en intervju före och
en intervju efter sändningen med den eller de personer i hushållet
som var våra huvudinformanter. Förutom de tre anställda forskarna i
projektet anlitades sju medforskare.3
Vår ambition var alltså att skapa bredd i materialet. Valet av
informanter och hushållstyper var strategiskt och utgick från i förväg
uppställda kriterier, eller önskemål, vad gäller ålder, kön, bostadsort,
familjesituation (och därmed ofta indirekt tittarsammanhang), grad av
föreningsengagemang samt lottförsäljningsstatistik för den aktuella
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orten. Tonvikten lades vid äldre tittare eftersom Bingolotto har sin största
publik bland äldre. Barnfamiljer, som är en annan stor tittargrupp,
ville vi också skulle ingå i materialet. Det gjordes även (misslyckade)
försök att få med ungdomar i tonåren och personer med invandrarbakgrund, ur såväl första som andra generationen. Ensamstående likväl som samboende med eller utan barn (och med barn i olika åldrar)
ingick dock. Med ett undantag gjordes observationerna hemma hos
informanterna: en observation gjordes i ett av de två gemensamma
TV-rummen på ett behandlingshem för missbrukare, således ett exempel på ett institutionsanknutet tittande i en grupp som inte själva valt
varandras sällskap. En jämn fördelning mellan kvinnor och män eftersträvades. Att några av informanterna skulle ha koppling till föreningsvärlden var ett annat kriterium, eftersom en central del av lotteriet
innefattar distributionsformen där föreningsaktiva barn och ungdomar säljer lotter mot en lägre klubbavgift eller i utbyte mot subventionerade träningsläger. Alla de personer som intervjuades var sedan flera
år intresserade och vana tittare och spelare, det vill säga kompetenta
bingolottotittare. Det fanns dock skillnader i graden av engagemang.
För en av informanterna var Bingolotto veckans höjdpunkt. Hon var
mycket initierad och engagerad och missade aldrig ett program och
förde till och med löpande egen statistik över vinster och annat. Andra tittade regelbundet men missade ibland programmet. I en familj
zappade man mitt under pågående observationen helt sonika över från
TV4 och Bingolotto till SVT, för att i stället titta på Expedition: Robinson.
Att få geografisk spridning i urvalet var också något som
eftersträvades, liksom att olika typer av bostadsorter – små glesbygdssamhällen, större orter på landet, storstad, samt någon förort till en
storstad – skulle finnas med. Bingolotto har sålt mer på landsbygden
och har högre tittarsiffror där än i storstäderna. Vi ville också ha med
ett hushåll från den region där det säljs flest bingolotter per invånare
respektive en plats det säljs mycket få lotter per invånare. Med utgångspunkt från lottförsäljningsstatistik stod det t.ex. klart att Älvdalen genomgående varit den ort i Sverige som haft högst penetreringsgrad, det vill säga flest antal sålda lotter per invånare. Vidare hade
några av Stockholms norra förorter lägst penetrering: Danderyd hade
den absolut lägsta penetreringsgraden, följt av Lidingö, och Täby.4
Mot bakgrund av dessa uppgifter valdes informanter i Älvdalen och
Danderyd.5
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Utifrån dessa av oss uppställde önskemål om bredd i urvalet och
kriterier för personerna i studien inleddes arbetet med att finna
informanter. Långt ifrån alla som tillfrågades ville släppa in forskare i
sina hem. Därför kom, som ofta är fallet i denna typ av undersökningsdesign, praktiska omständigheter, snöbollsmetod och ett slags ”trial
and error”-metodik att avgöra vilka informanter som i slutänden kom
att ingå i materialet (jfr. Lull 1990 s. 175). För att få kontakt med
informanter använde vi flera olika kanaler. Vissa informanter fann vi
via några utvalda servicecentraler som var informerade om undersökningen och på vårt uppdrag tillfrågade möjliga intervjupersoner. För
att undvika att enbart få med föreningsaktiva i studien begränsades
antalet intervjupersoner som föreslogs av servicecentralerna. Trots detta
visade det sig i slutänden att många av informanterna var föreningsaktiva. Andra informanter rekryterades genom egna kontakter, efter
att forskargruppen eller någon av de inhyrda medforskarna fått tips
om trogna bingolottotittare som kunde tänka sig att ställa upp.

Fältarbete och intervjuer
Inför genomförandet av tittarstudien den 23 oktober lades mycket tid
och arbete på att finna informanter som var beredda att ta emot forskare i sina hem. För att förbereda de sju medforskare som hyrdes in
för studien, ordnades ett antal möten där forskargruppen informerade om syfte, uppläggning, frågeställningar och praktiska spörsmål.
Medforskarna hade i olika grad tidigare erfarenheter av fältarbete i
samband med avhandlings- och magisteruppsatsarbeten i etnologi eller socialantropologi bakom sig. De egna förkunskaperna om och erfarenheter av Bingolotto var dock begränsade i gruppen. Därför orienterades medforskarna i programmets historia och profil, och de fick
även videoinspelningar av tidigare avsnitt av Bingolotto. Vi delade också
ut ett frågeschema över de tematiska områden som vi ville skulle behandlas i intervjuerna. Var och en av forskarna i studien tog inför sitt
besök själv kontakt med sina respektive informanter och gjorde upp
om det praktiska, mötestider, etc.
Samtliga gjorde, en eller ett par dagar innan sändningen den 23
oktober, bandade livsloppsintervjuer med sina huvudinformanter i
respektive hushåll. Livsloppsintervjuerna var semistrukturerade och
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tematiskt upplagda utifrån frågor rörande informanternas bakgrund,
erfarenheter av och uppfattningar om Bingolotto, arbete, vardag, fritid
och medievanor i stort. Frågorna kretsade här kring såväl arbete som
fritid, helg och fest, umgänge med släkt och vänner, föreningsaktiviteter,
Bingolotto liksom medie- och spelvanor i övrigt. Syftet med intervjuerna
var att få insikter i såväl den intervjuades uppväxt och bakgrund som
vardagsliv. Ett annat viktigt fokus i intervjuerna var intervjupersonernas
medievanor, både medieanvändningens karaktär (vilka medier?),
användningens omfattning (hur mycket?), användningens inriktning
(vilka genrer eller innehållstyper?), och brukskontexten (tittar man
ensam, eller med familjen, grannar, över generationsgränser, etc.?). Då
det gällde relationen till Bingolotto var även graden av engagemang i
programmet viktig: Tittar man aktivt och fyller i bingolotten vartefter
med avseende på lådvinster (Företagsjakten)? Har man telefonen förprogrammerad så att man snabbt kan ringa in när man fått bingo?
Eller tittar man mer förstrött, medan man sysselsätter sig med annat
samtidigt: fikar, småpratar, fixar något i köket, nattar barnen medan
TVn står på i bakgrunden? Hur pratar man om TV-programmet medan
det pågår; kommenteras de tävlandes val av nummer, vinster, artisterna och programledaren? Hur pratar man om ”det nya” Bingolotto jämfört med det ”gamla”, och i förekommande fall: om det lokala Bingolotto jämfört med det nationella? För att studera detta var fältobservationer ett viktigt moment. Förutom medierelaterade områden
fokuserades det i intervjuerna också på informanternas spelvanor, både
vad gällde bingolottospelande såväl som andra typer av spelande (tips,
trisslotter, etc.). Inte minst viktigt i detta sammanhang var att fråga om
vinstchansernas betydelse för tittandet och spelandet på Bingolotto. Intervjuerna tog mellan en och en halv timme och tre timmar. Tittarobservationerna pågick givetvis under själva programtiden, men deras
varaktighet innan och efter varierade annars. I de flesta fall anlände
forskarna en stund före sändningens början och stannade en stund
efter. För Forsmans del var villkoren lite annorlunda eftersom denne
av praktiska skäl spenderade långt mer tid, åt måltider, etc., på
behandlingshemmet där observationen utfördes.
Medforskarna fick även i uppdrag att skaffa sig kontextuell kunskap om de orter som intervjuerna och observationerna utfördes på.
Även här varierade forskarnas och medforskarnas förkunskaper: några
kände väl till de orter de hade hand om, medan andra aldrig varit på
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platsen ifråga tidigare. I flera fall togs kontakt med lokala lottförsäljare
och distributörer, vilka följdes på sina lottförsäljningsrundor under
fredagen. Medforskarna utrustades med kameror för att dokumentera
både den mer allmänna omgivningen, och mer specifikt det hushåll
som fokuserades (exteriör och interiör). I flera fall fotograferades både
informanter och deras omedelbara ”tittarmiljö” i vardagsrummet eller
köket där TVn var placerad.
Efter den inledande livsloppsintervjun återvände forskarna för
att delta under tittandet på Bingolotto den 23 oktober. Under denna
tittarobservation gjordes bandinspelningar, och samtliga forskarna
förde anteckningar kring så mycket som möjligt av vad som sades och
hände under receptionen av programmet, även kring aspekter av
tittandet som inte direkt verbaliserades. Man gjorde även noteringar
om och skisser över interiör och annat i hemmet.
Dessa intervjuer och observationer följdes på söndagen eller måndagen efter sändningen upp med ytterligare en intervju. Syftet var här
att komplettera den tidigare intervjun samt att prata om lördagens
TV-program. Andra frågor gällde den något udda upplevelsen att ha
en forskare i sitt hem under programmet och hur de intervjuade upplevde det att denne gäst i TV-soffan tog anteckningar och hade bandspelare på.
Bägge intervjuer bandades och transkriberades sedan i sin helhet
i enlighet med en gemensam utskriftsnomenklatur (se Bolin 1998 s.
247). Utöver detta finns fältanteckningar, intervjusituationsbeskrivningar, i flera fall fotografier, samt skisser över det rum där TVn fanns
placerad. Fältanteckningarna fördes enligt en gemensam ordning som
hämtades från Kaijser (1999).
Det som beskrivits ovan gäller således det material som insamlades kring sändningen i oktober 1999. Men det finns i projektet även
annat etnografiskt material som rör tittare. Vi har fältanteckningar från
studiopubliken i studion i Gamlestaden i Göteborg, där en av forskarna (Bolin) vid ett flertal tillfällen suttit med och spelat. Vi har också
intervjuat en person som lottats fram och suttit med i Lokets soffa
under ett program. Dessutom har vi fått tillgång till fem inspelade och
utskrivna intervjuer som gjorts av två C-studenter i sociologi i Kalmar. Även dessa studenter fick ta del av det material som de övriga
medforskarna utrustats med. Utöver detta har vi även en intervju med
ett par som är trogna Bingolotto-tittare, men som tillhör den ytterst beKapitel 6: Bingolotto och publiken
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gränsade del av tittarna som ser programmet utan lott (vilka utgör
cirka en procent av Bingolottos publik).

Informanternas tillvaro och tittande
Redan det faktum att vi ställde upp ett antal kriterier för vårt val av
informanter, hushåll och orter gör att det finns påtagliga skillnader i
materialet. Därtill är varje person, familj, hushåll och undersökningssituation unik och specifik i olika avseenden. Då man beskriver
informanterna kan detta givetvis göras på olika sätt, mer eller mindre
utförligt och med varierande tonvikter. Det finns dock linjer i materialet, dels beroende på valförfarandet och vilka personer som i slutänden faktiskt var villiga att medverka i studien, dels beroende på att
samtliga tio delstudier i tittarstudien den 23 oktober utgick från en
gemensam intervjuguide och vissa direktiv för tittarobservationen. I
detta avsnitt kommer vi på ett sammanfattande sätt att presentera våra
informanter och härvidlag peka på vissa likheter. Det primära material
som texten baseras på är de tio delstudierna i vår tittarstudie den 23
oktober 1999. Därutöver har vi, som tidigare nämnts, intervjuer med
ytterligare ett antal personer.
I de hushåll och familjer vi trädde in i mötte vi ett antal personer
som i större eller mindre utsträckning talade med oss om Bingolotto.
Samtliga dessa kan betecknas som informanter i tittarstudien, eftersom sådant de sa om Bingolotto (och även annat) upptogs i fältanteckningar eller intervjuer. Lägger man till detta de personer som
forskarna i teamet mötte under ”bingorundor” och annat som man
följde och erfor på respektive undersökningsort, blir det ett ansenligt
antal personer som forskarna fick information av. Till varje hushåll
hörde dock en eller två huvudinformanter.
Ser man enbart till våra tio hushåll kan man vad gäller kön konstatera att de flesta som i första hand intervjuades var kvinnor.6 I livsloppsintervjuerna var det ofta en (huvud)informant som stod i centrum, även om det i flera intervjusituationer var ytterligare någon familjemedlem närvarande, och som av och till under intervjun inflikade
kommentarer (ofta make eller maka). Under tittarobservationen var
det snarare regel än undantag att fler personer i hushållet/familjen var
med. I ett par av uppföljningsintervjuerna fanns också make/maka/
sambo med under intervjun. Då det gäller ålder var de flesta huvud220
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informanterna (och deras partners) runt 50 år eller äldre. De två yngsta
informanterna var 34 år (man och kvinna).7 I flera tittarsituationer
fanns barn eller ungdomar (av och till) närvarande.
Med risk för generaliseringar kan man vad gäller klasstillhörighet,
utifrån det vi fick veta om uppväxt och yrkesbana, säga att huvudinformanterna hade arbetarklassbakgrund. Man kan också konstatera
att de hade arbetarklassyrken, lägre tjänstemannabefattningar eller arbetade inom den offentliga sektorn (en person hade varit egen företagare). Ingen av våra huvudinformanter hade högskoleutbildning, och
endast en hade gymnasieutbildning. Några av huvudinformanterna
(eller deras partners) var eller hade varit arbetslösa eller sjukskrivna en
längre tid. Vad det gäller boendeort och geografisk hemvist kan man
konstatera att flertalet hushåll i studien återfinns i landsbygd och mindre samhällen. Bortser man från den delstudie som gjordes på ett
missbrukarhem, bodde vid undersökningstillfället alla utom en informant (hyreslägenhet i Göteborg) i egna hem (villor eller radhus). Genomgående hade man också bott en längre tid på samma ort och i
samma hus. I flera av de orter/samhällen där vi gjorde våra studier
beskrev informanterna hur deras hemtrakt präglades av utflyttning
och avfolkning, främst av yngre, indragningar i kommunala verksamheter och kommunikationer och även nedläggningar av kommersiella
verksamheter som matvarubutiker och annat.
Med något undantag hade huvudinformanterna familj, var samboende med sin partner, och hade barn – hemmavarande och/eller
utflugna. I flera fall bodde de vuxna barnen i närheten och det fanns
barnbarn med i bilden. Ser man till vad som framkom om vad barnen
till våra huvudinformanter sysslade med kan man säga att de genomgående hade arbeten inom liknande sektorer som föräldrarna – om än
med något högre utbildningsnivå. I intervjuerna tog man gärna också
upp och framhöll familjen, barnen och barnbarnen som en viktig del
i tillvaron. I flera fall var barnen (födslar) och nuvarande eller före
detta maken/makan också viktiga hållpunkter i konstruktionen av den
egna biografin och livsloppet.
Då det gäller medietillgång och medievanor var det endast i ett
hushåll man hade tillgång till kabel-TV. Följaktligen var det de markbundna kanalerna SVT 1 och 2 samt TV4 man främst tittade på. TVprogram som blev särskilt omnämnda av våra huvudinformanter var
ett antal TV-såpor, såsom Rederiet (SVT), Vänner och fiender och Skilda
världar (TV4) och Vita lögner (TV3). Annat TV-utbud som omnämndes
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var underhållningsprogrammet På spåret (SVT), nyhetsprogram, vissa
samtidsbevakande magasin, frågeprogrammet Jeopardy (TV4), naturprogram och – ofta efter inflikningar från mannen – sportprogram.
Någon rikstäckande dagstidning och en eller annan veckotidning tillhörde också mediefloran. Men i flera fall var det lokatidningen som
särskilt framhölls. Ingen av våra informanter var dator- eller Internetanvändare i någon större utsträckning, vare sig på jobbet eller i hemmet – i den mån det fanns någon dator i hushållet (då oftast genom
barnen). I flera av hushållen hade man tillgång till videobandspelare.
Videotittande var dock inget som framhölls som en särskilt vanlig eller omtyckt aktivitet. Utifrån vad som framkom i intervjuerna kan man
då det gäller musiksmak och musikintresse säga att huvudinformanternas smak var orienterad mot (lokala eller rikskända) dansband och
pop- och rockmusik av lite äldre snitt (Elvis, Beatles, etc.).
Annars fanns det påtagliga skillnader vad det gäller smak, fritidsaktiviteter och livsstil. Genom barn eller barnbarn hade dock flera av
informanterna kopplingar till det lokala föreningslivet och därmed till
bingolottoverksamheten. I ett par fall hade man själv, eller maken, varit aktiv som ledare i det lokala föreningslivet eller som försäljare av
bingolotter. Då det gäller de män som ingick i materialet (som huvudinformanter eller som närvarande eller omnämnda partners till huvudinformanten), hade flera av dessa själva idrottat. Flertalet av hushållen i vår studie köpte sina lotter, enligt en viss rutin, av samma
återförsäljare, på en viss plats, eller vid den egna dörren. I ett par fall
var älgjakt ett ämne som gärna togs upp. Med något undantag hade
man begränsade erfarenheter av utlandsresor. Några egentliga livsstilsfrågor eller frågor om klasstillhörighet ställdes annars inte. Vi kan dock
konstatera att frapperande många av dem som ingick i studien var
rökare, vilket kan ses som en klassmarkör (möjligen uppmärksammades rökandet extra mycket i fältanteckningar på grund av den mycket
låga andelen rökare i forskargruppen). Detta var också något som hade
betydelse för hur man tittade på Bingolotto, såtillvida att man gärna fick
ut och rökte under pauserna mellan de tre programblocken.
Ingen av våra informanter kan beskrivas som någon ”spelare”.
Förutom Bingolotto inskränktes det egna spelandet till enstaka lottköp
och Lottoförsök. Då det gäller männen och även huvudinformanternas
manliga partners förekom även mindre veckospel på tips eller trav.
Ingen av våra informanter hade själv vunnit någon storvinst (på Bingolotto eller annat). I några fall kände man dock till eller hade hört talas
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om personer på eller i närheten av den egna orten som vunnit större
eller mindre belopp.
I flera av de hushåll vi besökte förberedde man sitt spelande genom att programmera sina telefoner, men ingen hade själv lyckats
komma fram genom telefonslussen till bingolottostudion. Man hade
dock varit med om att bekanta, eller ortsbor som man kände till, hade
kommit fram som telefonörer eller till och med suttit med som lådgäst
i studion. En person hade erfarenhet av att själv ha varit med som
publik i studion i Göteborg.
Ingen av våra informanter var färsk bingolottotittare utan hade
följt programmet under ett antal år och kan, som redan påpekats, därför betecknas som ”kompetenta bingolottotittare”. För många var
programmet en självklar sysselsättning på lördagskvällarna, och många
av våra informanter hade sett nära nog alla avsnitt av Bingolotto sedan
de började titta på programmet. Vad det gäller sättet att titta var det
vanligast att man såg programmet tillsammans med den eller de man
delade bostad med, men det förekom att man spelade när man fick
besök, eller när man hälsade på bekanta. Många ramande in sitt tittande och bingospelande med något gott att äta.
För flera hängde ”bingolottodebuten” ihop med när man hade
fått tillgång till TV4. Det som annars hade gjort att man börjat titta på
Bingolotto var oftast nyfikenhet eller att man hört talas om eller läst om
programmet. Eller så kom man in i det hela genom att de egna barnen
sålde lotter. Med ett undantag var det ingen som beskrev Bingolotto
som en livsnödvändighet eller som en särskilt meningsfull eller central
del i tillvaron. Därför upplevdes det heller inte som någon katastrof
om man någon gång skulle missa programmet.
De främst skälen till tittande angavs vara chansen att vinna, samt
vanan och frånvaron av andra program eller konkurrerande sysselsättningar vid denna tidpunkt på lördagskvällen. Förutom det nöje och
den avkoppling tittandet och spelandet skänkte, kände många att man
genom att köpa en lott hjälpte idrottsrörelsen och den lokala föreningen.
De förändringar som, i och med programledarbytet just under
den höst då vi gjorde vår studie, skett i programmet såg de flesta i stort
sett positivt på. Man upplevde att det behövdes en förnyelse och tyckte
också att Kronér ”klarade sig bra”. Vissa var dessutom lite trötta på
Lokets programledarskap och tyckte att han emellanåt kunde vara lite
sur och stressad.
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Nedanstående matris listar de som utgjorde våra huvudinformanter, dvs. de personer som intervjuades, samt de personer (oftast sambo)
som fanns med under intevjun. Inom parantes anges namn på de personer som var med och var centrala under tittarobservationen.
Nr.

