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Abstrakt 

Det politiska uppdraget för Public Service Broadcasting (PSB) i Finland är att bedriva 

programverksamhet som erbjuder ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussion 

samt utveckla inhemsk konst, kultur och stimulerande underhållning. Yle ska behandla den 

finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningen på lika grunder. Under många år 

samsände Yles svenska och finska verksamhet. Först 2001 fick de svenskspråkiga 

programmen en egen kanal, FST5 och från den 1 september 2011 delar Sveriges 

Televisions utlandskanal SVT World kanalplats med FST5. Uppsatsens syfte är att 

undersöka hur det svenskspråkiga programutbudet i Yle utvecklats mellan 1986 och 2011 

med utgångspunkt från public serviceuppdraget. Undersökningen utgörs av en kvantitativ 

studie av programtablån under en vecka åren 1986, 1996 och 2006 och två veckor året 

2011, före och efter samsändningen med SVT World. Ur det längre perspektivet visar 

resultatet att programtiden ökat starkt, men samtidigt att repriser har ökat och att 

aktualitetsprogram har minskat. Program från Norden har också blivit fler. Sett ur ett 

kortare perspektiv har man under 2011 minskat den egna sändningstiden samtidigt som 

programtyper som nyheter, ekonomi och väder och underhållning och kultur kompenserats 

av SVT Worlds sändningar. Detta kan ses som en konsekvens av sparkrav som 

verksamheten ställts inför, men sett ur ett längre perspektiv har ändå programutbudet 

breddats. Nyhetsprogram har dock knappt ökat under den undersökta perioden. I det stora 

hela har Yle levt upp till det politiska public serviceuppdraget. 

 

Nyckelord: Public service, tvåspråkighet, Finlands Svenska Television (FST), SVT World, 

tablåstudie 
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1. Introduktion 

Det ses som en självklarhet att man talar finska i Finland. Men vad många i Sverige inte 

vet är att det finns områden i grannlandet där man i huvudsak talar svenska och andra där 

man främst talar finska. I det senare exemplet (I finskspråkiga områden) är de 

svenskspråkiga medierna den enda möjligheten till kontakt med modersmålet i vardagen. I 

Finland är både svenska och finska officiella språk och enligt regler för landets public 

service programverksamhet ska finskspråkiga och svenskspråkiga medborgarna behandlas 

på lika grunder. 

 

Finlands svenska television (FST) är en del av Finlands public serviceverksamhet 

(Rundradion) och landets största, och i stort sett enda, producent av tv på svenska. Det 

svenskspråkiga programutbudet från FST har utvecklats de senaste decennierna och vi vill 

undersöka hur programinnehållet i tablåerna har förändrats. Vi som gör den här uppsatsen 

har båda släktingar i Finland, några som är finlandssvenska och som har svenska som 

modersmål och bor i områden där svenska är det starkare språket. Genom att göra denna 

undersökning vill vi få en bild av vad tv-mediet i Finland erbjudit och erbjuder sin 

svenskspråkiga befolkning. 

 

2. Syfte, frågeställningar och hypotes 

2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Yles svenskspråkiga programutbudet utvecklats 

mellan 1986 och 2011, med utgångspunkt från public serviceuppdraget. Undersökningen 

utgörs av en kvantitativ studie av programtablån under en vecka åren 1986, 1996, 2006 och 

två veckor året 2011, före och efter samsändningen med SVT World. 

 

Frågeställning: Har Yle levt upp till det politiska public serviceuppdraget gentemot 

den svenskspråkiga minoritetsbefolkningen? 

● Hur ser programutbudet ut under den undersökta perioden? 

● Har man blivit bättre eller sämre på att tillgodose det svenskspråkiga behovet sedan 

man börjat samköra SVT World i kanalen FST5? 
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2.2 Hypotes 

Vi tror oss se en verksamhet som drar ner på egenproducerat material, bland annat gällande 

nyhets- och aktualitetsprogram (i och med att det är billigare att köpa in än att producera 

eget). Vi tror också att integreringen av kanalen SVT World i FST5:s tablå har kommit att 

bredda programutbudet. Vi tror också att andelen underhållningsprogram har ökat. 

 

3. Definitioner 

Finlandssvensk: En person som härstammar från Finland och har svenska som första 

språk (Nationalencyklopedin 2011). 2007 var strax under 300 000 av totalt 5,3 miljoner 

invånare i Finland finlandssvenskar (Husband och Moring 2007, 77), alltså ungefär 5,6 

procent. 

 

Tvåspråkig: I denna uppsats syftar termen tvåspråkig till en person som talar både 

svenska och finska. Med ett tvåspråkigt hushåll menas att man talar både finska och 

svenska i hemmet, vilket beror på att föräldrarna har olika modersmål. 

 

Rundradion/Yle: Finlands public serviceverksamhet som grundades 1926. Yles 

verksamhet finansieras till 95 procent av en tv-avgift som ligger på 244,90 euro per år 

(Fakta om Yle). Yle har en svensk enhet som gör radio och tv på svenska, Svenska Yle. 