Namn

Ålder

Yrke

Hushållsprofil Boendeform

Förening

1.

Bella

f. 1948

Arbetslös

1 barn

Eget hus

Nej

(LG)

f. 1953

Transportarb.

(+2 utflyttade)

utanför Piteå

Pensionär

Ensamboende

Lägenhet i

2.

Vivianne f. 1920

Nej

änka, 2 vuxna barn Göteborg
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Marianne f. 1951

Vårdbiträde

Man + 2 barn

Eget hus i

Knut

Arbetslös

(+1 utflyttat)

Älvdalen

2 vuxna barn

Bondgård i

ca.1950

Sten

f. 1928

Pensionär

Maud

f. 1931

Pensionär

Inga-Lisa f. 1944

Receptionist

Lennart
(Maria)

Försäljare

f. 1941
f. 1993

Ja
Ja

Skåne
(2 vuxna barn)

Eget hus i

Ja

Blacksta

Ulf

f. 1965

Verkstadsarb.

1 barn

Eget hus i

(Ann)

f. 196?

Beredskapsarb.

1 barn

Blacksta

Ja

Kalle

f. 1926

Pens.

Vera

f. 1924

Pens.

2 vuxna barn

n:a Ångermanland

Eget hus i

Ja

Conny

f. 1959

Arbetslös

Gruppboende

Institution i

(Andreas)f. 195?

Arbetslös

Gruppboende

Lappland

3 barn 7-12 år

Eget hus utanför

Nej

Sussie

f. 1965

Industriarb.

Lillen

f. 196?

Brevbärare

Annika

f. 1963

Vårdarbetare

2 tonårsdöttrar

Lars-Erik f. 1957

Fastighetssk.

2 b. i tidigare förh. Göteborgsförort

Ja

Edsbyn
Radhus i

Ja

Ulla-Stina f. 1950

Hemarbetande

Make Leif

Eget hus i

(Vilma)

f. 1923

Pensionär

2 utfl. barn

norrförort Sthlm

Ja

Dagny

f. 1920

Pensionär

Ensamboende

Radhus i litet

Nej

änka, 3 vuxna barn samh. Ångermanl.
13.

Svenne

f. 1953

Transportarb.

Fru + 1 barn

Eget hus i

Ja

Kalmartrakten
14.

Ronny

f. 1933

Sjukpensionär

Fru, 2 utfl. barn

Lägenhet utanför

Ja

Kalmar
15.

Stina

f. 1948

Tjänsteman Förs.k. Man + 3 barn

Lägenhet i Kalmar Nej

16.

Åke

f. 1916

Pensionär

Sambo

Lägenhet i Kalmar Ja

17.

Karl

f. 1932

Pensionär

Fru + 2 vuxna barn Lägenhet i Kalmar Nej

Alicia

f. 1928

Pensionär

2 vuxna barn

Karl-Erik f. 1928

Pensionär

18.

Eget hus

Nej

på Gotland

Tabell 3. Intervjuade personer. Nr 1-11 från receptionsstudien i oktober 1999. Nr
12 intervjuad soffgäst. Nr 13-17 intervjuer av kalmarstudenter. Nr 18 intervju
med ej spelande tittare.
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Bingolotto och det lokala
Vår tittarstudie knyter på flera sätt an till tidigare empiriska studier av
TV-tittande som gjorts på plats i människors hem. Av dessa har somliga fokuserat mer på kognitiva dimensioner och förhållandet mellan
vissa program och genrer och olika tittares meningsskapande (jfr. Höijer
& Werner 1998). Andra har mer intresserat sig för TV i förhållande till
en vidare hem- och familjekontext (Morley 1986; Gray 1992). Dock
finns det få studier av hur TV-program är knutna till sociala kontexter
utanför hemmet. Då det gäller Bingolotto aktualiseras sådana frågor
omedelbart på grund av kopplingen mellan programmet och lotteriet.
I tittarstudien ställdes, som redan nämnts, frågor kring föreningsanknytning, platser och rutiner för lottinköp, etc. Men vi ville också genomföra en mindre studie kring den betydelse TV-programmet och
lotteriet har på en viss ort. Denna studie genomfördes på den ort vi
här har valt att kalla Blacksta, ett litet brukssamhälle i gränslandet mellan
Närke och Värmland med ungefär 900 invånare, vackert beläget invid
en mindre sjö.
Av en händelse fick forskargruppen ett tips om att Blacksta IF, en
liten förening med fotboll överst på sitt program, skulle anordna en
”Bingolotto-kväll” på Blacksta Folkets hus i maj 1999. Två av forskarna
(Bolin och Forsman) fick möjlighet att delta. Fältanteckningar och
fotografier togs, och även vissa band- och videoupptagningar gjordes.
Detta besök följdes upp av ett nytt besök en månad senare, då
forskarna fick tillfälle att intervjua två av arrangörerna, tillika medlemmar i föreningens styrelse. Dessa två män i 35-årsåldern, Ulf och Lasse,
är båda ”eldsjälar” i Blacksta IFs fotbollsverksamhet. Sedan flera år
har de varje fredagseftermiddag under bingolottosäsongen åkt och
gått runt och sålt bingolotter till ett antal fasta kunder. Tillsammans
säljer de runt 175 lotter per vecka på dessa ”fredagsrundor”. De två
forskarna fick följa Ulf och Lasse på deras respektive tur i Blacksta
med omnejd. Under Ulfs runda gjordes ett besök på Muttern AB, ett
företag som tillverkar muttrar, skruvar och andra verkstadsprodukter
och det som mycket på orten kretsar kring, sedan det gamla järnverket
lades ner 1964. Flera av Ulfs fasta bingolottokunder fanns på Muttern. På Muttern arbetar också Ulfs sambo, hans bror och hans mamma. Den senare har varit hängiven bingolottospelare i stort sett sedan
programmet startade, och inte sällan spelar hon och tittar på Bingolotto
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ihop med Ulfs familj. På Muttern arbetar också Inga-Lisa. Även hon
har sedan flera år tillbaka troget spelat Bingolotto på lördagskvällarna,
oftast ihop med sin man Lennart och sin 6-åriga dotterdotter Maria,
ibland med fler i släkten närvarande. Mot bakgrund av de goda kontakter som knöts i Blacksta tedde det sig självklart att ett av hushållen
i tittarstudien den 23 oktober skulle inkludera några av de personer vi
mött på orten. Det blev Inga-Lisa, Lennart och dotterdottern Maria
som kom att ingå i studien.
Den för denna del av tittarstudien ansvarige medforskaren (Lars
Kaijser) intervjuade också Ulf, och fick också följa med honom på en
fredagsrunda. Fredagsrundorna är något som Ulf har ägnat sig åt i
flera år. En förutsättning är att han får ledigt från sitt jobb.
LK: Kan jag ta lite kort runt den här med rundturen. De gör ni varje fredag?
U: Ja.
LK: Kan du beskriva den?
U: Det började med att vi stod och sålde utanför affären här ner, mitt emot
kiosken. Vi märkte att folk inte riktigt kom. De hade svårt att ta sig dit också. Så
då började jag skämma bort folk med att åka runt. Och det har jag hållit på med
sedan dess. Men det minskar ju hela tiden. Som väl är, för det går ju inte att hålla
på så.
LK: Det är varje fredag, jobbar du skift.
U: Nej, jag jobbar in, så jag slutar tidigare på fredagar.
LK: Mm. Dom som du säljer till, det var folk som du var bekant med redan
tidigare?
U: Ja, många känner man. Man känner ju liksom alla i Blacksta, nästan alla.
LK: Hur lång tid brukar rundturen ta?
U: Ja, runt två timmar? Jag har väl försökt att snabba mig lite mer på slutet. Jag
kan ju inte sitta och dricka kaffe och tala med alla. Inte ens jag orkar till slut.
(I/991022/LK)

Blacksta IF är centrerat kring fotboll som sportaktivitet.8 A-laget spelade hösten 1999 i division 6. Varje år kostar det ca. 100.000 kronor att
hålla A-laget (förutom licenser till fotbollförbundet, domaravgifter och
planhyror så måste man numera också betala linjemännen vid matcherna). Verksamheten finansieras i hög grad genom lottförsäljningen.
Bingolotter har man sålt sedan 1992, och det är fortfarande en avgörande inkomstkälla för föreningen, även om lottförsäljningen har minskat enligt Ulf:
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U: Ja, det började med att en som vi tyckte var heltokig tyckte att vi skulle sälja
lotter. Vi andra i styrelsen hade inte hört talas om det. Vi såg inte fyran här då,
för det fanns ingen antenn för det då. Mottagare. Men, han hade hört talas om
det där och trodde på det stenhårt. Så vi tog hem... började med 50 lotter. Och
det vart ju... succe. För sedan då, bara någon månad efteråt så kom fyran, så vi
fick se fyran.
LK: Är det här hösten 1992, eller så?
U: Ja, det var det väl... Rekordåret, då sålde vi 900 lotter. [ohörbart] ...alla skulle
ha lotter. Det var något helt otroligt.
LK: Är det du som har haft hand om distributionen hela tiden?
U: Nej, det är det inte. Nej, det var en annan som [ohörbart] och Lasse Svensson. Nu är vi ju bara två stycken kvar som säljer. Förut var det ju många fler. Nu
är vi bara två. Mer går ju inte att sälja. Plus att vi har fått i att han säljer åt oss i
kiosken. Vi har ett specialavtal. Som Ann kan få prata mer om...
Ann: [Fullkomligt ohörbart]
U: Ja, före det här. Det är två ägare som har sålt åt oss. Men före det, då sålde de
egna lotter. Då gick ju jag omkring i princip varenda kåk på den här sidan järnvägen, då var det ju mer konkurrens då.
LK: Och det gjorde du varje vecka?
U: Ja... Då sålde jag ju över 100 lotter, nu är det mellan 40 och 50, högst. Men
den gången då vi sålde 900, då sålde jag 125 stycken på jobbet, bara. Där nere
[på Muttern] är det ju 45 som jobbar.
(I/991022/LK)

Uppskattningsvis har laget dragit in ungefär 800.000 kronor på försäljningen av bingolotter under de år man har hållit på. Dessutom
arrangerar man varje år en julmarknad för att dra in pengar. Av kommunen får man ett planstöd om 12.000 kronor om året. Ytterligare ett
sätt att få in pengar är att arrangera bingolottokväll på Folkets hus.
Det var tredje gången som Blacksta IF, på initiativ av Ulf och
Lasse, anordnade en bingolottokväll i Folkets hus, ett tvåvåningshus
från tidigt 1930-tal, vackert beläget vid ena änden av sjön. Det hela
bygger på att människor på orten betalar en ”kuvertavgift” för att
tillsammans se Bingolotto på storbildsskärm och äta en bit mat.
Till just den kväll vi bevistade hade man sålt 98 biljetter, vilket var
mindre än de två föregående åren men ändå nära vad lokalen klarar
för en sittande publik. Vid entrén till Folkets hus-området tas gästerna
emot av BingoLotta och BingoBerra. Dräkterna har lånats från
servicecentralen i Örebro. Det är också servicecentralen som tillhandahållit ballonger och flaggspel i lila färger och annan utsmyckning,
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samt de ”duttpennor” som säljs vi entrén. För de barn och yngre ungdomar som var med i lokalen hade anordnats speciella aktiviteter i
form av tipspromenad och videofilm under bingospelet. Nedanför
Folkets hus-byggnaden ligger en liten danspaviljong bland björkarna
vid sjökanten. Där var det anordnat disco för ungdomarna, och musik
av bl.a. Martin och Drömhus ekade över sjön.
Under sändningen spelade alla i salen Bingolotto, och spelare från
Blacksta IFs A-lag fungerade som serveringspersonal. Under bingospelen gick de runt i lokalen med mobiltelefoner med förprogrammerade nummer till Bingolotto-studion för den händelse någon av de närvarande skulle få bingo. Efter det att man tillsammans följt sändningen
från Göteborg ordnades ett eget Bingolotto, med Lasse i rollen som
”Blacksta-Loket” på scenen. Efter utlottning på biljetten fick vinnarna komma upp till Lasse på scenen och ”välja låda”. Man hade nämligen ställt i ordning en pyramid av ”Hemliga lådor”, byggd i papp och
enklare men ändå liknande den som används i ”riktiga” Bingolotto. Vinsterna var sponsrade av lokala företag och liknade de som förekommer i Bingolotto, om än (av naturliga skäl) något mer modesta: en av
vinsterna utgjordes av en resa till Göteborg skänkt av den lokala resebyrån. Efter utlottningen av de olika lådorna delades det ut diplom till
juniorspelarna, och några av klubbens veteraner hedrades. Ulf och
hans sambo Ann, samt en kvinna vid namn Annelie, vilka genom ett
beredskapsjobb som förlagts till Blacksta IFs kansli varit involverade i
arrangemanget, avtackades. Därefter uppmärksammades de två tillresta
forskarna, vilka skämtsamt presenterades som ”noll-åttor” av Lasse,
och förärades var sin klubbnål att placera ”närmast hjärtat”, som Lasse
uttryckte det.
Efter spelet, utlottningen och hedersbetygelserna blev det dans
till en DJ-konstellation bestående av far och son. Trots de diskoteksassociationer som namnet (Electronics) på duon väcker till liv, spelade
de dansbandsmusik av relativt traditionellt slag.
För en utomstående, som likt de tillresta forskarna inte sedan tidigare kände de personer som fick diplom och blev omnämnda från
scenen, tedde sig det hela en aning långdraget, medan det däremot
uppskattades desto mer av Blacksta-borna. Den kombination av lekfull distans och erkännande uppskattning som genomsyrade paraden
av personer som fick äntra scenen understryker den gemenskapande
process som det här var fråga om. De flesta kände varandra sedan
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tidigare, så det var inte för att publiken skulle få veta vilka de var som
de kallades upp på scenen i olika omgångar, utan det handlade mer
om ett socialt bekräftande av delaktigheten i gemenskapen. Att de
tillresta forskarna upplevde ett slags utanförskap i detta sammanhang
är således inget att förvånas över, och kan snarast uppfattas som en
bekräftelse av det gemenskapande som band de närvarande deltagarna
samman i en kulturell och social gemenskap som syftar till bevarandet
och stärkandet av lokalsamhället (jfr. Blehr 1994; Rosengren 1991).

Analytiska uppslag
De hushåll och de informanter som ingick i tittarstudien valdes som
redan nämnts utifrån vissa av oss i förväg uppställda önskemål eller
kriterier bl.a. gällande geografisk, ålders- och könsmässig spridning.
Upplägget av vår studie och forskargruppens observationer och
intervjuarbete utgick från gemensamma mallar och frågescheman. Vi
sökte bredd i materialet genom att utgå från ett spektrum av urvalskriterier och genom att studera flera hushåll/informanter vid en och
samma tidpunkt. För att få djup i materialet, liksom stoff till metodologiska reflektioner, gjorde vi två intervjuer av varierande karaktär (livsloppsintervju och uppföljningsintervju), samt en observation av tittande.
Givetvis kan man ändå inte generalisera eller i statistisk mening
säga något allmängiltigt utifrån detta material. De som ingick i studien
representerar bara sig själva. Vi kan heller inte uttala oss om trender,
tendenser eller förändringar över tid. Vi kan heller inte säga något
säkert om hur de tittare som ingick brukar titta på programmet, eller
hur man i sina normala vardagssammanhang talar om sig själva och
om Bingolotto. Det material som genererades genom våra fältobservationer och intervjuer är knutet till en specifik tidpunkt och situation.
Denna präglades desstom av att en forskare fanns närvarande och de
förväntningar och föreställningar som detta väckte hos respektive part,
ty intervjuer och observationer utgör en speciell form av interaktionsstruktur och språkspel eller samtalsprocess, som präglas av viss typ av
styrning och maktrelation. Det handlar om en process där exempelvis
de svar som ges är effekter av de frågor som ställs, och där de berättelKapitel 6: Bingolotto och publiken
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ser som presenteras (bl.a. i livsloppsintervjuer) skapas utifrån vissa
förväntningar, mallar och konventioner. Så även om syftet med det
etnografiska tillvägagångssättet är att ”komma på insidan” av ett kulturellt och subjektivt sammanhang, finns det inte någon absolut autentisk eller rå empiri. Därtill utgör även sammanställningen, bearbetningen, dokumentationen, tolkningen och redovisningen av materialet en del i den etnografiska (kunskaps)konstruktionen (se Banks
1996, Bolin 1998, Clifford & Marcus 1986, Kaijser & Öhlander 1999,
Jacobsen 1993).
Trots dessa och andra förbehåll som kan göras, och trots de skillnader som finns mellan olika informanter och observationstillfällen,
finns det vissa saker som går igen i materialet. Vi vill här redogöra för
några av dessa spår, samt presentera några teman eller analytiska uppslag utifrån det etnografiska materialet, och hur detta sedan kan kopplas till annan empiri i projektet. Ty det finns förhållningssätt bland de
tittare vi mött som vi ser som homologa i relation till programtexten
och till fenomenet Bingolotto i stort, och som gör att vi ändå vill göra
några logiska generaliseringar (snarare än empiriska eller statistiska)
(jfr. Aalasuutari 1995 s. 143ff). Vi har här använt utdrag och citat ur
vårt etnografiska material (intervjuer, observationer och fältanteckningar).
Avsnittet inleds med en sammanfattande presentation av några
av de saker som, andra skillnader till trots, kan sägas vara gemensamma
för våra informanter. Därefter följer en presentation av våra analytiska
uppslag, vilka vi har delat in i tre teman eller nivåer:
•
•
•

Programmets och lotteriets gemenskapande funktioner i en kulturell offentlighet.
Programmet som utgångspunkt för ett ritualiserat gemenskapande i familjesfären.
Relationen mellan de enskilda tittarna och programtexten.

Dessa teman kan kopplas till olika funktioner som programmet har
kulturellt, socialt och subjektivt. Vi tycker oss se tre sådana funktioner:
• Nyttofunktionen
• Omsorgsfunktionen
• Underhållningsfunktionen
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Programmets och lotteriets gemenskapande funktioner i en kulturell
offentlighet avser i första hand sådant i vårt material som pekar mot
kopplingar mellan Bingolotto och ett lokalt sammanhang och därtill
hörande sociala nätverk, ofta med en lokal idrottsförening och personer på den egna orten som nav. Härvidlag motiverar många av
informanterna sitt bingolottotittande med att man upplever det som
att man ”gör nytta” – för en lokal idrottsförening och för idrottsrörelsen i stort. Det kan även handla om att man känner att Bingolotto är ett
program som är viktigt för äldre och som även fyller en funktion som
ett instrument för att samla in pengar till annan välgörenhet, eller för
att stödja miljön och liknande. Vi kallar detta programmets nyttofunktion.
Programmet som utgångspunkt för ett ritualiserat gemenskapande i familjesfären, syftar mer på den tittarkontext och samvaro som
utvecklas kring programmet. Här handlar det om att Bingolotto fungerar som en utgångspunkt för umgänge och ett nav i upprätthållande
av familje- och vänskapsrelationer. Man ringer varandra efter programmet, talar om det, ordnar det lite extra ”mysigt” framför TVn, och gör
bingolottotittandet till något av en ritual (jfr. Larsen 2000b). I tanken
på att vinna ligger för många också mer altruistiska omsorgskänslor, i
form av att man i så fall skulle dela med sig av vinsten till barnen eller
till och med ge dem allt man vinner. I många familjer är Bingolotto
utgångspunkt för en stund och en aktivitet man delar. Men det kan
också handla om att det kring tittandet konstitueras skillnader inom
en familj, t.ex. mellan yngre och äldre. Oavsett om det är närhet eller
skillnad som skapas, oavsett om det är kollektiv samvaro eller Bingolotto som en möjlighet till en stunds avskildhet, menar vi att man kan
se detta som en omsorgsfunktion som skapas bland tittarna utifrån programmet och lotteriet. Härvidlag kan man inte bortse från att det var
en övervägande del kvinnor i vårt empiriska material.
Relationen mellan de enskilda tittarna och programtexten, är det
som närmast knyter an till de konkreta kommentarer som under tittarsituationen fälls kring det som sker i programmet. Empiriskt kan detta
svårligen frikopplas från tittarkontexten. Men vi menar att kommentarer kring spel, musikinslag, vinster m.m., liksom utsagor om att skälet till att titta på Bingolotto främst är att det ger en stunds avkoppling,
kan särskiljas analytiskt. Utifrån en sådan utgångspunkt tycks programmets viktigaste funktioner vara att det ger spänning (förväntan och
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hopp om att vinna), och avkoppling. Detta har vi valt att kalla programmets underhållningsfunktion.
Vi ska nu exemplifiera och illustrera vart och ett av dessa områden med tillhörande funktioner mer utförligt.

Gemenskapande i en kulturell offentlighet
En vanlig fråga som dyker då man intresserar sig för människors TVtittande är varför man tittar på TV, och vilka funktioner och behov
vissa genrer och programtyper fyller. Inom sådan forskningen intar
det s.k. uses and gratifications-perspektivet en central plats. Där har
man kunnat konstatera att TV tillfredsställer såväl kognitiva, som emotionella och sociala behov och funktioner. Exempelvis ger TV nya
kunskaper och är en källa för avkoppling, samt en viktig knutpunkt
både för social samvaro hemma i familjen och för samtal, identifikation och gemenskap i vidare grupper och sociokulturella sammanhang (jfr. Lull 1990, Lundberg & Hultén 1968, von Feilitzen 1972).
Mycket av detta är överförbart till Bingolotto: programmet ger en
stunds avkoppling och spänning, det är ett program att samlas kring
och en lördagsrutin för många och det fungerar som en länk till olika
släktskapsrelaterade och lokalt förankrade nätverk. Ett mer specifik
skäl som anges till varför man tittar på Bingolotto är att man därigenom
upplever sig ”göra nytta”. Konkret handlar det om att man genom att
köpa en lott upplever sig bidra till idrottsrörelsen i stort och därigenom till att barn och ungdomar får en vettig fritidsysselsättning. Men
främst handlar det om att man vill stödja någon lokal förening, som
man känner till eller har kopplingar till genom sina egna eller grannens
barn.
De lokala nätverk som bildas genom att man personligen känner
barn och ungdomar som har nytta av försäljningen genom förbättrade förhållanden i de lokala klubbarna, kan också kopplas till de vidare nätverk av ombud för föreningarna i regionala kollektiv, centrerade
kring de olika servicecentralerna. Ofta anordnar servicecentralerna
resor till studion i Göteborg för dem som är engagerade i lottförsäljningen, där de får vara med och sitta i publiken under sändning.
En annan typ av återkoppling mellan de lokala ombuden och den nationella distributionsorganisationen utgörs av löpande publik- och lottförsäljningsstatistik. Sålunda knyts sociala gemenskapsband horison232
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tellt mellan människor på den lokala orten, och vertikalt kopplas dessa
vidare till en större struktur som löper mellan det lokala, över det regionala till det nationella som representeras av själva inspelningsstudion
i Göteborg. Därmed utgör också programmet ett slags nav i en kulturell offentlighet (jfr. Bolin 1998 s. 41f, Mortensen & Møller 1976).
Marianne (f. 1951), anställd på en vårdskola men sjukskriven för
bl.a. ett utslitet knä sedan en längre tid, bor tillsammans med jämnårige
maken Knut i Älvdalen, det distrikt där det säljs flest bingolotter per
invånare räknat. Hon berättar för forskaren (Sverker Hyltén-Cavallius)
om sina egna och familjens kopplingar till en lokal förening och till en
lokal kontext:
M: Ja det har ju blivit mycket i och med att Marina [dottern] har spelat hockey
såhär då, det har ju alltid varit Bingolotto-försäljning då, och sen han [sonen] håller på med scouterna och de har ju sina lotter varje vecka, och…
SHC: Ja, just det.
M: …det blir ju som, i och med att man blir indragen i det med sina barn mycket
och...
SHC: Just det ja, så scouterna säljer också lotter alltså?
M: Ja, det är scouterna som säljer lotter.
SHC: Jaha.
M: Det är ju det han ska göra nu ikväll.
SHC: Just det.
M: [ohörbart] följer med.
SHC: Jaha.
M: Och sen så har jag, liksom jag står som ansvarig för bingolotterna så jag
hämtar ju dem.
SHC: Just det.
M: Och returnerar dem som blir kvar och sådär liksom. Och så försöker jag
hjälpa honom att sälja nere på jobbet då, så att han ska få iväg, det är lite...
SHC: Ja.
M: Han får ju säkert sälja dem om han har tid och åka ut nånstans och försöka
sälja, för det går ju. För när jag satt med i styrelsen för Älvdalen hockey så slog
jag vad med ordföranden en gång, ja det gick lite trögt att sälja men jag vet inte
hur många år som det är, det är bra många år sen.
K: Ja, fyra-fem, fem år sen är det kanske...
M: Ja, sa jag det att vi ska slå vad om att jag kan sälja hundra lotter, sa jag. Och jag
fick...
K: En eftermiddag.
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M: Och då var det buntat femti-femti, men det är ju tjugofem nu i varje. Och det
gjorde jag. Jag gick till Systembolaget och frågade om jag fick stå där utanför och
sälja och ja, det fick jag. Och näe, jag sålde mina hundra lotter.
SHC: Mhm [uppskattande]
M: Det gäller att prata för varan.
SHC: Jahahe, precis. [skrattar]
M: Jahehe.
(I/991021/SHC)

Att viljan att stödja en lokal idrottsförening och kopplingar till de egna
barnens engagemang och orten där man bor är viktiga motiv till att
köpa (och distribuera) lotter framgick även i andra intervjuer. Att lottköp inte alltid automatiskt leder till att man tittar på programmet fick
Göran Bolin i forskargruppen erfara under sin studie i en avfolkningsby
i norra Ångermanland. Under en ”fredagsrunda” tillsammans med en
lokal bingolottförsäljare besökte man bl.a. en lottköpare som troget
köpte två lotter varje vecka men aldrig såg programmet. Lottköparen
i fråga sparade dessutom rättningen av sina inköpta lotter till ett enda
tillfälle under varje säsong. Hans främsta syfte med att köpa en lott var
nämligen att han ville stödja en förening på orten (F/991022/GB).
Att enligt en viss rutin köpa sin lott hos en lokal handlare eller
lottförsäljare utanför köpcentret på lördagsförmiddagen, eller av ett
lotteriombudet vid dörren, fungerar ofta som ett kitt i ett lokalt sammanhang. Detta gällde även för Ulla-Stina (f. 1950), boende med maken Leif i en villa i Enebyberg norr om Stockholm. Ulla-Stina berättade för vår medforskare (Carolyn Östberg) att hon så gott som varje
lördag åker till sin svärmor Vilma (f. 1923) för att spela Bingolotto: Vilma
befinner sig efter ett strokeanfall på ett närliggande sjukhem för äldre.
Till Ulla-Stinas rutiner vid dessa tillfällen hör att köpa bingolotter på
ett visst ställe:
CÖ: När du köper lotter då, ska det vara på nåt speciellt ställe eller på nåt speciellt sätt eller...?
U-S: Ja, det gör jag, jag köper alltid på samma ställe och det är för att... det är ju
våran idrottsförening här, Enebybergs idrottsförening, som får del av dom pengarna så därför köper jag alltid här på Eneby Torg
CÖ: Är det Pressbyrån eller kiosk?
U-S: Nej, det är en tobaksaffär.
(I/991022/CÖ)
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Det är inte bara de som köper lotter vid dörren under fredagsrundor
som har en viss person de köper sin lott av. Det gäller också flera av
dem som brukar köpa sina lotter i affärer eller vid köpcentrum och
liknande. Allt detta pekar alltså mot den lokala kontexten och betydelsen av personliga kontakter på den egna orten.
Om man tar fasta på programtexten är det lätt att tro att svenskhet är en kulturell identitet som programmet privilegierar. Produktionsbolaget leker också reflexivt med detta i sin marknadsföring, genom
slogans som ”Fest i folkhemmet”. Från detta kan man lätt tro att svenskhet skulle vara något som tydligt framträder i intervjuer och under
observationer. Av detta finns dock lite i materialet, och vad som under
projektets gång framträtt allt tydligare är betydelsen av det regionala
och det lokala. Här finns dock en koppling till det nationella: den mentala föreställningen av Sverige som nation är uppbyggt kring en rad
olika regionala kontexter, och i relation till ett nationellt lotteri och
program som Bingolotto är det framför allt den regionala och lokala
identifikationen som lyser igenom i materialet.
Med regional identitet menar vi sådana sociala och kulturella identiteter som t.ex. norrlänning, värmlänning, göteborgare eller stockholmare, för att nämna de vanligast förekommande (framför allt under den tid Leif Loket Olsson var programledare). Att Loket är förtjust i telefonörer från Norrland har undgått få regelbundna tittare,
vilket t.ex. informanten Kalle noterat: ”Nä, roligast är nog då det kommer en klurig gubbe uppifrån Norrbotten” (I/991024/GB). Man kan
också notera att det med ”norrlänning” i denna diskurs åsyftas de som
bor i norra delarna av Norrland.9
Vad gäller lokal identitet kan man notera att informanterna under
spelet gärna uppmärksammar orter som ligger i den nära geografiska
omgivningen. Sålunda lägger informanterna i Danderyd märke till när
det går en vinst till Vallentuna, en annan norrförort till Stockholm (F/
991023/CÖ). Och Kalle för även på tal att Roger Pontare, en av de
artister som medverkade i sändningen den 23 oktober, numera bor i
Lycksele, dit han flyttat från det närliggande Ramsele. Tidigare var
lokalanknytningen dessutom framhävd i programmet genom att Loket ofta omnämnde föreningar, genom inzoomningar på klubbvimplar
som hängts upp i scenografin och, inte minst, genom spelet ”Föreningsdraget”, där större kontantvinster delades ut till föreningar. Det är
också med glädje tittarna ibland kan konstatera att någon man känner
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igen, eller som är hemhörig från den egna trakten, plötsligt sitter i
studion. Dessa lokala igenkänningsmarkörer har sin textuella motsvarighet i programmet när studiopubliken applåderar och ger ljudligt
bifall vid de tillfällen som någon ditrest gruppresa upptäcker att någon från hemorten vinner. Dessa publikovationer brukar nästan alltid
kommenteras av programledaren, för att ytterligare understryka kopplingen mellan studiopubliken och de tittare som finns ute i landet.
Den lokala kopplingen i Bingolotto förstärks även av det faktum att
reklamen mellan programmets olika delar är regionalt anpassad, så att
man t.ex. vid fältarbete i Ångermanland innan påannonsen för (det
rikssända) programmet får se ett reklaminslag som aviserar dansbandsafton i Bräcke Folkets hus (Bingolotto 23/10 1999). Denna form av
textuell sammanbindning av det regionala och det nationella är dock
inget som kommenteras i intervjuer, förmodligen för att man inte reflekterar över reklamens lokala anknytning om man inte, som de tillresta
forskarna, har sina rötter utanför denna lokala kontext.
Lokal förankring och identitet var också något som framhölls i
mötet med forskarna. Vid besöket i Blacksta gjordes det t.ex. en noggrann markering av att Lasse inte var född i samhället, medan Ulf
Andersson är Blackstabo sedan generationer och har klubblagets färger i blodet eftersom både mamman och pappan precis som sonen
och hans sambo är aktiva i idrottsföreningen. I stort sett hela familjen
Andersson arbetar dessutom på samma företag, Muttern AB. Där arbetar Ulf, hans mamma och pappa, sambo och två av hans bröder –
dessutom arbetar vår huvudinformant under tittarstudien, Inga-Lisa,
och hennes man i företaget. På Muttern AB var också den betydelse
som Bingolotto kan ha som ”socialt kitt” i arbetsgemenskapen och det
lokala särskilt tydlig: dels genom Ulfs lotteriförsäljning till arbetskamraterna, dels genom samtal kring programmet och om man vann eller
inte.
Alla våra informanter kunde formulera en egen dröm om vad
man skulle göra om man skulle vinna en storvinst på Bingolotto. Men
ingen av dem vi mötte hade än så länge vunnit annat än småvinster.
Däremot kände man i flera fall till andra som haft mer tur. Om någon
vinnare bor i ”närheten” blir detta gärna ett samtalsämne som inte
minst genom spekulationer och skvaller får en funktion som ett sammanhållande kitt.
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ningen av programmet finner man i de ”fredagsrundor” som flera av
forskarna i studien fick möjlighet att följa med på. Dessa handlar inte
bara om att sälja lotter vid dörren. Lika viktigt är att den välbekante
lottsäljaren kommer in och sitter ned för att växla några ord om sådant som hänt under veckan och om folk och skeenden på orten. En
detalj som illustrerar detta var att Ernst, som varje fredag sålde lotter i
en mindre by i norra Ångermanland, hade träskor på sig under sin
rundtur, för att lättare kunna gå in och prata en stund utan att smutsa
ner inomhus (medan den medföljande forskaren oförutseende nog
hade gummistövlar som var krångliga att ständigt dra av och på) (F/
991022/GB).
Naturligtvis är inte Bingolotto det enda fenomen som binder ihop
ett lokalsamhälle, och fungerar reproducerande för den lokala gemenskapen. Under den vecka då fältarbetet pågick runt om i landet var det
i de norra delarna av landet älgjakt, vilket är något man gärna samlas
kring i åtminstone mindre samhällen. I och med att älgjakten bedrivs i
jaktlag utgör den ett tillfälle för jägarna och deras familjer att träffas,
och det var på flera av de ställen som forskarna kom till på sina
fredagsrundor denna vecka där det åts älgkött tillsammans med grannar och bybor. Och på samma sätt som älgjakten utgör ett samtalsämne när man träffar andra människor från bygden, och är något som
genererar festkvällar med t.ex. älgsoppa (F/991022/GB), så fungerar
Bingolotto som en förevändning för att få träffas och ha trevligt tillsammans, t.ex. under en bingolottokväll i Folkets hus, eller genom samspelande med släktingar och grannar.
I de två hushåll i vår studie som fanns i Göteborgstrakten var det
inte bara det rikssända Bingolotto som var en självklarhet. Annika (f.
1963), som arbetar natt som undersköterska på Östra sjukhuset och
bor med sin man Lars-Erik (som är driftansvarig fastighetsskötare), i
ett nyinköpt radhus, ser ibland det rikssända Bingolotto med släkt och
vänner,och om de någon gång missar ett program bandar de det. De
ser också troget det lokala Bingolotto som sänds över Göteborg (I/
991021/KL). Detsamma gäller Vivianne (f. 1920), som bor i en hyreslägenhet på Hisingen, men som sedan maken som var taxichaufför
dog för åtta år sedan spelar ensam. Hon är för övrigt den enda personen i vårt material som känner att hon har gått med vinst. Hon berättade för vår medforskare (Ulla Centergran) att hon under årens lopp
vunnit småbelopp och prylar ett antal gånger på det lokala Bingolotto:
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V: Jag brukar spela på tisdagarna också…
UC: Jaa.
V: med Loket.
UC: Jaa.
V: Och jag har vunnit. Första tisdan vann jag 500 kronor, andra tisdan vann jag
200 kronor, och så tänkte jag, att nu hoppas jag – nu i tisdags – nu vinner jag väl
åtminstone en ny lott. Så får jag in två rader på första spelet och en rad på andra
spelet – 200 kronor igen!
UC: Nämen!
V: Tre tisdagar i rad har jag vunnit!
(I//991021/UC)

Den lokala kopplingen är viktig och ett tydligt motiv till varför man
spelar och tittar. Flera informanter framhöll också att Bingolotto gör
”samhällsnytta”, också på mer nationell nivå. Bingolotto ansågs dessutom, i linje med vissa av de diskurser som florerar inom produktionen (med Loket i spetsen), vara ett program som fyller en särskild
funktion för äldre och ensamma. Bella (f. 1948) som bor på en ort ett
par mil från Piteå, uppfattade visserligen sig själv som en av de yngre
bland tittarna, men framhöll inte bara den betydelse programmet har
för idrottsrörelsen, utan också för äldre, och hon tillskrev det även
andra hedervärda ändamål. Bella – som är sjukskriven från sitt arbete
i en lokal blomsterhandel och föreslagen men inte intresserad av sjukpension – var kanske den mest hängivna av de tittare vi mötte. Hon
spelade varje lördag och såg programmet på egen hand i sitt kök, medan
hennes man och hemmavarande son höll sig undan genom att ”far[a]
ut med bilen”.
Du vet, då jag spelar Bingolotto, då vill jag att det skall fungera, allting. Så i det
fallet är jag väl extrem. Ingenting får störa mig, när jag sätter igång. [lång paus]
Så det är [paus]. Det är bara det. Jag vill vara med och... följa med så mycket som
möjligt och inte att något... Vad som är värst tycker jag, det är då telefonen
ringer mitt uppe i Bingolotto... då går jag i taket, relativt fort...
(I/991021/ASH)

Till denna ritual i avskildhet hör också noggranna förberedelser. Bella
för t.ex. egen statistik över vinstnummer och innehållet i ”lådorna”.
När hon angav sina motiv till att titta på Bingolotto framhöll hon inte
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bara sina egna behov och sitt hopp om att vinna, utan även programmet betydelse för värnandet om miljön.
Nä... jag skäms inte för att jag är intresserad utav... för varför ska man ju... jag
köper enbart lotten... eller enbart, men mestadels för chansen att vinna är ju
mycket större nu än det var tidigare... fastän jag nu är på minus [skrattar] hela
hösten. Men man stödjer ju idrotts eller föreningslivet... Miljön får också, och
Återvinsten får... så int’ vet jag... Jag tycker ju liksom att det är positivt. Och
Bingolotto skapar ju framförallt för äldre människor... nog sitter dom ju mycket
ensam, men nu tror jag ju i större sammanhang att det är många äldre som dras
till varandra tack vare Bingolotto, så att int’ vet jag... Hoppas kan man ju göra...
och tro kan man ju göra också att... Bingolotto har förenat många, som kanske
sitter ensam på lördagskvällen. [Klockan i köket slår ett slag och den visar på
halvfem, fast egentligen är klockan bara tjugo över fyra] Men nu har dom sitt
Bingolotto.
(I/991021/ASH)

Bella ger i detta intervjuutsnitt uttryck för exakt den diskurs som också
konstruerats inifrån programproduktionen, t.ex. i Lokets uttalanden i
både programmet och i intervjuer, men även i programmets marknadsföring. Att Bella säger att hon inte skäms för att hon tittar pekar
på att hon är medveten om att det finns de som gör det, och att det
därmed finns de som ser ned på programmet. Den diskurs hon ger
uttryck för blir därmed homolog med den som också framförs av t.ex.
Jan Scherman (se kapitel 4). I och med denna uppfattning om programmets sociala nytta, både vad gäller stödet till idrotten och miljön
och sällskapet för de äldre, skapas också en kulturell gemenskap kring
vissa goda värden, och en tro på programmets enande kraft – en tro
som i sig utgör just en enande kraft. I den meningen blir Bingolotto
navet i en kulturell offentlighet. Att denna gemensamma samling kring
dessa värden kan uppstå förutsätter dock att den bottnar i en av tittarna upplevd gemenskap i den omedelbara sociala omgivningen –
både den som genereras kring lottförsäljningen på den egna orten,
och den som skapas i TV-soffans privatsfär tillsammans med familjen.