 

FST: Finlands svenska television är en del av Svenska Yle. FST startade för 40 år sedan 

(Om Svenska Yle). 

 

FST5: Yles svenskspråkiga tv-kanal, uppstartad 2001 (Om Svenska Yle). I augusti år 2006 

bytte kanalen namn till FST5 från att bara ha hetat FST (Aktuellt på Svenska YLE 2006). 

Tidigare sändes FST-produktioner på Yles kanaler TV1 samt TV2. FST5 kommer att byta 

namn till Yle Fem i mars, 2012 (YLE FST5 blir Yle Fem i mars 2012 2011). 
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4. Bakgrund 

4.1 Svenska språkets ställning i Finland 

I dag har både det svenska och finska språket officiell status i Finland. För att förstå varför 

och vilken roll det svenska språket har i Finland i dagsläget måste vi se till landets historia 

och den politiska diskussionen om tvåspråkigheten i Finland. 

 

4.1.1 Svenskans historia i Finland 

Från tidig medeltid till år 1809 var Finland en del av det svenska riket (Bladh och Kuvaja 

2005, 20). Svenska var under denna period landets enda officiella språk och ämbetsspråk 

trots att en majoritet av befolkningen var finskspråkiga, enligt artikeln ”Varför talas det 

svenska i Finland” av Eivor Sommardahl (odat). 1863 fick finskan officiell status och 

myndigheters började ta emot och skriva handlingar även på finska (Bladh och Kuvaja 

2005, 27). Andelen svenskspråkiga i Finland har gått från att motsvara 20 procent av 

befolkningen år 1812 (Ibid) till 5,5 procent i dag (Nationalencyklopedin 2011). Svenska är 

fortfarande ett av de officiella språken enligt språklagen i Finland (FFS 2003:423). 

 

4.1.2 Svenskans roll som officiellt språk 

Då svenska och finska båda är officiella språk i Finland har svenskspråkiga, trots att 

svenskan är ett minoritetsspråk, på många sätt samma rättigheter som finskspråkiga. Man 

ska kunna använda båda språken hos statliga myndigheter och tvåspråkiga kommuner 

(Justitieministeriet - Oiekeusministeriö). Det finska statsrådet avgör om en kommun är en 

eller tvåspråkig. Är en kommun enspråkigt finsk måste kommunen inte enligt lag ge 

information på svenska. Statliga centralförvaltningsmyndigheterna måste ge information 

på båda språken men vilket språk lokala och regionala enheter under dessa använder sig av 

avgörs av kommunens språk. I en kommun som är tvåspråkig måste skyltar och blanketter 

och broschyrer från kommun och regionala statliga organ vara på både finska och svenska 

(Ibid). 

 

4.1.3 Svenska språkets försvagade ställning 

För finska gymnasielever var tidigare prov i både finska och svenska obligatoriska för att 

få sin studentexamen. Sedan 2004 då en ändring i gymnasielagen gjordes är endast prov i 
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litteratur och modersmålet obligatoriska (Endast modersmål och litteratur obligatoriskt för 

alla i studentexamen 2004). I debatten innan röstning kring lagen ställde sig Svenska 

Folkpartiet kritiskt till lagändringen. De menade att prov i båda språken var viktigt för 

allmänbildningen och att det skulle leda till att färre skulle välja skriva provet på svenska. 

Fem år senare konstaterar statsrådet att intresset sjunker bland gymnasielever för att skriva 

studentexamen i svenska (Mindre språkinlärning i skolorna). 

 

Det går också att se hur svenskans ställning försvagas i Finland i och med att det 

nationalistiska partiet Sannfinländarna växte och fick 19 procent i Finlands senaste 

riksdagsval 2011. Partiet krävde innan valet bland annat att "den obligatoriska 

svenskundervisningen avskaffas och blir frivillig" (Ödesval för svenskan i finska skolor 

2011). Svenska som obligatoriskt skolämne i Finland har debatterats länge och har av 

kritiska röster, däribland Sannfinländarna, kallats för tvångssvenska, skriver Erik Geber i 

”Den obligatoriska svenskan i Finland” (2010). 

 

Europarådet kritiserade 2011 Finland för att "[s]venskundervisningen i Finland är dålig och 

myndigheterna tar inte språklagen på allvar. På längre sikt är svenskans ställning som 

nationalspråk i Finland hotad". I Finland har både svenska och finska samma juridiska 

status, och är en kommun tvåspråkig ska myndigheter erbjuda service på båda 

språken (Europarådet kritiserar Finland 2011). 

 

4.2 Begreppet public service 

Public service är ett begrepp med många definitioner. Direkt översatt från engelskan 

brukar man säga ”i samhällets tjänst”. Enligt John Reiths, som har kallats för public 

serviceideologins fader, ska public service inte ha vinstintressen och finnas tillgängligt för 

alla (Jönsson 2009, 74).  

 

I USA betyder public service generellt att privatpersoner frivilligt betalar för ett 

medieutbud som ska tillfredsställa specifika kulturella behov (McQuail 2009, 178). En 

modell som däremot är mer jämförbar med det nordiska systemet är att man med lagar och 
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publika medel finansierar en verksamhet som ska vara självständig och tillfredsställa 

befolkningens mediala behov, som en del av det demokratiska politiska systemet (Ibid). 