Gemenskapande ritualisering av det privata
Inom senare års TV-forskning har intresset förskjutits från frågor om
tanke- och känslomönster förbundna med olika programtyper till ett
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etnografiskt intresse för hur man tittar på TV och vilka funktioner
TV-mediet som sådant – snarare än enskilda program – har i vardagen: för familjerelationer, organiserandet av tid och rum i hushållet,
etc. (Morley 1986, Gray 1992, Gauntlett & Hill 1999). Vi ställde visserligen vissa frågor rörande TV-vanor i stort, men vårt fokus ligger
på de förhållningssätt som är mer direkt knutna till just Bingolotto.
Inom många av dessa etnografiskt inspirerade studier står ritualbegreppet i centrum. Användningen av detta begrepp kan dock variera. Det kan å ena sidan användas för att beskriva mediehändelser
och medialiserade ritualer, men å den andra sidan också syfta på rituella inslag i medieanvändningen (Rothenbuhler 1998 s. 78ff). Vad gäller Bingolotto kan uppesittarkvällar och jubileumsprogram sägas utgöra
medierade ritualer på samma sätt som sportsändningar är rituella
iscensättningar som under fasta och regelstyrda former ska utmynna i
korandet av en segrare. Förvisso har dessa kvällar inte samma dignitet
eller genomslag som t.ex. olympiska spelen, men kan ändå sägas vara
ritualer i den meningen att de är ”social gatherings for the celebration
of society” (s. 79). I vår analys av Bingolotto-tittarna är det dock främst
de rituella inslagen i medieanvändningen som står i fokus. Här är det
inte den medierade textens kvaliteter som fascinerar, utan snarare hur
tittaren skapar ett rituellt rum kring sin medieanvändning (jfr. Becker
1995). Rituell rumslighet har alltid en temporal aspekt: genom ritualen
struktureras tid. Ofta handlar det om att i relation till vardagens
repetitivitet skapa ett tidsligt utrymme som både bekräftar och upphäver det vardagliga. Här skapar ritualen både ett reflektionsrum, där vardagen distanseras och görs till objekt för eftertanke och kontemplation, och ett handlingsrum, där ritualens deltagare integreras i en gemenskap (Larsen 2000b s. 33). En komponent i den temporala struktureringen är givetvis den ”objektiva” tiden, dvs. tablåtiden. Programmet har sin givna plats i TV-tablån, och för tittaren gäller det att rama
in denna tid genom aktiv handling för att ritualen ska uppstå. Det
handlar alltså om att göra objektiv tid till subjektiv tid. Ofta innehåller
dessa typer av ritualer kringgärdande praktiker, dvs. handlingar som
uppstår bland publikmedlemmar som tysta överenskommelser, t.ex. i
form av det riskastande och kommenterande som kultfilmpubliken
till The Rocky Horror picture show (1975) ägnar sig åt (Jerslev 1993 s.
29ff).
I flera hushåll ingår det i bingolottorutinen att man tar fram
duttpennor, eller som hos dedicerade bingolottospelaren Bella i Piteå,
240

Bolin & Forsman

Vivianne i Göteborg och Ulla-Stina och hennes svärmor Vilma, att
man har särskilda brickor eller andra arrangemang för att spelandet
ska fungera så väl som möjligt.
På bordet har Bella lagt fram en slags rektangulär platta i grön hårdplast, med
klämmor högst upp. På denna har hon satt fast tre stycken bingolottobrickor.
Alla med brickan för första bingospelet uppe. Jag frågar Bella, innan vi skall
börja spela, vad denna bricka eller platta kallas. Hon säger att det är en ”Bingoplatta” och att hon tror att det ryms fyra lotter på den. Till höger om Bingoplattan, från Bellas sida sett, har hon ställt fram tre stycken ”duttpennor”. Hon
har dessutom tagit av korken på alla pennor, så att det bara är att använda dem.
Alla pennor har också rött tusch. Snett upp till höger från Bingoplattan sett,
ligger den trådlösa telefonen. Till vänster om Bingoplattan har Bella lagt en hög
med bläckpennor. Jag räknar dem till sex stycken. Jag frågar Bella, lite senare,
varför hon har så många bläckpennor framme. Hon svarar att hon vill vara
beredd, i fall någon penna slutar att fungera. Hon skulle bli vansinnig, säger
hon, om hon skulle vara tvungen att börja leta efter en ny penna mitt under
programmet. På baksidan av en tidning, ligger baksidorna från de tre bingolottobrickorna framme. Det vill säga de sidor, där man skriver upp Företagsjakten.
Kollegieblocket, där Bella antecknar alla lådor, ligger också på bordet. Det är
redan uppslaget på den sida, där hon skall fylla i kvällens företagsnamn, och i
vilka lådor de finns. På kollegieblocket har Bella redan fyllt i dagens datum och
i den vänstra spalten, på samma sida, står förra veckans lådor uppskrivna. Det
ryms med andra ord två omgångar Bingolottolådor, på varje sida i kollegieblocket. Förutom att skriva upp vilka företag, som finns i varje låda, skriver
Bella även upp varje lottsedels serie- och lottnummer, samt var dessa lotter är
inhandlade. Exempelvis att de är köpta på Statoil. Hon antecknar även om eventuella vinster utfallit på lotterna. Dessa uppgifter antecknar Bella i en liten mindre anteckningsbok. Bella har redan antecknat uppgifterna om lottnummer och
var lotterna inhandlats innan jag kommer. Slutligen ligger också fjärrkontrollen
till TVn på bordet. De två högar med tidningar och reklam, som låg bredvid
TVn i torsdags, är dock bortstädade. Kanske till kökssoffan, där det redan finns
två stora högar med tidningar och papper.
(F/991023/ASH)

Även om inte tittarna på Bingolotto är lika dedicerade i sina rituella praktiker finns det alltså bland våra informanter tydliga drag av dylika iscensättningar, t.ex. genom användande av specialpennor och block för
anteckningar, intagande av bestämda platser i TV-soffan, konsumtion
av speciellt TV-godis eller kaffe, etc. Som i alla spel där siffror eller
nummer står i förgrunden skapar många ett slags eget tänkande kring
siffermagi och lyckotal också då det gäller Bingolotto. Ronny, som säljer
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lotter för en förening i Kalmartrakten, berättar om de olika speciella
önskemål som lottköpare kan ha:
Nä, de [lotterna] tar jag alltid ut, jag har nio fasta kunder som alltid ska ha sina
nummer. Så att jag har en fru i Linsdal, hon, hennes mamma är född 36 så 36
ska hon ha i slutsiffra, sen är hon själv 59 då ska hon ha 59, den ena grabben är
född 91 då ska hon ha 91 och flickan är född 89. Så de fyra har hon kört med,
samma nummer i fyra år. Nu när millilotterna kom ska hon ha fyra men det ska
vara 36, 59 i slutsiffra även på dom. Sen har jag en kund, han ska ha tre bingolotter men de ska alltid sluta med triss, tre fyror, tre femmor, tre sjuor eller tre
nior i slutet.
(I/991118/SA)

För lottförsäljare som Ronny innebär också själva försäljningen i sig
ett led i inrutningen av veckan. Svenne, en annan försäljare i Kalmartrakten, beskriver sin vecka på följande sätt:
JR: Hur ser en vanlig vecka eller dag ut för dig?
S: Ja, när måndan har gått så är det fredag.
JR: Jaha, det går fort.
S: Ja, det går fort. Nä, det är inrutat, det är ungefär samma varje vecka… man får
ovanor eller vanor ganska kvickt faktiskt. Man öppnar på jobbet varann vecka,
vi är två som delar på öppningen, då får ju man kliva upp lite tidigare så jag är väl
ute vid jobbet vid ja, vid sextiden på morgonen, börjar i och för sig inte förrän
sju men jag tycker… det är fler än jag som är tidigare om man säger så, jag tycker
det är synd att de ska stå ute och frysa, så vi brukar alltid vara ett gäng där som
pratar lite och har oss innan vi börjar, och det är som jag säger vanor eller
ovanor. Sen går den dan och sen är det så hela veckan… Och sen när man
kommer hem här på kvällen så är det ju mat, man äter ju och sen är man ute och
säljer. Jag har ju fast kundkrets så jag far ju ut och träffar dem och så sitter man
där och pratar där en stund.
JR: Det är det du gör på kvällarna då?
S: Mmm…
JR: Varje kväll?
S: Ja, varje kväll från måndag till och med fredag, ja till och med lördag säljer jag.
[…]
JR: Vad gör du på helgerna då?
S: Ja, dom är också inrutade…. Lördagarna sticker jag upp dit [till den lokala
kyrkan] och sen brukar jag köra runt jobbet och sen handlar jag och sen åker jag
runt till Bergö och säljer de sista bingolotterna förhoppningsvis och sen vid tre
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sitter man bänkad här framför TVn för då är det Tipsextra…och då har man alla
grejerna framme här [skratt]… det är Bingolotto, och det är travet och det är tipset
och det är lottot, spelar ju på allting. Och varje lördag så blir man nästan besviken men ibland kommer det en liten ljusglimt och då kanske fått in några kronor
och då är man nöjd. Så det går fort, alla dagar går fort, utom måndan för det är
den värsta dan.
(I/991121/JR)

Vad som ter sig speciellt med Bingolotto jämfört med andra TV-program i detta avseende, och som gör det lämpligt som utgångspunkt i
skapandet av en TV-ritual för tittarna, är att det har sänts under så lång
tid och därmed för många blivit en given del i veckan och i lördagskvällen. Även den långa sändningssäsongen bidrar till denna tidsstrukturerande funktion. Förutom de kopplingar till en lokal kontext
och offentlighet som lotterna också ger, fungerar dessa även som sammanbindande länkar i intimsfären vad gäller bl.a. släktskapsrelationer
och omsorgstagande om nära och kära.
Att titta på Bingolotto är i högsta grad en vana och ett mer eller
mindre ritualiserat sätt att umgås och göra något tillsammans med
familjen på lördagskvällen. Hos Inga-Lisa och Lennart i Blacksta betyder lördagskväll att 6-åriga dotterdottern Maria kommer på besök, och
att de tre spelar Bingolotto tillsammans. För Ulla-Stina i Enebyberg är
Bingolotto en hållpunkt för hennes besök hos, och omsorg om, sin svärmor på sjukhemmet. På rehabiliteringshemmet i södra Lappland är
Bingolotto en lördagsrutin för Conny och några av de andra gästerna,
dvs. de som inte väljer att spendera sin kväll i det andra TV-rummet
där Expedition: Robinson står på. För många innebär bingolottokvällen
också att man dukar fram något extra gott att äta till. ”Ta godis, det
hör till”, säger Inga-Lisa till vår medforskare Lars Kaijser (F/991023/
LK).
De rituella inslagen ligger inte bara i arrangemangen kring tittandet
och spelandet. Också i förhållningssätten till själva programtexten finns
det, närmast ofrånkomligen, vissa rituella drag. Våra informanter var
alla ”kompetenta bingolottotittare” som vet hur programmet är uppbyggt och framförallt på ett rutinmässigt sätt vet hur spelandet går till
(här var i flera fall våra utsända medforskare betydligt mer ovana).
Detta innebär att man har upparbetat en repertoar av kommentarer
och andra interaktiva markörer som sker i samspel med programtexten
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under programmets gång, ett slags fatiskt understödjande kommunikativa handlingar där man genom små yttranden bekräftar inför sig
själv och andra att man deltar och hänger med i spelet.
Själva bingospelandet kan ses som den mest centrala delen i
programtexten Bingolotto, ty det är bingospelen som är kärnan i programformatet och det är kring de tre bingospelen som blockstrukturen
byggs upp. Även om gestaltningen av bingospelet ändrats i någon mån
sedan Lasse Kronér kom in i bilden så är grundformeln densamma:
nummer som läses upp och visas grafiskt i bildrutan, publikbilder,
bakgrundsmusik och stämningsskapande inklippsbilder från studiointeriör eller exteriöra miljöer. Programledarens rabblande av nummer (Ivar 25, Bertil 4, osv.) blir också en utgångspunkt för kommentarer hemma i soffan kring de nummer som kommer upp: Har man rätt
nummer eller inte? Vad har de andra? Är det nära bingo? I spelandet
och i siffrorna som radas upp ryms hoppet om att få bingo och därmed en mindre kontantvinst, men i dess förlängning ligger också en
möjlighet att kunna komma fram till studion över telefon. Egentligen
är det lottnumret överst på bingobrickan som (redan i förväg) avgör
vem som blir vinnare, men under sändningen presenteras resultatet,
också av de ”rena dragningarna” på lottnumret, där chansen finns att
vinna drömresor, bilar eller möjligheten att bli nästa veckas lådgäst i
studion. Kring siffrorna uppstår en homologi mellan tittarnas livsvärld och hur man enligt ett närmast invant mönster förhåller sig till
de föregivna strukturerna i spelet. Dessutom ger kommentarer kring
de nummer som kommer upp (och därmed vinstchanserna) stoff för
dem som deltar i tittarsituationen att kommentera varandra, strukturera sina relationer och umgås genom replikväxlingar som utgår från
TVn, programmet och bingospelet. Detta kunde man bl.a. märka hos
Inga-Lisa och Lennart i Blacksta när de (som vanligt) tittar på programmet med sin dotterdotter Maria. Maria har vuxit upp med Bingolotto hos mormor och morfar, kan spelet utan och innan och deltar
med liv och lust medan hon, som barn i den åldern ofta gör, skuttar
omkring lite i vardagsrummet:
1905. [Ettans bingo] Nu kommer de första numren. Maria hoppar upp i soffan
från golvet. Inga-Lisa sätter sig i soffan. [...] Lennart kommer in i rummet och
säger ”Oj, har de redan börjat”. Inga-Lisa säger ”Ja, de börjar med en gång
nuförtiden”. Lennart sätter sig i ena ändan av soffan.
[…]
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Maria snaskar och äter godis. Hon är koncentrerad på TVn. Hon säger ”Nu har
jag tre”. Lennart och Inga-Lisa skrattar. Maria säger ”Jag måste få tugga”.
Inga-Lisa säger att det är bilder hela tiden numer, under tiden som numrena
ropas upp.
”Jag vill ha 70”, säger Maria.
”Då kan det bli ett kryss”, säger Lennart.
” Ja”, säger Maria.
” Nu, var det nog någon som skrev Bingo där ”, säger Inga-Lisa.
” Nu ska jag ha 54”, säger Lennart.
” Oj, har du fått ihop så pass”, säger Inga-Lisa.
” Det ni”, säger Lennart.
” Det vore roligt att få något, att sitta och vänta lite”, säger Inga-Lisa.
”Nu är det inte många rop kvar”, säger Lennart.
”Nej”, säger Inga-Lisa.
”Bingo!”, säger TVn.
”Där var det bingo”, säger Inga-Lisa.
”Jag fick fyra”, säger Lennart.
TVn: ”Volvo…”
”Tänk den som fick den”, säger Inga-Lisa.
[…] [Tvåans bingo]
Lasse Kronér säger: ”När ni får Bingo ringer ni…”
”Ja, när vi får det ja”, säger Maria.
”Jäsingen. Nu ska jag ha 66”, säger Inga-Lisa. ”Nej!”.
”Det är roligare när man har jobb såhär”, säger Inga-Lisa.
”Nu ska jag ha tre på ena sidan. Sex och tre”, säger Maria.
”Nej, fem!”.
”Nej, men… nu… Nu har jag… Nej, nu var numret jättenära”, säger Inga-Lisa.
”Tänk om jag fått… Då hade du fått pengar av oss, Malin”, säger Inga-Lisa.
”Det är nog för att Lars är här som det är så nära”, säger Inga-Lisa.
Lennart går ut i köket och knäpper på kaffekokaren. Inga-Lisa går också ut i
köket. På TVn nämner de karneval i Rio.
”Det vore något för dig morfar”, säger Inga-Lisa ute i köket.
”Jo, du”, säger Lennart.
(F/991023/LK)

Här vävs programmet samman med rörelser och roller i hushållet.
Liknande gemenskapande funktioner har skratt och kommentarer kring
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lustiga telefonsamtal, vinster som får ”fel” vinnare (under vår
observationskväll vann en man utan trädgård en gräsklippare, vilket
föranledde skratt), och musikinslag (smakomdömen, igenkännande,
genrekunskap, etc.), och då någon tar hem storvinster (Är vinnaren
”värdig” vinsten eller ej? Vad skulle man själv göra om man vann flera
miljoner? etc.).
Det är inte bara spelandet och kommentarerna som har en rituell
karaktär. Själva det faktum att man träffas och spelar är för många också
en utgångspunkt för att man överhuvudtaget samlas. För Ulla-Stina i
Enebyberg är Bingolotto hållpunkten för hennes besök hos svärmodern
på sjukhemmet. Att titta på Bingolotto är helt enkelt en del i omsorgstagandet om svärmor Vilma:
Men jag kanske inte alltid skulle titta på det. Jo, är jag hemma så skulle jag ha
TVn på men då sitter jag inte framför TVn hela tiden utan då kan jag lika gärna
lyssna och är det... jag menar när det är spel ja, då sätter jag mej ner och spelar
va. Men alla dom här dragningarna dom kan jag lika gärna kolla i tidningen, för
jag hör ju ändå då, så det är liksom... det är bara när jag är hos Vilma som jag
sitter framför TVn hela tiden, så klart.
(I/991022/CÖ)

För Vilma har bingospelandet varit en hjälp i rehabiliteringen efter
hennes strokeanfall, då hon förlorade läs- och skrivförmågan. Under
tittandet håller Ulla-Stina ett vakande öga på Vilma, också det som en
del i hennes omsorgstagande:
Ulla-Stina tar fram en penna till, en bläckpenna och Vilma sänker lampskärmarna bakom fåtöljerna så att de lyser direkt på bordet. Nu tittar de intensivt på
TVn bägge två och sitter rakt upp i fåtöljerna, efter ett litet tag lutar de sig
tillbaka. När första resan lottas ut, en kryssning till Västindien vänder sig UllaStina till mig och säger: ”en sån resa skulle jag kunna tänka mig!”. Vilma fixar
lite med lampan igen och när ettans bingo börjar lutar de sig fram och är beredda på att spela. Under spelets gång så kastar Ulla-Stina hela tiden ett litet öga
på hur Vilma markerar.
(F/991023/CÖ)

För Ulfs mamma är spelandet inte bara ett sätt att koppla av och stödja
Blacksta IF, utan kan också kopplas till omsorgen och medengagemanget för sonen Ulf och dennes arbete i föreningen, liksom till
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samtalet och umgänget med kollegorna på Muttern AB. För Conny
och de andra på missbrukarhemmet ter sig vägen till den familjenormalitet och det goda liv som finns representerat och inkodat i Bingolottos programuniversum, och i konstruktionen av programmets ideale
tittare, långt borta, och blir mest en dröm om att bli en vanlig Svensson efter många år av missbruk, och i dess följd en rad havererade
livsprojekt. Men för Conny representerar själva bingolotten ändå en
kontakt med ett normalt liv, uppväxten och mamma, ty det är hon
som varje vecka sänder en lott till honom. Det har hon gjort också då
han suttit i fängelse eller befunnit sig på rehabilitering.
Kring lotterna och spelandet uttrycks och konstrueras sålunda
olika släktskapsband, och när Ulla-Stina och Vilma ser Bingolotto så
handlar de samtal som då växer fram bl.a. om släkt och vänner:
Vi slår oss ner framför TVn, Vilma sätter på sig sina glasögon och Ulla-Stina tar
fram två bingolotter och sin bingomarkör. Vilma har en lott och två bläckpennor
framför sig på bordet. På bordet ligger också två fjärrkontroller. Allt mycket
symmetriskt upplagt. De pratar om släktingar och vänner och om Ulla-Stinas
dotters födelsedag som de ska fira på söndagen. Vilma vill veta vad hon är skyldig för presenten och en liten diskussion utbryter om varför de inte ska dela lika.
Ulla-Stina tycker att det är en för dyr present och att hon vill avgöra hur mycket
var och en ska betala. Precis när programmet börjar pratar de fortfarande och
ljudet på TVn är lågt.
(F/991023/CÖ)

Omsorgsfunktionen och Bingolotto som ett sätt att hålla ihop och symboliskt strukturera relationer i familjen är något som märks också hos
ensamspelaren Bella, som brukar sätta sig ensam i köket vid ena änden av köksbordet med en liten TV stående på änden av andra sidan
bordet, som vore det en samtalspartner. Till skillnad från de hushåll
där man samlas kring Bingolotto är Bellas rit i köket i stället något som
skapar ett frirum visavi familjen, eftersom hennes man och son flyr
hemmet då hon sätter sig tillrätta med sina lotter och anteckningsblock framför TVn på lördagskvällarna:
B: Ja, jag har ju mitt Bingolotto måste jag ju säga, så jag är... jag är ju fast i Bingolotto
och då bru... karln min och pojken min, dom far ut med bilen, far och häls’ på
nån, som dom vet inte spelar Bingolotto...
AS: Okej...
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B: För pojken bruk’ säg’: ”Du är så tråkig mamma... Hä går int’ och göra nånting... du har Bingolotto.”. ”Men”, säg’ jag: ”Jag behöver int’ fara i vä [...] med er
överallt, utan far ni, för att jag har mitt kära Bingolotto och det sätter jag mig ner
med.”
(I/991021/ASH)

Men då Bingolotto är slut talar Bella med sin bror om vad som hänt i
kvällens program, och tar då samtidigt tar upp sådant som rör familjen:
När Bella är i sovrummet och pratar med sin bror, kan jag höra att TVn är
påslagen i vardagsrummet. Trots att ingen annan än jag och Bella är i huset. Jag
kan också höra, hur Bella och hennes bror diskuterar Bingolotto per telefon, eftersom dörren till sovrummet står öppen. Jag hör Bella säga till sin broder: ”Men
alltså, Färgfemman, det var alltså…” och sen skrattar hon. Jag uppfattar det som
att Bella pratar om tjejen som vann en miljon kronor på Färgfemman. När samtalet är över, kommer Bella in i köket och säger till mig: ”Min svägerska har
vunnit hundra kronor på första spelet”. Sedan berättar hon att hennes far hade
ringt till hennes bror i kväll, mitt under Bingolotto och varit orolig för mamman,
som bor på ett servicehus.
(F/991023/ASH)

Det rituella, omsorgsfunktionen och samvaron är tre funktioner som
spinns kring spelandet. I flera bemärkelser är Bingolotto något man ”gör”
tillsammans på lördagen: en aktivitet och ett handlingsmönster, som
ger en stunds avkoppling och spänning. Men programmet och spelet
är för de flesta också starkt förknippat med fritiden. För ensamspelaren Bella är dock Bingolotto ett kärt nöje som nästan gränsar till arbete:
Bingolotto är slut för kvällen, men Bella låter TVn stå på, på samma kanal. Hon
skruvar bara ned ljudet. Sedan börjar hon duka fram kaffekoppar, samtidigt
som hon säger till mig: ”Nu tycker jag att vi har gjort oss förtjänta av kaffe.”
(F/991023/ASH)

Även Kalle (f. 1926), pensionerad skogsarbetare i norra Ångermanland, kommenterar sitt och Veras tittande i arbetsrelaterade ordalag
med att de ”inte firat många gånger”. Att ”fira” innebär att stanna
hemma från arbetet (oavsett om man tar ledigt eller är sjukskriven).
Och det gör man inte gärna:
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GB: Ja. Men sen har ni spelat då sen, stadigt sen, sen nittiofem, då?
V: Ja-a.
K: Ja, hördudu, jag vet inte om vi har firat nån gång sedan.
(I/991021/GB)

För de flesta är dock Bingolotto en förevändning för att på lördagskvällen kunna ringa runt till släktingar och bekanta. Dessa rundringningar blir ytterligare en bekräftelse på de gemenskapsmarkörer som
finns i programtexten. När programledaren efter avslutat bingospel
säger att ”Där blev det bingo… för alla runtom i Sverige, fick alla nu
bingo… Förhoppningsvis alla, men jag vet ju att det inte är alla” (Bingolotto 010825), kan tittaren få en indikation på den gemensamma aktiviteten att spela bingo samtidigt med ett stort antal andra (svenska) tittare och spelare. Och genom denna rundringning efter programmet
får man en verifikation på att så är fallet. På detta sätt genereras den
sociala gemenskapen kring Bingolotto, från det enskilda hushållet och
de där ingående individerna, ut till andra personer i andra lokala
kontexter som alla har sysselsatt sig med samma sak, under exakt samma
tid. Från det individuella tittandet strålar denna gemenskap ut och bildar en kulturellt sammanhållen enhet.
Förutsättningen för detta är dock den enskilde tittarens relation
till programtexten. Man kan säga att det kring Bingolotto och spelandet
– med studiopubliken som representationsform för både den enskilde
och för dennes upplevelse – skapas en föreställd gemenskap: man
upplever sig ingå i Bingolottos publik (jfr. Anderson 1991/1993). Denna
uppluckring mellan privat och offentligt, och skapandet av en gemensam känsla kring tid och rum, bygger inte i första hand på demografiska och sociala likheter mellan tittarna, utan kan bättre förstås som
en emotionell gemenskap som är knuten till själva tittarakten. Man
kan här med Lawrence Grossberg (1992) betrakta publikens förhållningssätt som en ”affektiv allians”. Det gemensamma består här först
och främst i att man genom sitt tittande och accepterande av programmets premisser och koder delar en känsla av att det är viktigt,
relevant, nyttigt, spännande, etc. – många tänkbara demografiska och
sociala skillnader till trots. Man kan också hävda att detta grundar sig i
en gemensam känslostruktur (structure of feeling), som aktiveras av
och samtidigt förutsätts för tittandet och spelandet (jfr. Williams 1961/
1965 s. 64ff). Programmets strukturer, segment, tilltal och representaKapitel 6: Bingolotto och publiken
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tionsformer är, för att bli meningsfulla, knutna till detta, och den ”ideale bingolottotittaren” är någon som intar denna position och delar
den känsla som skapas i och kring programmet. Den enskilde tittarens
relation till programmet kan dock variera, och likaså kan de tolkningar
och förhållningssätt, eller avkodningar som uppstår i förhållande till
programtexten, skifta mellan av texten gynnade till mer oppositionella
eller alternativa förhållningssätt (jfr. Hall 1973/1993).

Relationen till programtexten
Det är inte okomplicerat att försöka bilda sig en uppfattning om hur
människor tänker kring och upplever sådant som sker ”i ett TV-program”. Intervjuer och tittarobservationer kan vara två möjliga vägar
till sådan förståelse. De svar och observationer som inkommer måste
dock tolkas och kontextualiseras. Det förutsätter kunskaper hos forskaren både om programmet och genren i fråga, och om kontextuella
hållpunkter för förståelsen av informanterna och deras svar. Vi ska i
detta avsnitt utifrån vår insamlade empiri peka på några typer av
förhållningssätt och kommentarer kring programmet. Det handlar om
kommentarer av vinster och vinnare, musikartister och reklaminslag,
kommentarer under bingospelen och olika rörelsescheman under programmet. Till det sistnämnda hör t.ex. att man i många hushåll gick ut
för att röka eller hämta kaffe under reklamavbrotten mellan de tre
bingoblocken.
Först dock ytterligare en kommentar kring vårt metodiska
angreppssätt. Vi valde att orientera vår livsloppsintervju mer kring
informanternas tillvaro i stort än enbart mot förhållningssätten gentemot TV-texten Bingolotto. Vid de ”hembesök” vi gjorde i anslutning till
intervjuer och tittarobservationer tog vi därtill anteckningar om interiören och i flera fall togs även fotografier. Vi bad också forskarteamet
att försöka skapa sig en bild av den lokala kontexten kring informanterna. Under tittarobservationen var det dock förhållningssätten till och
kommentarer kring själva programmet som stod i centrum. Men även
då var det svårt att veta om vi kom nära ”det som egentligen skedde”.
Givetvis var det en rad tankar och kommentarer vi inte fick ta del av,
och sannolikt var det en del av ”det vanliga pratet” som inte uppkom
just beroende på att vi, som forskare och främlingar, fanns närva-
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rande. Däremot vidgas associationsspektrumet då vinnare, vinster och
sifferkombinationer kommenterades: ”tänk om man vann en sådan”.
Mängden småprat och associationer var annars ganska begränsat vid
våra besök. Undantagen var i de hushåll där det fanns flera personer
närvarande, eller små barn på plats som ”störde” med sina kommentarer.
Annan forskning om TV-tittande har också visat att tittandet inte
i hög grad kretsar kring annat än det som sker i programmet, och i
många fall, och särskilt visavi vissa genrer, är det avkoppling snarare
än uppmärksamhet och koncentration som präglar tittandet, i det som
Birgitta Höijer (1991) kallar ”lustfylld glömska”. Förutom den ”nyttoaspekt” som många av våra informanter motiverade sitt bingolottotittande med, var det Bingolotto som en stunds avkoppling, präglad av
viss spänning och förväntan och med möjlighet att själv delta, som
framhölls.
Genomgående hade tittarna i vårt material spelat och följt programmet under många år, vilket innebär att de bär på en närmast intuitiv känsla för programmets uppläggning:
Färgfemman. Verktygslåda.
”Mm”, säger Lennart.
”En stege i stegen”, säger Lennart.
Åkgräsklippare.
”Tackar, tackar”, säger Lennart.
”Den vill du ha”, säger Inga-Lisa.
”Jaa, det vill jag”, säger Lennart.
På TVn säger de att de har en liten gräsmatta.
”Jag tar den”, säger Lennart.
Pyramiden.
”Nu tar dom alla dom där”, säger Maria.
Nit.
”Nej!”, säger Lennart och Inga-Lisa.
”Nu får hon en resa någonstans”, säger Lennart.
” De får väl något”, säger Inga-Lisa.
”Ja, de blir inte lottlösa”, säger Lennart.
1920. Musik.
”Nu blir det dansband”, säger Inga-Lisa.
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”Ja, det blir det”, säger Lennart.
”Lite blandat ska det vara”, säger Inga-Lisa.
Maria har krupit ned på golvet och håller på och målar och fyller i ett block.
Hon frågar oss vilka färger som hon ska måla Bananer i pyjamas i. Jag säger att de
nog ska vara blå och vita. Jag tar en kola.
(F/991023/LK)

I flera fall föregick också spelandet av noggranna förberedelser för att
få det som man vill och brukar ha det när man spelar på Bingolotto på
lördagarna. Den som gick längst härvidlag var utan tvekan Bella, vars
bingolottotittande understundom mer liknade ett arbete än avkoppling. Hon är under programmets gång hela tiden aktiv med sina tre
lotter, Företagsjakten och den statisk hon själv för över lådor och annat.
Men kärnan i programmet och i de egna aktiviteterna framför
soffan är ändå bingospelet. Då är många tittares uppmärksamhet fokuserad på lotterna och få kommenterar vilken bild som visas som
bakgrund till sifferraden i rutans nederkant. Det förefaller också finnas olika dramatiska höjdpunkter i TV-texten, kopplade till spelet och
vinsten. Färgfemman och Hästen var t.ex. de två spel i programmet
som flest hade kommentarer kring. Under observationerna leder också
telefonsamtalen med inringande lådvinnare till många kommentarer
runt om i TV-sofforna. Det gäller bl.a. sådant som om man själv hade
velat vinna den aktuella lådan; om den tävlande verkar nöjd och visar
uppskattning av vinsten; eller slutspelet om högvinsten då någon i
studion får spela på ett hjul, etc.
Ett annat segment som kommenteras av flera är musikframträdandena. Kanske berodde detta på att det just denna kväll var Roger
Pontare som var en av artisterna, och i kraft av sin färgade mohikanfrisyr och högst personliga scenkostym av multietniskt slag, med tonvikt på det lappländskt schamanska, är ett tacksamt objekt för kommentarer, här illustrerat av Conny och Andreas kommentarer från
sällskapsrummet på behandlingshemmet:
Conny: Ser ut som han har en raket...
Andreas: Undrar vad han råkat ut för på skallen?
(F/991023/MF)
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Men även andra musikinslag kommenteras. Den före detta skogsarbetaren Kalle är uppenbart fascinerad eller förundrad över sångartisten
Eric Amarillos uppenbarelse: Amarillo bär ett slags vida kläder i grov
indisk bomull, löst hängande byxor, vit tröja och över det ett slags
knälång jacka. Han har rakat huvud och bär svarta hornbågade glasögon av femtiotalsmodell. Den sång han framför är en lugn stråkmättad ballad, som Amarillo framför med intensiv känslosamhet. Han
sjunger med ljus stämma som ibland övergår i falsett. Framträdandet
är koncentrerat, närmast introvert, Amarillo blundar i stort sett hela
tiden innesluten i sig själv utan blickar ut mot vare sig kameror eller
studiopublik. Kalle finner uppenbarligen Amarillos klädsel och uppenbarelse märkvärdig, och säger att klädseln liknar en trenchcoat.
Under inslaget med Pontare är det dock tyst (F/991023/GB).
Under reklamsändningen är det flera av de intervjuade som reser
sig från TV-soffan och går ut och röker eller brygger påtår till kaffetermosen. För vissa blir artistframträdandena en transportsträcka till
det mer centrala bingospelet, medan andra kommenterar såväl artisternas kläder som deras sång. Man kunde anta att mycket av tittandet
under observationerna, som skedde när Lasse Kronér fortfarande var
ny i rollen som programledare, skulle inriktas på jämförelser mellan de
båda programledarna, samt mellan det gamla och det nya Bingolotto. I
intervjuerna fälldes vissa kommentarer kring detta men under den
deltagande observationen jämfördes inte vare sig de två programledarna
eller de förändringar som gjordes i programmet i samband med
programledarskiftet nämnvärt.
Sålunda är inte alla tolkningar och tittarpraktiker likartade, utan
kan variera. I vårt material finner man de som förhåller sig till programmet på ett initierat, engagerat och bekräftande sätt som väl stämmer överens med programmets tilltal och ideologi. Detta gäller t.ex.
Inga-Lisa och Lennart. Bellas engagemang är djupare, och gränsar i
sitt allvar till att bli oppositionellt i förhållande till en dominanthegemonisk tittarposition. Andra intar ett mindre troget och bekräftande förhållningsätt, t.ex. gäller det Sussi och Lillen, där man zappade
och sedan bytte till en annan kanal. De kommentar som fälls utgår
givetvis från en konkret tittarkontext och de subjektspositioner utifrån vilka receptionen sker. Härvidlag var den studie som gjorde på
rehabiliteringshemmet för missbrukare avvikande i förhållande till de
övriga ”bingolotthushåll” som vi besökte. I soffan i det TV-rum där
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Bingolotto visades satt under programmet, förutom den närvarande forskaren (Forsman), huvudinformanten Conny (sedan länge fast i amfetaminmissbruk och i dess följd bilstölder, rån, och fängelsestraff), samt
Katarina och Andreas, också de kring 40 år gamla och med många år
av (alkohol)missbruk bakom sig. Denna tittarsituation präglades mer
av tystnad än av idoga kommentarer. Någon särskild förplägnad eller
mysfaktor förutom ett par läskedrycksflaskor och ett par påsar godis
på soffbordet fanns där inte. Detta var också en grupp som inte valt
varandras sällskap. Bekräftelser söktes mer genom blickar och kommentarer, främst från Conny, vars kommentarer ofta framstod som
sarkastiska eller ironiska i förhållande till koden för en ”ideal bingolottotittare”. Situationen tedde sig å ena sidan som en revansch på
”systemet” och å den andra som en bekräftelse av det utanförskap i
förhållande till idealen i Bingolotto och till det ”normala samhället” i
stort, som låg i denna tittarsituation (jfr. Fiske 1990). Ett exempel på
detta var när någon i programmet vann en Volvo V40 och Conny på
olika mer eller mindre ekivoka gester markerar vilken ”sur familjebil”
han tycker det är. En Volvo V70, skulle det vara (starkare motor, dyrare bil, mer status). Andreas var den som verkade vara mest ”inne i
programmet”, och hans kommentarer var följaktligen mer knutna till
det som skedde i programmet. Han ropar och klappar i händerna när
någon vinner och svär när någon misslyckas i sitt val av lådor: ”Ja, ta
hem rubbet nu”; ”Fan, vad ska man ha stege till”; ”Det gick på sista
låddjäveln”. Kronérs rabblande av siffror i rutan följdes ibland av kommentarer i soffan vilka präglades av viss tristess och uppgivenhet:
A: Jag har bara tvåor.
[Gustav 50. Femma - nolla]
A: Tvåor för hela slanten.
[Niklas 37. Trea - sjua]
C: Jag kanske tar en till.
[Kajsa hostar] [Niklas 45. Fyra - femma]
C: Portkod.
[Ivar 23. Tvåa – trea]
C: Tjugo [uppmanande till TVn] [Ivar 30. Trea – noll]
A: Jag har bara 20 kvar på stående.
C: Stående fot ...
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[Bertil 13. Etta – trea… Niklas 34. Trea – fyra]
C: Nu har jag bara ett kvar där.
MF: Blev det bingo nu?
C: 43 kvar.
[Ivar 28. Tvåa – åtta] [Conny visslar till]
A: Vad var det för åtta?
K: 34 var före.
[spelet slutar]
A: En tre [tre i rad] och så hade jag [ohörbart] kvar på den stående.
MF: Fick du bingo?
C: Jag fick bara en. Men det var ju rätt nära två…
(F/991023/MF)

I soffan på behandlingshemmet är förhållningssättet (till synes) ”passivt”. Conny sitter i sin morgonrock (med tandvärk) och tycks stundtals ”sova”. Katarina sitter uppkrupen och mestadels tyst i soffans
bortre hörn. Dock pågår en intrikat interaktion och ett roll- och maktspel i soffan. Man kan förvånas över att så pass få kommentarer fälls
kring sådant som sker i programmet, samtidigt som man snabbt inser
att forskarna genom projektet upparbetat ett slags hyperkänslighet för
bildväxlingar, fraser, personer, scenografin etc. Snarare påminner det
om ett receptionsmönster som Tove Arendt Rasmussen pekar på i sin
studie av unga män som ser actionfilm på video: ”I de flesta fall uppnås ingen respons på yttrandena, även om den som yttrat orden ofta
söker blickkontakt och bekräftelse från de övriga” (Rasmussen 1993 s.
144).

Metodologiska reflektioner
Det som i detta kapitel har sagts om tittandet och dess kontexter bygger på en i huvudsak deskriptiv presentation av våra informanter och
vårt etnografiska material kring bingolottotittare. Vi har också fört
denna presentation mot en diskussion om tre möjliga analysteman.
Det finns anledning att också kommentera vår hantering av det etnografiska och kvalitativa material som vi baserar våra analyser på.
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Det finns samstämmigheter i materialet, men genom att var och
en av de intervjuade och observerade i flera avseenden kan sägas vara
unik uppstår ett problem vad gäller tolkningen av det digra material av
intervjuer och fältanteckningar som vår studie inbringade. Att söka
mönster, i meningen att hitta det gemensamma, är en väg. Mer fruktbar är kanske sammankopplingen av textanalysen kring programmets
koder och tilltalsformer (särskilt gällande sändningen den 23 oktober
1999) och den etnografiska tittarstudien. De studerade hushållen bör
dock ses som exempel på olika sätt att förhålla sig till programmet och
lotteriet. Var och en av delstudierna ger underlag nog för en artikel
även om vissa delstudier ger fler och mer fruktbara öppningar än andra.

Materialet som konstruktion
Inget av detta ska ses som en transparent återgivning av en empirisk
verklighet, utan utgör en konstruktion av material och kontexter. Vi
menar heller inte att vi har gjort något deltagande fältarbete i en mer
traditionell etnologisk eller antropologisk mening – därtill var upplägget
alltför brett och tiden för studien alltför kort. I den bemärkelsen är det
rimligare att beskriva studien som en medieetnografi (Bolin 1994).
Bakom en etnografisk ansats, med intervjuer, fältarbete och observationer, ligger samtidigt ett metodologiskt val baserat på en naturalistisk ambition att studera de sammanhang där människor lever och
verkar. En sådan ansats är empirisk och tar sin utgångspunkt i människors vardag och deras subjektivitet och närmaste livskontext. I vårt
fall har det dock varit viktigt att knyta det empiriska materialet kring
tittaren till själva programtexten och till andra vidare kontextuella aspekter rörande bingolottofenomenet. Det material som därmed skapats är en produkt av undersökningens uppläggning, perspektiv och
val, tolkningar och interaktionen mellan forskare och informanter. Därför är reflexivitet kring metod också en viktig del i den etnografiska
ansatsen, och kan räknas som ett led i undersökningens validitet.
Det som kan sägas vara unikt i vårt sätt att lägga upp tittarstudien
var att den gjordes under en och samma kväll i flera olika hushåll. Vi
valde att utgå från en och samma sändning för att på så sätt ha programmet i centrum. Det kan ligga en begränsning i detta, ty även om
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programmet bygger på repetition och igenkänning, varierar det mellan säsonger och även från vecka till vecka, vad det gäller artistval, etc.
En mer uppenbar begränsning i tittarstudien är antalet informanter
och valet av dessa. Vi valde alltså att söka bredd i stället för att koncentrera vår studie kring något enstaka hushåll att besöka flera gånger.
Med denna design följde att vår studie var unik såtillvida att det var tio
olika forskare, i tio olika hushåll och i tio olika situationer, som samlade in och skapade materialet. Visserligen fanns det gemensamma utgångspunkter för intervjuerna och gemensamma ramar för fältanteckningarna. Ändå har alla arbetat på sitt sätt, utifrån sin subjektivitet, sin förförståelse av programmet och sina tidigare erfarenheter
av liknande situationer. För att huvudforskarna skulle få en bild av
detta spektrum av observationer intervjuades medforskarna i efterhand och enskilt om sina respektive erfarenheter från tittarstudien.
Sålunda kunde vissa frågetecken i form av oklarheter i fältanteckningar
och intervjuutskrifter rätas ut och det analytiska värdet i förhållande
till det insamlade materialet ökas.
För vårt val av informanter hade vi upprättat vissa kriterier, vilka
kom att bli styrande för vilka som var med. Men också praktiska omständigheter hade stor betydelse, och man kan inte bortse från att
informanternas sammansättning i slutänden betingades av vilka som
var villiga att ta emot forskarna i sina hem. Av de informanter som
ursprungligen tillfrågades tackade vissa efter en betänketid nej. Det
var egentligen bara några få som redan från början var direkt entusiastiska över att ingå i studien. Mest tjänstvillig att medverka var Bella
som själv tänkte att hon genom att medverka i studien skulle bidra till
Bingolottos fortlevnad. De flesta andra var åtminstone till en början mer
tveksamma. Denna tveksamhet kring att medverka i en undersökning
av den här typen kan möjligen hänga samman med att intervjuandet
skulle ske i hemmet, handla om privatlivet, samt involvera gemensamt
tittande en lördag. Det kunde helt enkelt kännas som alltför privat. Så
var t.ex. fallet med Ulf och hans sambo Ann i Blacksta, vilka var till
stor hjälp i våra övriga observationer i Blacksta, men som kände att
det blev för privat att släppa in en forskare i sitt hem:
LK: Vad tycker ni om Bingolotto-projektet?
U: Ja, … det är ju svårt att ha med någon tycker jag. Jag blev ju lite ställd när dom
ringde och ville ha hit någon att titta. Då tyckte jag att, nej…
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A: Där gick gränsen.
U: Det kände jag inte för.
LK: Varför det?
A: Man är ju inte van att bli studerad.
LK: Är det för privat, att sitta och titta på TV?
U: Ja…
A: Det är ju okej om det är någon som man känner. Men om det kommer någon
som…
U: … som man inte känner.
A: Det går ju inte att ha en avslappnad kväll, liksom.
LK: Det blir konstigt.
U: Jag förstår mig väl inte riktigt på… det kanske är så pass unikt att det faktiskt
krävs någon forskning om det. Det kanske är det.
LK: Ja, kanske det. Jag vet inte. När man tittar på vad som gjorts kring TVtittande… det är svårt, det krävs något extra nästan…
U: Det är väl svårt för er att komma in på folk, liksom.
LK: Ja, det är ju så pass privat att titta på TV. Så det är lite… det gör man ju
hellre med kompisar. Bio är en sak, det är det gjort ganska mycket.
U: Att titta på hur vi reagerar när vi tittar på Bingolotto, det kändes inget bra.
LK: Nej, det är ju bra att ni säger ifrån. Tycker ni att det känns konstigt, så blir
det ju konstigt också. Det blir ju inte som på riktigt.
(I/Ulf 991022/LK)

Själva det faktum att forskarbesöket måste planeras in flera veckor i
förväg gjorde också vissa grupper svåra att få med. Detta gällde t.ex.
ungdomar. Det var svårt att hitta några som ett par månader i förväg
kunde bestämma sig för att vika en lördagskväll för detta. Likaså visade det sig svårt att få möjlighet att komma hem till tittare i högstatusmiljöer, t.ex. bland högutbildade och höginkomsttagare.

”Forskareffekter” och maktrelationer
Ytterligare en aspekt är den ”forskareffekt” som alltid följer med ett
upplägg som detta. Vad innebär det egentligen för respektive part att
man i rollen som forskare kommer in i människors hem? Detta var en
fråga som togs upp i de uppföljningsintervjuer som gjordes med informanterna efter tittarobservationen. De flesta sa då – i likhet med Lars
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Kaijsers informanter Inga-Lisa och Lennart i Blacksta – att det inte
kändes konstigt att ha en forskare bredvid sig i soffan, utan snarare
kändes ”som vanligt”:
LK: Tyckte ni att det kändes konstigt att ha mig med?
IL: Nej.
L: Nej.
IL: Nej. vi sa just det sedan, när du hade åkt [efter lördagsobservationen] att...
det var... nej, det var liksom ingen skillnad, mer att du fanns där... det är klart det
är lite annorlunda... det är det ju... men det var inget som du gjorde som påverkade oss.
(I/991024/LK)

Avgörande för detta möte var givetvis hur informanterna uppfattade
den forskare som var på besök på ett mer personligt plan. I några fall
hade medforskaren egen biografisk anknytning till orten, vilket underlättade inträdet, inte minst gällde detta för Ann-Sofie Hellberg i
hennes möte med ensamspelaren och bingofantasten Bella:
B: Jag säger så här... man har ju alltid... man bildar sig ju alltid en uppfattning om
hur människan är... men Nisse [sonen] han sa det: “Men o mamma hon var ju
jättetrevlig och lätt och prat’...!“. Vet du han är ju en sån här som... han drar sig
ju int’ för att ta kontakt: “Och hon var jättetrevlig och prata med och... lättsam.“
Så hä är... det var bara positivt.
ASH: Ni kände att ni kunde va...?
B: Oss själva... jajamen!
ASH: Oss... Ni själva ja...
B: Jo... och vet att vi är ju så skapta allihop i det här huset att...måste man stå på
tå och fjäska...då får det vara... men alltså vi kände liksom att... du är en person
som man lätt får kontakt med och tar till sig och... här är det ingenting... inget
fjäsk.. för då... då får det vara.
(I/991025/ASH)

Dessa utsagor bör dock tas med en nypa salt, och de är också produkter av frågorna och intervjusituationen. Men att man kände sig ganska
obundna av forskarens närvaro och studiens syfte visade dock den
studie Åsa Bäckström gjorde hos en familj i Hälsingland:
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När artisten Eric Amarillo började uppträda zappade Lillen [mannen i huset]
över till Rapport [SVT2] och Vi fem [SVT 1] igen omväxlande. Mer tid ägnades
dock åt programmet Rapport. När klockan närmade sig 20.00 kom alla barn ner
till TV-rummet. Anna satte sig i fåtöljen mitt emot mig, Hans och Klas satte sig
i soffan mellan Lillen och Sussie. Hans närmast Lillen och Klas närmast Sussie.
Det zappades en hel del under några minuter och Klas och Hans ville ha mat.
De frågade Sussie om det var dags för det nu. Det var uppenbarligen hon som
hade ansvaret och makten på det området. Hon bromsade lite som om hon
funderade på saken. Så gav hon tillåtelse med en signal osynlig och ohörbar för
mig. Hans och Klas SPRANG ut i köket under glada tillrop och började rosta
mackor i brödrosten och toastjärnet. Både Lillen och Sussie gick ut i köket och
plockade i ordning. Lillen kom in med tallrikar av glas och bestick till alla. Sussie
kom med en skål med tonfisksallad dekorerad med äggklyftor och en flaska
alkoholfri cider. Jag tror Lillen var den som ställde fram två olika flaskor dressing. Anna gjorde ingenting och inte jag heller. Det var några kaotiska minuter
när det kändes som om det hände en hel massa saker efter lugnet som funnits
under de två första raderna bingo då barnen varit på övervåningen. När Robinson
började på tvåan fick LK och Bingolotto hålla på bäst de ville på fyran enligt
familjen. Här var det Robinson som gällde. Alla åt sallad och Hans och Klas gick
ut två eller tre gånger och gjorde fler toast till sig själva. Sussie sa ”Nu räcker
det” till pojkarna och de gjorde efter det inga fler. Kommentarer om läskiga djur
som ormar och skorpioner fälldes av Sussie som främst var riktade till mig. Hon
skulle inte vilja bo på den ön fast den såg fin ut på andra sätt. Min uppfattning är
att det här programmet engagerade familjen mer än Bingolotto. Det är ett antagande som jag bygger på att stämningen framför TVn var mer livlig och intresserad än tidigare. Det spelar säkerligen också roll att barnen nu kommit in i
bilden.
(F/991023/ÅB)

Genomgående bemöttes forskarna som gäster och blev i de flesta fall
också bjudna förplägnad (mat, kaffe eller tilltugg), såväl i samband
med intervjuerna som observationerna. Intervjuer och observationer
innebär alltid en interaktion och ett visst rolltagande, där inte sällan
forskaren befinner sig i ett överläge (jfr. Radway 1989). För vissa tedde
det sig som något extra att ha en forskare i sitt hem och frågor kunde
ställas kring studiens uppläggning och syfte. Men i de flesta fall kunde
någon underdånighet knappast märkas. Under tittarobservationen var
det snarare så att flera av forskarna fann sig vara i något av ett underläge, i och med att man långt ifrån besatt samma förkunskaper och
kompetens då det gällde att spela Bingolotto som informanterna:
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”Du har inte sett många program”, säger Inga-Lisa.
”Nej”, säger jag.
(F/991023/LK)
Själv hinner jag inte fylla i Bingolotto-brickan mer än halvhjärtat. Något som inte
verkar bekomma Bella ett dugg. Hon är helt inne i sitt eget spelande. Om jag
spelar med, eller inte, verkar inte ha någon betydelse för henne. Därför ger jag,
efter en stund, upp mina försök att spela. Det känns verkligen, som att min
närvaro där hos Bella, inte stör henne det minsta. Som om det vore den mest
naturliga sak i världen, att någon sitter mitt emot henne och antecknar hur hon
spelar Bingolotto.
(F/991023/ASH)

Att många sades sig vara oberörda av att vi som forskare fanns närvarande ska inte tas till intäkt för att inte själva observationen och forskarnärvaron gick obemärkt förbi. Det kan lika gärna vara frågan om att
informanterna har velat ”vara till lags” och leverera de svar de antar
att forskarna har velat ha, när det gäller frågor om hur vår närvaro kan
ha påverkat situationen.

Etiska överväganden
Vad det gäller anonymisering av materialet har vi följt de riktlinjer och
konventioner som finns för denna typ av studier. För de flesta
informanter hade det förmodligen varit okontroversiellt att skylta med
sina egna namn, men i vissa fall, t.ex. med behandlingshemmet för
missbrukare, finns det anledning att handskas försiktigt med materialet. Av bl.a. detta skäl har vi valt att anonymisera samtliga, och att
dessutom inte exakt peka ut de platser de bor på med deras riktiga
namn. Givetvis ligger det i sakens natur att fältarbete i en liten
landsortsby inte passerar obemärkt, vilket gör att informanterna lätt
kan identifieras av de övriga boende på orten. Men de blir svårare att
spåra upp för journalister och andra som kan tänkas vilja söka upp
personerna i fråga, vilket ibland kan få oförutsedda och för informanterna till och med obehagliga konsekvenser (jfr. Bolin 1998 s. 150f).
Vår materialinsamling innefattade även fotografering av de orter
som besöktes, och av flera av informanternas hem och av dem själva.
Fotografier kan på många sätt berika det etnografiska materialet
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(Gradén & Kaijser 1999). Fotografier kan dels användas för att dokumentera miljöer, händelser och skeenden, dels för att ingå i den etnografiska redovisningen eller förmedlingen (jfr. Rosengren 1991 s. 22ff).
Vi har främst använt fotografierna i dokumentationssyfte, som visuella
fältanteckningar som kan underlätta och ge underlag för beskrivningar.
Fotografier har en minnesframkallande dimension eller kvalitet som i
efterhand kan aktivera olika upplevelser och situationer (lukter, smaker, stämningar), som kan ingå i ett aktivt minnesarbete (Kuhn 1995),
och därmed berika den etnografiska beskrivningen. Vi har av samma
anonymitetsskäl som anges ovan valt att inte publicera några av dessa
bilder.

Sammanfattning
Vi har i detta kapitel pekat på vikten av att skilja mellan koncepten
publik och tittare och också pekat på olika typer av konceptualiseringar av tittare. Det empiriska material som redovisats i kapitlet rör
faktiska tittare i sina vanliga tittarkontexter, samt en studie av Bingolottos koppling till ett specifikt lokalt sammanhang (Blacksta).
Med stöd i den insamlade empirin har vi som möjliga analytiska
uppslag för fördjupningsstudier utifrån det etnografiska materialet
angivit tre teman, till vilka man kan koppla tre, till varandra relaterade,
funktioner med programmet:
•
•
•

Programmets och lotteriets gemenskapande funktioner i en kulturell offentlighet.
Programmet som utgångspunkt för ett ritualiserat gemenskapande i familjesfären.
Relationen mellan de enskilda tittarna och programtexten.

Det första temat avser Bingolotto som varandes ”mer än ett TV-program” och hur programmet genom lotteriet och föreningsanknytningen
är kopplat till olika lokala nätverk. Här intar försäljningen och distributionen av lotterna en nyckelfunktion. Men hit kan man även räkna
identifikation med den lokala klubben och vardagliga samtal – t.ex. i
de lokala affären – om lotteriet eller ”skvaller” om vinnare från den
egna trakten, etc. Detta är funktioner som man kan finna på flera håll.
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Samtidigt avser identifikationen det specifikt lokala sammanhang man
känner sig geografiskt och historiskt knuten till: i form av en lokal
historia och samtidssituation, föreningar, personer etc. Också i själva
programformatet Bingolotto betonas det lokala. Det kanske tydligaste
exemplet på detta finner man i det formaliserade upplägget av telefonsamtalen, där telefonörens hemort, liksom det lokala vädret, tillhör det som tas upp och kommenteras. Detta var dock mest påtagligt
under Lokets era som programledare. Tidigare var även det s.k. Föreningsdraget ett viktigt moment i programmet och länge ingick i
scenografin klubbvimplar från olika föreningar runt om i Sverige.
Mycket av detta har tonats ned sedan programformatet förändrades i
och med programledarbytet 1999. Men kopplingen mellan programtexten och människors lokala hemvist är fortfarande stark, och kan
också ses som en del i programmets konstruktion av etnisk identitet:
det nationella konstrueras genom det lokala och det regionala. Att
spela och titta på Bingolotto är för många inte bara ett nöje och en
avkoppling, man upplever sig också göra nytta genom att stödja lokala
klubbar och i förlängningen idrottsrörelsen i stort. På ett nationellt
mer övergripande plan upplevs Bingolotto även fylla andra viktiga samhälleliga funktioner – t.ex. för äldre och ensamma. Härigenom kan
man säga att Bingolotto både lokalt, regionalt och nationellt är kopplat
till en vidare kulturell offentlighet.
I kopplingen till det lokala, de vardagliga samtalen om programmet och vanor gällande av vem, när och hur man köper sin lotter finns
påtagligt rituella aspekter. Det är en ordning som på ett vardagligt plan
– åtminstone för dem med ett djupare engagemang i Bingolottos symboliska universum – bidrar till att strukturera och hålla ihop det sociala och lokala historiska rummet och den egna veckan och tidsstrukturen. Rituella aspekter präglar i hög grad också tittandet. Många
har följt programmet under lång tid och det har blivit en given hållpunkt på lördagskvällen. Att spela bingolotto blir någonting man gör
tillsammans och ett sätt att umgås. Även i förhållande till själva
programtexten skapas rituella mönster: samtal kring bingospelen och
numren, och (reklam)pauserna mellan de tre programblocken innebär
för många en chans att röka, koka kaffe, etc. Sammantaget bildar detta
utgångspunkt för gemenskapande och särskiljande funktioner och relationer i hemmet och familjen. Till hanteringen av lotterna och till
tittandet knyts också vissa omsorgsfunktioner: man sänder lotter till
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familjemedlemmar och talar med nära och kära om kvällens program
och utfallet av spelet. Således knyts programtexten samman med receptionssituationen och vidare sociala nätverk.
I relation till programtexten visar de flesta av våra informanter att
de besitter en sensibilitet byggd på väl upparbetade kunskaper om
programmets struktur, och den ordning som de olika segmenten vanligtvis är strukturerade, samt vad de olika inslagens innehåll bär på för
betydelser. Detta fenomen är ofta fallet vid vanetittande på program
som gått under lång tid, och i många avsnitt, t.ex. TV-såpor (jfr. Brunsdon 1981).

Noter
1
Så konstrueras också ofta tittarna som idealtyper med steoreotypa drag i den
journalistiska diskursen inom (kvälls)pressen, t.ex. när en mångmiljonpublik reduceras till ”en norrlänning i 60-årsåldern som tjänar runt 150 000 kronor om året” (”Så
är en äkta Bingo-Berra”, Expressen 12/2 2001).
2

En teknisk komplikation som inte förutsetts har att göra med vilken TV-text som
når tittarna på olika orter i Sverige. Det är egentligen bara själva utsändningen från
studion i Göteborg som är samma för alla tittare, dvs. det vi i föregående kapitel
kallat programtiden. Reklaminslagen, som ingår i tablåtiden, är regionalt anpassade
och skiftar mellan de 16 olika områden som TV4 sänder över.
3
Medforskarna hade en bakgrund främst som etnologer: Ulla Centergran, Lars
Kaijser, Carolyn Östberg och Sverker Hyltén-Cavallius. Pedagogen Åsa Bäckström
och antropologen Love Nordenmark deltog också. Kalmarintervjuerna utfördes av
sociologistudenterna Susanna Andersson och Jessica Rosén.
4

Vilka orter som står för största respektive minsta försäljningen har inte varierat
nämnvärt de senaste åren. Våren 2001 hade Malung högst penetrering, medan Älvdalen kom på tredje plats vad gällde lottförsäljning.
5
En av avsikterna bakom valet av Danderyd var att få en informant som var höginkomsttagare, och/eller högt utbildad. Detta visade sig dock problematiskt, och
trots ansträngningar lyckades inte detta. En representant för den lokala idrottsföreningen menade att det berodde på att folk i högre inkomst- och utbildningsskikt skäms över sitt spelande. Andra menade att Danderyd utmärks av begränsade
grannkontakter och stor integritet hos de boende, vilket också kan vara en förklaring till tveksamheter inför att delta i ett forskningsprojekt som detta (F/990915/
KL).
6

Forskargruppen bestod av fyra män och sex kvinnor.

7

I forskarteamet var alla utom en (något äldre kvinna) i åldern 30-45 år.
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8
Man har också ett pingislag, men det tycks ha haft sin storhetsperiod för flera år
sedan. Utöver Blacksta IF finns det 16 föreningar på orten, däribland en motorklubb, där en av de mest entusiastiska medlemmarna driver ett café strax bredvid
den nyss renoverade Hyttvallen – Blacksta IFs hemmaplan.
9

Den under det sena 1990-talet uppkomna dokusåpa-genren har också kommit att
anamma denna typ av etnisk stereotypisering, där ”norrlänningen” blivit en etnisk
stereotyp tillsammans med sexuella och andra kulturella identiteter (t.ex. den homosexuelle). Norrlänningen ges gärna smeknamn som pekar på den etniska tillhörigheten, som t.ex. ”Jokkmokk” i TV-såpan Baren hösten 2001 (jfr. ”Genren skapar
eget språk”, i Dagens Nyheter 30/11 2001).
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Kapitel 7:
Bingolotto i det ”nya
svenska”

I de föregående kapitlen har vi utifrån våra grundläggande teoretiska
och analytiska utgångspunkter beskrivit projektets empiriska material
och uppläggning. Vi har tecknat programmets tillkomsthistoria och
genomslag, organisationen kring programmet och lotteriet, redogjort
för publik- och omsättningssiffror samt för projektets empiriska material kring produktion, text och konsumtion. I rapporten presenteras
även modeller för förståelse av, och analytiska uppslag kring, detta
material. Projektet och rapporten rymmer både synkrona och diakrona
dimensioner, och kan därmed både sägas utgå från ett mediehistoriskt
och ett samtidsanalytiskt perspektiv. Det förstnämnda avser de delar
av projektet som fokuserar förändringar över tid, programmets tillkomst och utveckling, programtextens och publik- och omsättningssiffrornas förändring, och de strukturer och länkar som finns mellan
aktörer och intressenter bakom programmet, etc. De etnografiska delarna är däremot till sin natur synkrona, även om frågor av mer historiskt art – t.ex. gällande förändringar i produktionspraktiker – också
inryms här.
Tanken har varit att de tre grupper av frågeställningar som lett
arbetet, och de kunskaper som dessa gett upphov till, tillsammans ska
ge en förståelse av fenomenet som är större och djupare än vad de
enskilda delarna isolerade från varandra skulle ge. I detta sista kapitel
ska vi därför försöka att ge en sådan integrativ kunskap som går utöver de begränsningar som en analys uppdelad efter produktion, text
och reception eller konsumtion för med sig. Här vidgar vi perspektivet, och reflekterar över Bingolottos plats i det svenska samhället och
kulturen.
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Som framgår av projekttiteln, ”Bingolotto – ett spel med svenskhet”, var vår tanke från början att TV-texten Bingolotto i flera avseenden kan förstås som en berättelse om, ett tecken på och en gestaltning
av svenskhet i förändring, i ett alltmer mång- eller flerkulturellt samhälle med därtill hörande fragmenterad mediegeografi. Bingolotto kommer också fram i en tid då de mediala, geografiska och kulturella villkoren för ”det svenska” går mot en genomgripande förändring, bl.a.
till följd av transnationella satellit- och nischkanaler (och sedermera
Internet). Programtexten rymmer också återkopplingar både till en
etablerad folklig svensk TV-kultur, med familjen och lördagskvällen i
centrum, och tecken på framväxande och mer individualistiska konsumistiska ideal, vilka man inte minst kan finna i en rad spel- och underhållningsprogram av mer internationellt snitt.
Visserligen produceras och distribueras Bingolotto specifikt för den
svenska TV-marknaden, och programmet sänds i en rikstäckande och
allmänt tillgänglig kanal (TV4). Därmed kan programmet och kanalen, i likhet med vad som gällt tidigare under (eter)mediehistorien,
antas fylla en viktig funktion i konstruktionen av en föreställd gemenskap kring ”det svenska” (jfr. Löfgren 1990). Om än figurerande i en
alltmer transnationell och segmenterad medievärld, bör dock inte bingolottogemenskapen främst förklaras i distributionstekniska termer. Vi
tänkte oss från början ”det svenska” som en mer dynamisk symbolisk
kategori eller ett tema i analyser av tecken och retorik i TV-texten
Bingolotto. Som framgår i rapporten och i våra programanalyser rymmer programmet förvisso en rad diskurser och uppenbara accentueringar kring Sverige och ”det svenska”, i form av orter, personer,
landskapsbilder, musikartister, anspelningar på folkhemsgemenskap i
scenografin och i marknadsföringen av programmet, etc. Denna representation handlar dock inte om simpelt cementerande fosterländsk
retorik eller stereotypi, hyllande av sedvänjor, svensk mentalitet, eller
särdrag i en nationalkaraktär (jfr. Daun 1989). Vi ser således inte programmet som en symbolisering av etnisk gemenskap (samma folk,
ursprung, värderingar, gener, kulturella vanor, etc.) (jfr. Lindqvist 1996,
Pripp 1996). Inte heller som en medial gestaltning av en imaginär gemenskap av den typ som konstrueras vid större ”media events”; som
stora idrottsturneringar, schlager-EM, etc. (jfr. Andersen 1993, Dayan
& Katz 1992).
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Snarare än en uppenbar rikslikande diskurs kring en nationell identitet är det genom att vara en löpande och rutinartad TV-händelse och
därmed pågående förhandling kring eller ”magisk lösning” av spänningar mellan en ny och kommersiell TV- och konsumtionskultur av
globalt snitt, med högre individualiserings- och segmenteringsgrad,
och en äldre mer nationellt bunden, produktionsinriktad och mer entydig kollektiv ordning, som Bingolotto verkar. En viktig del av detta är
betoningar på det lokala, som även följer av de konkreta kopplingar
till olika lokala kontexter och vardaglig praxis – inte minst genom otaliga idrottsföreningar och distributionen av lotter – som denna gemenskap byggs upp kring (jfr. Löfgren 1993). Detta märks även i form
av en åtskillnad mellan centrum (Stockholm) och periferi (Göteborg
och övriga landet), som inte minst poängteras i produktionsledet. ”Det
svenska” handlar således både om representation i texten, om
känslostrukturer, föreställningar och mentaliteter i receptionen och
produktionen samt om en rad konkreta och kontextuella praktiker –
såsom man t.ex. kan spåra dessa i lotteriets konkreta kopplingar och
funktioner i vardagliga och lokala sammanhang. Med andra ord fann
vi att även svenskhetstemat blev bättre genomlyst genom en integrativ
ansats kring text, produktion och reception, med både programmet
och lotteriet som orienteringsljus.
De reflektioner som vi mot bakgrund av detta – och givetvis utifrån rapporten i övrigt – presenterar i detta kapitel organiserar vi i tre
avsnitt. I det första avsnittet diskuterar vi de länkar som finns från
programmet och ut till vidare sammanhang (andra medier, till föreningsliv och kulturella offentligheter, till den historiska kontext i vilket det
kommer fram, till etiska föreställningsvärldar, och till en vidare social
kontext). I det andra avsnittet diskuterar vi den centrum-periferi-problematik som aktualiseras av det faktum att Bingolotto produceras utanför Stockholm, och vilka implikationer detta har för programmets reception och kulturella betydelser. I det tredje och sista avsnittet reflekterar vi över de olika aspekter av tid och tidsuppfattningar som kan
knytas till programmet.
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Bingolottos centrum ligger utanför
TV-mediet
Utgångspunkten för studien var TV-programmet Bingolotto. Redan under
projektets planering stod det dock klart att det inte gick att förstå fenomenet Bingolotto utifrån en snäv, innehållsanalytisk synvinkel, och
att det inte heller skulle vara tillräckligt att enbart genomföra en
receptionsstudie för att fånga programmets och fenomenets samhälleliga och kulturella betydelse. Att angripa det mångvetenskapligt genom att konstruera en forskargrupp från flera discipliner (medievetenskap och etnologi) var därför naturligt. Icke desto mindre har den
fulla förståelsen av kontextens betydelse för programmet och av dess
popularitet fördjupats efter konfrontation med det empiriska materialet.
Därför är en av de slutsatser vi kan dra i projektets slutskede att
programmets centrum inte står att finna i vare sig produktionen, texten eller receptionen, utan snarare i den kontext som omger alla dessa
tre moment i kommunikationsprocessen. Denna kontext innefattar
åtminstone fem olika sammanhang: andra samtida medier, det svenska
föreningslivet, den samhällshistoriska kontexten vid programmets lansering, den nyttopräglade mentalitetshistoriska kontexten, samt den
sociala gemenskapskontexten.
Det första kontextuella sammanhanget rör andra samtida medier.
Här rör det sig i första hand om hur olika medier binds samman i
symbiotiska relationer med varandra. Det gäller främst kvälls- och
veckopress, men även dagspress på främst lokal nivå. Dessutom finns
det länkar mellan TV-programmet och Internet genom programmets
hemsida, där man både kan hämta information om kommande och
gångna sändningar, rätta sin lott och få information om vinstplaner,
etc. Det involverar även olika reklammedier genom annonser i offentlig miljö och på samfärdsmedel.
En andra kontext är det svenska föreningslivet. Utan en bas i föreningslivet och folkrörelserna hade inte programmet kommit till stånd.
Det är föreningslivet som står för den distributionsapparat som på ett
effektivt sätt sprider lotter runt hela landet, och som på många sätt
kan ses som en nyckel i maskineriet. Detta är en distributionsapparat
som skapats för andra ändamål, men som fanns lämpligt till hands när
program- och lotteriidén lanserades. Förankringen i föreningslivet för
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med sig en rad sociala, kulturella och politiska värden som annars brukar vara betydligt mer nedtonade i kommersiell TV-produktion. Själva
den distributionsapparat som föreningslivet tillhandahåller kan måhända ses som en viktig del i förklaringen av Bingolottos framgångar,
och det har också visat sig vid lansering av formatet i andra länder att
det inte är lätt att få igång försäljning av lotter utan en sådan redan på
förhand organiserad distributionskanal. Dock är inte förekomsten av
en distributionsapparat med välsmort maskineri tillräcklig. Det är således en alltför enkel förklaring att säga att Bingolottos genomslag bygger
på denna koppling till idrottsrörelse och föreningsliv. Det måste kombineras med en kvalitet i texten som TV-publiken kan relatera till, och
som harmonierar med olika önskningar och behov hos denna.
En sådan kvalitet kopplad till önskningar och upplevda behov är
alltid historiskt bestämd. Därför är den mediepolitiska och samhällshistoriska
tidpunkten för lanserandet av programmet en tredje sådan kontext, som
åtminstone delvis befinner sig utanför de omedelbara produktions-,
text- och receptionssammanhang som har med TV-mediet att göra,
och snarare rör vidare förändringar i mediesystemet. Förändringarna
kan också kopplas till en allmän samhällelig omstrukturering och värderingsförändring med en vidare acceptans av det ekonomiska systemets intrång i olika offentligheter och sfärer. Man bör således inte
betrakta det som en slump att Bingolotto kommer fram i en brytningstid för de svenska (och nordiska) etermedierna. Genom att tillhandahålla ett underhållningsprogram som kan relatera till både det framväxande kommersiella medieproduktionsklimatet, och samtidigt erbjuda
en form av underhållning som ligger i linje med den typ av program
som tittare på SVT vant sig vid vad gäller bredd i tilltal, och folklighet
i tonen, kan TV4 sammanlänka två olika mediekulturer, och därmed
både konkurrera med SVTs utbud i kraft av ett liknande utbud och att
samtidigt utgöra ett alternativ till public service-företaget genom att
tillhandahålla ett annorlunda utbud med reklam- och – framför allt –
sponsorfinansiering. Förvisso kommer Bingolotto även fram i en tid av
ekonomisk recession, vilket möjligen kan tolkas som att det är drömmar om att vinna för den enskilda spelaren eller tittaren som är förklaringen till populariteten och genomslaget. Men vi vill hellre se detta
som en bidragande orsak, och lyfta fram de mediehistoriska förutsättningarna som viktigare.
Att det just är sponsorfinansieringen som är betydelsefull för BinKapitel 6: Bingolotto i det ”nya svenska”
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golottos publik, som i hög grad består av äldre tittare vana vid ett utbud
där reklam inte bryter programmen, framgår tydligt i materialet. Även
om vi inte på statistiska grunder kan sträcka ut det till att gälla ens alla
äldre tittare, ligger det nära till hands att anta att de personer vi studerat inte är ensamma om sin negativa inställning till reklamavbrott. Bingolottos publik består främst av äldre, och det är väl dokumenterat i den
statistik som finns att tillgå att SVTs reklamfria kanaler är mest populära i denna ålderskategori, medan yngre i högre grad föredrar kommersiella kanaler (Jönsson 2000; Nordström 2001 s. 246). Att äldre
personer med mer etablerade medievanor (och andra vanor) är mer
känsliga än yngre för radikala utbudsförändringar är en tolkning som
ligger nära till hands. Sponsorfinansieringen exkluderar dock inte de
delar av TV-publiken som är negativa till reklam. Sponsorfinansiering
innebär snarare att man bejakar ett kommersiellt drivet mediesystem,
samtidigt som systemets mekanismer maskeras i själva programtexten.
Ekonomins betydelse framhålls ytterligare i och runt programmet genom de ekonomiska värden som kan kopplas till idrottsföreningar genom lotteriförsäljningen, och genom de vinster som lottas ut i programmet, och där omnämnandet av vinsternas ekonomiska (snarare
än kulturella, sociala, politiska) värde tydligt framhålls av programledaren. På så sätt genomsyrar en ekonomisk diskurs hela företeelsen,
såväl intra- som extratextuellt.
Det ekonomiska, kopplat till nyttan för idrottsrörelsen, är också
en viktig komponent i förståelsen av populariteten hos äldre publiker.
Den nyttopräglade mentalitetshistoriska kontexten utgör ett fjärde sammanhang, inom vilket det är fullt legitimt att ta del av underhållningsprogram av Bingolottos typ bland människor i en generation där en puritansk
arbetsetik är rättesnöre, och där man inte bör ägna sig åt meningslös
sysselsättning (t.ex. slöa framför TVn). I ett sådant föreställningsuniversum betraktas dylika aktiviteter som meningslösa, och nyttan
kopplat till arbete är något som kommer fram i flera intervjuer och
kommentarer under fältarbetet. Vissa pratar om sitt mediebruk i termer som antyder att de ser på det som ett slags arbete, och att det
därmed skänker mening åt sysselsättningen. Också i programledarens
samtal med inringande telefonörer är det tydligt att olika aktiviteter
sätts i förgrunden, t.ex. när programledaren frågar vad den inringande
har gjort under dagen, hur det har upplevts, om det är något man
brukar göra, etc. Detta kan troligen kopplas till specifika värderings272
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strukturer bland (pensionärs)publiken. Det framhålls i annan forskning att den svenska pensionärskåren präglas av en stark nyttomoral
(Ronström 1998 s. 16), och Bingolotto som program och som lotteri
harmonierar väl med denna moralsyn. Att titta på programmet är att
göra nytta, medan den reklam som ligger mellan programmets olika
delar kan upplevas som så plågsamt onyttig att vissa då lämnar TVsoffan, för att genom den rent fysiska aktiviteten att vanka runt i köket
besvärja det onyttighetshot som reklampausen aktualiserar.
För det femte fungerar slutligen programmet som en följd av nyttoaspekten som ett socialt kitt, som binder människor samman i gemenskaper i det lokala närsamhället. I denna sociala kontext kan man samlas
i samtal om programmet (om man vunnit eller känner någon som
gjort det, etc.), eller i aktiviteter kring programmet (lottförsäljning, idrottsaktiviteter som resulterar ur lottförsäljningen, etc.). Programmet
ger i den meningen upphov till en rad gemenskapsvärden, eller ”att
älska”-värden som den finländske sociologen Erik Allardt (1975 s. 97ff)
uttrycker det i en studie av nordisk välfärd. De främsta av dessa värden som de finska forskarna pekade ut i den nordiska välfärdskontexten
var sådana som centrerades kring ”grannskapsrelationer och lokal gemenskap”, ”familjegemenskap” och ”vänskapsförbindelser” (s. 36).
Det är också dessa värden som kan sägas stå centrala i Bingolotto som
TV-program och i de fenomen som omgärdar detta. De uttryck för
omsorg och vårdande av släktskapsrelationer som omgärdar tittandet
på programmet kan sägas illustrera detta.
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det finns en rad saker
som pekar ut från programmet till en mängd andra företeelser i samhället. Men det finns också förbindelser av mer rumslig karaktär som
är verksamma inom Bingolotto-fenomenet, och som bidrar till att ge det
dess särprägel. Här handlar det om de relationer som kan knytas till
det faktum att Bingolotto produceras i Göteborg.

Bingolottos centrum ligger utanför
Stockholm
Kontexten är alltså i högsta grad betydelsefull om man vill förstå Bingolottos plats i det svenska samhället och kulturen. Kontexter kan vara
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av olika slag, t.ex. tidsmässigt historiska, estetiskt symboliska, eller
produktions- och receptionsinriktat rumsliga. I detta avsnitt ska tas
fasta på några olika dimensioner av rumslighet som har betydelse för
programmet. De flesta nationer och regioner, Sverige inräknat, kan
tecknas kring en axel av centrum och periferi, där det finns regioner
och platser som är mer centrala än andra. Detta gäller både geografiskt såväl som politiskt och kulturellt. Länder har huvudstäder, och
regioner har centralorter, och ofta sammanfaller det geografiska, kulturella och politiska centrumet. Längs axeln centrum-periferi finns
nästan alltid ett spänningsförhållande, där olika centrifugala och
centripetala krafter sätts i rörelse.
Ofta sker detta genom att centrum har makt över periferin i vissa
avseenden. Makten kan i detta avseende vara ekonomisk, politisk, tvingande eller symbolisk, för att ansluta sig till en samhällelig maktmodell
lanserad av den brittiske sociologen John Thompson (1995 s. 13ff).
Den ekonomiska makten utgörs av ekonomiska resurser, och finns
förkroppsligad i ekonomiska institutioner som banker och företag. Den
politiska makten hanterar politiska resurser, och finns institutionaliserad
i partier, regeringar, etc. Den tvingande makten, som ofta står i den
politiska maktens tjänst, handhar samhällets monopol på våld, och
finns institutionaliserad i polisiära och militära institutioner. Den symboliska makten, slutligen, hanterar det symboliska våldet i samhället,
och finns inom skola och utbildningsväsende, inom kyrkan samt inom
medierna (jfr. Bourdieu 1991 s. 209ff). De periferier som utsätts för
olika typer av våld från centruminstitutionerna underordnar sig ofta
endast motvilligt dessa förhållanden, och mellan centrum och periferi
skapas därför ofta spänningsförhållanden. Ett sådant förhållande mellan
centrum-periferi som är verkningsfullt i bingolottosammanhang är det
som finns etablerat mellan Stockholm och Göteborg. Här är det fråga
om en relation som delvis kan hänföras till den politiska maktsfären,
där Göteborg som rikets andra stad har fått underordna sig Stockholm politiskt i olika avseenden. Ett exempel på sådan politisk maktutövning var när Sverige skulle införa standardtid i samband med
koordineringen av tågtidtabellerna vid invigningen av Västra Stambanan 1862. Innan koordineringen av tabellerna skilde sig tiden åt med
24 minuter mellan Stockholm och Göteborg. Efter invigningen användes först göteborgstid, men efter ett beslut av Kungl Maj:t 1878
infördes svensk standardtid (Schüllerqvist 1998 s. 49).
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Att detta spänningsförhållande återverkar på kulturella föreställningar om ”göteborgare” och ”stockholmare” är väl känt, och avspeglas
och bearbetas symboliskt i mer eller mindre skämtsam form, något
som för övrigt tycks vanligt vad gäller relationen mellan rikens första
respektive andrastäder. I skämthistorier framställer sig göteborgare ofta
som jovialiska levnadskonstnärer, och staden präglas i historierna av
”lugnt tempo, värme, mänsklighet och småskalighet”, till skillnad från
stockholmarna, som utmålas som ”uppblåsta”, ”överlägsna” och
”opraktiska” till sin läggning (Palmenfelt 1994 s. 201 och 205). Detta
spänningsförhållande gentemot huvudstaden kommer ibland till uttryck även i Bingolotto, där inringande stockholmare som beskriver sig
bo strax utanför ”stan” i singularis, kan kommenteras med milda ironier
och menande blickar från programledaren.
Ett kanske tydligare uttryck för detta spänningsförhållande, som
kommer fram i intervjuer med de personer som stått bakom programmet (snarare än i programtexten), är då man positionerar sig gentemot
vad som uppfattas som TV-produktionens centrum i Stockholm. Här
är det tydligt att det finns kulturella föreställningar bland dem som
producerar programmet om hur man tänker inom dessa kretsar. Dessa
föreställningar, som tycks delas av både de som arbetar med TV-produktion i Göteborg likväl som i Stockholm, går ut på att bakom produktionen i Stockholm står personer som inte har någon folklig förankring, som aldrig varit utanför storstaden, och som därför inte vet
vad folk ”ute i landet” vill ha. Detta medan TV-produktion som görs
utanför Stockholm tillskrivs denna folkliga förankring. Denna uppfattning ligger väl i linje med folkloristiska uppfattningar om stockholmare som ”stöddiga” och ”överlägsna” (Palmenfelt 1994 s. 205). I
dessa diskurser kring relationen mellan Sveriges två största städer tonas
också det faktum att Göteborg, likt Stockholm, är en storstad ned
bland dem som arbetar i anslutning till Bingolotto-produktionen, t.ex.
genom att beskriva Göteborg som ”Sveriges största småstad”. Man
kan här också spåra en kulturell skillnad som bygger på föreställningen
om Göteborg som en stad präglad av arbetarklasskultur (Drakos 1989).
I Bingolottos fall handlar det om att de som skapar programmet anser
sig ha en djupare förankring bland det folk som tar kulturen till sig, till
skillnad från medieproduktion i Stockholm, som dels med sina nationella kulturscener representerar en finkultur som skapas av andra än
de folkliga klasserna, och dels tillhör en mondän, innerstadspräglad
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och ungdomlig producentkrets som inte vet hur livet ter sig utanför
tullarna till Stockholms innerstad. Denna bild delas både av medieproducenter som finns och verkar i Göteborg, och av personer som
verkar i Stockholm. Inte minst förstärks detta även av föreställningen
om att den kommersiella TV-produktionen är beroende av de ”medieförmedlare” som förmedlar avtal mellan annonsörer och TV-kanalerna (och främst antas finns centrerade kring Stureplan i centrala Stockholm). Föreställningen om vilka producenter som kan kopplas till och
har en känslighet för den folkliga smaken återfinns även inom andra
medieproduktionssfärer än TV-branschen, t.ex. som förlagda till musikproducenter som Stikkan Andersson och Bert Karlsson.
Det finns en tydlig klasskomponent i detta spänningsförhållande,
där Stockholm får representera överheten gentemot det mer arbetarklassmässiga och folkliga Göteborg. Detta kan också kopplas till Bingolottos förankring i folkrörelserna (idrottsrörelsen). Som Göran Therborn (1988) påpekar i sin översikt över det moderna Sveriges uppkomst har det ”folk”-begrepp som finns knutet till de svenska folkrörelserna inte den nationalistiska anstrykning som t.ex. det tyska ”Volk”,
där olika nationella folkslag ställs mot varandra, utan genomsyras i
stället av en starkare polarisering gentemot överheten, alltså en mer
inhemsk klassuppdelning (Therborn 1988 s. 39f). Här bidrar således
Bingolotto-fenomenet till att reproducera traditionella föreställningsvärldar där samhället ideologiskt struktureras upp i olika grupper, en
uppdelning som därmed bidrar till att göra världen begriplig.
Det symboliska våld som utgår från Stockholm i kraft av att vara
politiskt centrum i Sverige (dvs. det ställe där lagar stiftas som får konsekvenser för människor som bor på andra orter i landet), och som
därför kan kopplas till motsättningen mellan folk och överhet, rör också
mediepolitiska frågor. Dels sådana frågor som rör uppfattningen om
medie- och TV-produktionens centrum som koncentrerad till Stockholm, och dels frågor som rör det politiska etablissemanget (i Stockholm) och dess rätt att reglera kulturproduktion på andra håll i riket (i
detta fall i Göteborg). Här är således två diskursiva föreställningar verksamma: å ena sidan om medieproduktionsmakten, och å den andra sidan
om medieregleringsmakten. Båda dessa makter förknippas med och förläggs symboliskt till Stockholm.
Uppfattningen att all medieproduktionsmakt (särskillt vad gäller
TV) utgår från Stockholm kan förmodligen kopplas till att SVT haft
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sin bas i huvudstaden. Även om mycket av programproduktionen inom
SVT skett i decentraliserad form ute i distrikten, så räknas uppenbarligen inte distriktsverksamheterna bland dem som står bakom produktionen av Bingolotto. Här går självförståelsen ut på en bild av den
egna programproduktionen som skapad i opposition mot det etablerade produktionssystemet inom public service-företaget SVT, med sin
bakgrund i ett rikssvenskt (läs: stockholmskt) och akademiskt genomsyrat produktionsklimat sett i ett längre historiskt perspektiv (jfr. Engblom 1998).
Uppfattningen att medieregleringsmakten utgår från Stockholm
har möjligen mer sakliga grunder att falla tillbaka på, i och med att de
riksdagsbeslut som ligger till grund för olika medieregleringsåtgärder
fattas i Stockholm, och att de övervakande institutioner som har att
följa upp lagstiftningen också är förlagda till huvudstaden (t.ex. Granskningsnämnden). Inte minst Gert Eklund och Loket Olsson har i olika
sammanhang gett tydligt uttryck för en uppfattning att representanter
för lagar, förordningar och de myndigheter de är knutna till befinner
sig på långt fysiskt och kulturellt avstånd från ”vanligt folk”. Här är
det således fråga om en självbild inom Bingolotto-produktionen präglad
av folklighet och utmanarglädje, som inte försvinner trots en alltmer
etablerad position på medieproduktionsmarknaden, och allt högre ekonomiska omsättningssiffror.
Ett inslag i denna symboliska kamp är den annektering av
folkhemsbegreppet som skett inom Bingolotto-produktionen, där man
spelar på olika typer av folkhemstyngd metaforik (”Fest i folkhemmet”, etc.), samt symboliskt lierar sig med andra symboler för det folkhemska: Volvo, IKEA, etc. Man kan tala om att programmet lanserar
sig som folkhemmets sista utpost. Bingolotto blir i denna diskurs programmet för dem som inte känner igen sig i den massmedierade offentlighet som utgår från storstädernas trendkänsliga centra. Särskilt gäller det för de äldre bland tittarna, vilka vuxit upp i ett delvis annat
samhällsklimat, präglat av helt andra strukturer, och vilkas ”smak, vanor och värderingar förvisats från centrum till periferi, på samma sätt
som den musik som ackompanjerat deras liv förvisats från riksradio
till lokalradio” (Ronström 1998 s. 32).
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Bingolottos centrum ligger utanför
det nutida
Centrum-periferi-problematiken kan också relateras till olika kultursfärers relation till tid. Bingolotto har sin största publik dels bland äldre,
och dels bland dem som bor utanför storstäderna i mindre samhällen
och på landsbygden. Här kan man reflektera över huruvida programmets cirkulära struktur talar till människor på landsbygden och på mindre orter på grund av att dessa har andra och mer cirkulärt formade
tidsuppfattningar än de som bor i staden – tidsuppfattningar som lever kvar i sega strukturer från förindustriella epoker, och som kan
kopplas till en tidsmässig strukturering av vardagen utanför storstäderna.
Industrialiseringen är ett fenomen som kommer relativt sent till
Sverige, åtminstone om man gör historiska jämförelser med länder
som framför allt England, men också med Belgien, Tyskland och i
någon mån Frankrike (jfr. Dillard 1967/1980 s. 199ff). Detta kan också uttryckas som att Sverige fram till första världskriget var ett utpräglat jordbruksland: undantaget Finland och Italien var Sverige ”det mest
agrara landet i Västeuropa norr om Pyrenéerna” (Therborn 1988 s.
26). Den andel av befolkningen som arbetade med jordbruk var kring
sekelskiftet 1900 ungefär hälften, och Sverige var också i europeiska
mått mätt ett av de minst urbaniserade länderna, där 75 procent av
befolkningen år 1910 levde på orter med färre än två tusen invånare,
och två tredjedelar i ren glesbygd (s. 27), något som föranlett ekonomhistorikern Eli Heckscher att beskriva denna period som präglad av
”en ovanligt stark efterblivenhet i det svenska näringslivets karaktär”
(Heckscher 1953 s. 53). Städerna var heller inte stora: Stockholms invånarantal översteg 100.000 först år 1850, och Göteborg uppnådde
samma befolkningsmängd år 1890. Man kan således med fog säga att
det urbana Sverige är av ungt datum, och att de flesta svenskar ett par
generationer bakåt i tiden har ingått i andra sysselsättningsmönster än
de som finns i storstäderna. Det är först under tiden efter andra världskriget som jordbrukssektorn kraftigt minskar i betydelse: år 1945 arbetar fortfarande 24,5 procent inom näringsgrenen, en siffra som sjunkit till 5,6 procent år 1980 (SCB 1982 s. 102ff). Idag ligger andelen
sysselsatta inom jordbruk under en och en halv procent (Proposition
1997/98:142 s. 9).
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Man kan alltså konstatera att olika kulturella livsformer, i betydelsen ”levnadsvillkor och ideal, med utgångspunkt i arbetets och de
materiella förutsättningarnas betydelse för livsvärldens kulturella gestaltning” (Löfgren 1988 s. 72), vilka kan förknippas med denna agrart
baserade samhällsformation, för stora delar av den svenska befolkningen inte ligger många generationer tillbaka i tiden. För dem som är
allra äldst kan också erfarenheter av det för- eller tidigt industriella
samhället än idag vara en konkret realitet. Men även för yngre är det
här fråga om ett slags förankring i vardagen och vardagskulturen, ”den
oreflekterade rutinens eller traditionens handlingsmönster; ett slags
trögflytande kulturell underström av vanor och ovanor i samhällslivet”
(Löfgren 1988 s. 62). En viktig beståndsdel i denna kultur som har
direkt koppling till förändringar i sysselsättningens art är människans
uppfattning av tiden.
Människors tidsuppfattning kan bl.a. förknippas med relationen till,
och karaktären av, det arbete de utför. Det agrara, förindustriella samhället, byggde på en integrering av arbetsuppgifter, till skillnad från
inom den industriella produktionen, där olika moment i arbetsprocessen skiljdes ut genom differentiering och specialisering (Liljeström 1979
s. 19). Med industrialiseringen utvecklas också nya samhällsklasser.
Dessa utvecklar i sin tur nya livsmönster i relation till sin plats i de
framväxande arbets- och konsumtionsprocesserna. Härigenom uppstår olika kulturformer i samhället, där borgerlig kultur antar vissa specifika former och skiljs från bondekultur och arbetarkultur. Och dessa
kulturformer kan kopplas till olika typer av tidsuppfattningar.
I ett sådant samhällsperspektiv där man betraktar tiden som knuten till olika sociala verksamheter kan man tala om tre olika typer av
tid: cyklisk tid, linjär tid och punktuell tid. De allra mest primitiva samhällena brukar karakteriseras av den punktuella tiden, som kännetecknas
av att den inte är varaktig, inte är avsedd för mätning (som den cykliska
eller linjära), utan för att avgöra tidens kvalitet. Antropologen Clifford
Geertz (1973 s. 391ff) beskriver hur tidsuppfattningen på Bali kännetecknas av att tiden formeras kring vissa tidpunkter, där det är tidpunkten
för t.ex. en viss ceremoni som är intressant att markera, inte den tid
som förflyter mellan olika ceremonier.
Etnologen Orvar Löfgren (1979) har i en essä om den förvandling av människors tidsuppfattning som inträdde med den borgerliga
kulturen pekat på bondekulturens förankring i en cirkulär tidsuppfattKapitel 6: Bingolotto i det ”nya svenska”
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ning, kopplad till naturen och årstidernas växlingar. Denna bryts i och
med industrialiseringens krav på samordning av verksamheter, vilka
organiseras med hjälp av klockan. Klockan medför en övergång till en
mer linjär tidsuppfattning, där tiden också delas in i arbetstid och i fritid
och där dessa olika tider ges skarpa gränser. En spännande tanke är att
koppla Bingolottos cirkulära dramaturgi till förindustriella tidsuppfattningar som inte är genomsyrade av den borgerliga kulturens former
och struktureringsprinciper, utan som snarare knyter an till förindustriella former som ligger närmare en cyklisk tidsuppfattning, närmare
årstiders växlingar, till den känslostruktur som genomsyrar det vardagliga livet utanför storstäderna, och som inte heller antar (post)moderna estetiska former.
Ett annat sätt att beskriva skillnaden mellan dessa tidsuppfattningar
är i termer av abstrakt tid och konkret tid. Den abstrakta tiden motsvarar här den linjära klocktiden, medan både den cykliska och den
punktuella tiden representerar konkret tid, dvs. den tid som bestäms av
”sitt innehåll, de verksamheter, aktiviteter, sysselsättningar, intressen,
stämningar eller känslolägen den fylls med” (Bjurström 1998 s. 153).
Den konkreta tiden är alltså i hög grad social till sin karaktär: den blir
vad människor fyller den med.
Att den punktuella och cykliska tiden främst förknippas med äldre
samhällsformer betyder inte att dessa inte är verksamma i moderna,
industrialiserade samhällen. Det finns mycket som talar för att alla
dessa tre tidsuppfattningar existerar samtidigt. Norske antropologen
Anders Johansen (1984) menar t.ex. att nya tidsuppfattningar inte ersätter de äldre, utan att de lägger sig på varandra som avlagringar. I
relation till Bingolotto som fenomen blir detta tydligt, där programmet å
ena sidan kan utgöra en orienteringspunkt i veckan, och något att se
fram emot (linjär tid), något som återkommer under 40 av årets 52
veckor med en regelbundenhet som är i stort sätt exakt. Därtill har
programmet i sig en repetitiv struktur (cyklisk tid), samtidigt som det
t.ex. markerar och stakar ut en stund av familjegemenskap under
lördagskvällens (arbets)fria tid (punktuell tid).
Både den punktuella och den cirkulära tidsuppfattningen skapar
en specifik social rytm (Bjurström 1989 och 1998). De skiljer sig från
den linjära i att de frammanar tillstånd, snarare än att de innefattar en
resa från en punkt till en annan (Bjurström 1989 s. 145). Här är det
inte fråga om att man ska lära sig något, utan om att man ska skapa ett
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rum för reflektion och handling. Den punktuella och cykliska tiden
frammanar därmed en rumslig dimension, och utgör i så måtto ett
handlingsrum, en ficka i tiden som man med mediernas hjälp kan skapa
åt sig själv (jfr. Larsen 2000a). Det handlar således både om att skapa
temporal ordning i tillvaron, och att göra denna ordning temporalt
meningsfull (Schüllerqvist 1998 s. 54f).
Programmets struktur ingår således i mer cirkulära vardagslivsmönster (jfr. Lefebvre 1947/1991). Vardagen och det vardagliga, vars
oreflekterade och rutinartade handlingsmönster även kan sägas innefatta helgernas lördagskvällar, kan i Bingolottos fall knytas till inte bara
programmets cirkulära struktur, utan även till de teman som behandlas i telefonsamtal, etc. Framför allt under Lokets tid som programledare var det mycket vanligt att han frågade vad telefonören brukade
sysselsätta sig med om dagarna. Observera här att det inte gäller vad
man jobbar med (även om det kan göra det), utan om vad man brukar
sysselsätta sig med, vilket är en mer generell fråga, som också betonar
det repetitiva, det vanliga, det som man gör utan att reflektera så mycket över.
Tanken med ovanstående resonemang är givetvis inte att Sverige
är indelat i tre olika tidsuppfattningar, och tre olika kulturer, där de
som tittar på Bingolotto tillhör de mer ”primitiva”, och övriga delar av
befolkningen en mer modern, urbant präglad, tidsmässigt linjär och
rationell kultur. Tanken är snarare att ett program som Bingolotto talar
till den del av det kulturella undermedvetna, de reminiscenser av tidigare kulturformer som fortfarande är verkningsfulla, och att dessa kan
vara djupare förankrade, eller i högre grad leva kvar, i vissa miljöer
snarare än i andra.

Slutord
Det går förstås att säga mycket mer om Bingolotto, inte minst för att det
är ett program som är inne på sitt andra decennium i nationell TV.
Programmet kommer med största sannolikhet att fortsätta att finnas
ytterligare några år, och möjligen har man i Bingolotto funnit en folklig
formel för TV som kan göra det till en lika enveten långkörare som
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otroligt populära Ring så spelar vi varit i radion. Det finns all anledning
att komma tillbaka till den frågan i framtiden.
Mycket inom medieforskning (och annan forskning) går ut på att
spåra förändring, det som är nytt: nya tendenser, mönster i användning, etc. Väldigt lite går ut på att se på det som inte förändras, det
som utgör de sega strukturer som håller utvecklingen och de nya fenomenen tillbaka. Bingolotto är ett program som står som en representant för det gamla folkhemmet, något som finns kvar av en tidigare
epok. Bingolotto är därmed konservativt, och utgör i den meningen ett
slags motstånd mot modernisering – som ett försök till återförande
och reintegrerande av tidigare utdifferentierade livssammanhang till
en återupprättad enhetlig livsvärld. Omsorgen som tema fungerar t.ex.
ur det perspektivet reintegrerande, genom att insistera på ett upprätthållande av de sociala band som under arbetsprocessens utveckling
utdifferentierats.
Ett sådant perspektiv tenderar att låsas fast i ett spänningsförhållande där nya saker följer på och ersätter gamla, och historiska förklaringsmodeller som utgår från moderniseringstankar brukar ofta antyda en sådan förment linjär utvecklingslinje. Ett alternativ kan vara
att betrakta historien som olika sediment som lagras ovanpå varandra.
I ett sådant perspektiv lever historien alltid kvar i det nuvarande, och
omformuleras också kontinuerligt med (den linjära) tidens gång. Så
har också kunskapsprocessen inom detta projekt tett sig, vilket möjligen avspeglas i denna rapport. Nya förståelser av fenomenet Bingolotto
adderas till gamla i en rekonstruerande process som egentligen aldrig
når sitt slut. En nedstigning i fenomenet om ytterligare några år kommer därför med största sannolikhet att producera en annan syn på det.
Men i avvaktan på det kunskapsbadet sätter vi för denna gång punkt.
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