 

Tanken med public service utgår från att medierna spelar en viktig roll i samhället. 

(Jönsson 2009, 75). Public serviceinnehållet sägs ofta präglas av ”demokratiska värden, 

mångfald, opartiskhet, kulturansvar och hög kvalitet” (Ibid). Norra Europa har i regel en 

stark public servicetradition. Forskning om public serviceprogram i Sverige, Norge och 

Danmark har dock visat att innehållet förändrats då de ställts i konkurrens med 

kommersiella medier. Bland annat har man fokuserat mindre på utländska nyheter och mer 

på sport (Moe och Syvertsen 2008, 402). 

 

4.2.1 Public service och tvåspråkighet 

I forskningsrapporten ”Broadcasting for minorities in big and small countries” beskrivs 

tvåspråkighetens roll i relation till grannländer, där minoritetsspråket i det tvåspråkiga 

landet är huvudspråk. Bland annat beskrivs att inhemskt producerat material på 

minoritetsspråket tillfredsställer publikens behov bättre än brett men inköpt material från 

grannländer (Godenhjelm och Moring 2011, 198). 

 

För att ge en bredare bild av minoritetsspråks överlevnad kan kort nämnas vad som 

kännetecknar några länders tvåspråkighet i Europa, och hur deras överlevnadsplan för 

minoritetsspråket ser ut. ”Magma-rapporten” tar upp flera exempel: 

 

I Sydtyrolen i norra Italien satsar man på ett kvalitativt snarare än ett kvantitativt 

medieutbud, vilket ger starkt gensvar hos den tysktalande minoritetsbefolkningen. Däremot 

har man problem med att kunna betala för att sända sportevent på tv från grannländer, och 

liksom Finland funderar man på om man i framtiden kommer att ha råd att sända större 

tillställningar (Godenhjelm och Moring 2010, 14). 

 

Tyskland och Danmark med respektive minoritetsspråk går också att jämföra med Finland 

och svenskan. 
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”Medielandskapet i gränslandet mellan Tyskland och Danmark kännetecknas av en naturlig 

tvåspråkighet där systerstaterna stöder minoriteterna såväl över gränsen som direkt. De språkliga 

minoriteterna i respektive land brottas däremot med såväl upphovsrättsliga som tekniska problem 

som gäller gränsöverskridande television och digitalisering. Fallstudien visar att det framför allt för 

små stater är problematiskt att sprida sitt medieutbud till grannlandsbefolkningen, medan stora stater 

har en tradition av att tänka globalt i hanteringen av upphovsrätter och tekniska lösningar som gör 

medierna tillgängliga även utanför landets gränser” (Godenhjelm och Moring 2010, 14-15). 

 

Det finns samma typ av tekniska svårigheter med att sända svenskt material i Finland utan 

att behöva betala extra licensavgifter (Ibid, 15). I den tidigare nämnda ”Broadcasting for 

minorities in big and small countries” poängteras dock att vad som alltid betyder mer än ett 

lands storlek är att man har en utvecklad public servicepolicy (Godenhjelm och Moring 

2011, 200), vilket man i Finland i dag har. 

 

Utbudet av medier på majoritetsspråket och på engelska växer konstant och för att 

medieutbudet på minoritetsspråket ska kunna konkurrera med dessa är det enligt 

Godenhjelm och Moring viktigt att utbudet är omfattande och håller god kvalitet 

(Godenhjelm och Moring 2010, 25). 

 

4.3 Rundradion 

I Finland är Rundradion Ab den finska motsvarigheten till svensk public service: SVT, 

UR, och SR. De har som huvudsakligt uppdrag att erbjuda allmänheten i Finland 

information, underhållning och bildning. Yle har både en svensk och en finsk verksamhet. 

Den svenska delen av Rundradion Ab består av YLE FST5 - en tv-kanal - och YLE FSR, 

Radio Vega och YLE Radio Extrem - radiokanaler (Fakta om Yle). 

 

4.3.1 Ägarform 

På 1990-talet förstatligades bolaget, då lagen om Rundradion Ab trädde i kraft den 1 

januari. Så här står det skrivet om bolagets ställning: ”Rundradion Ab är ett aktiebolag 

inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som bedriver allmännyttig 

verksamhet”. Staten skall äga minst 70 procent av bolagets samtliga aktier (Regler för 

programverksamheten 2006). 
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I slutet på 1940-talet började riksdagen att välja förvaltningsråd till Rundradion Ab. 

Tidigare låg detta på bolagstämmans bord. Bolaget förvaltas av förvaltningsrådet, styrelsen 

och generaldirektören (bolagets verkställande direktör). Riksdagen väljer än i dag ut rådets 

21 medlemmar. 

 

4.3.2 Uppdragsgivare och stadgar 

Inledningsvis bör beskrivas vilka regler för programverksamheten som Rundradion Ab har 

att förhålla sig till. Följande stadgar blev antagna av förvaltningsrådet i april 2005 (Regler 

för programverksamheten 2005), och är än i dag gällande. I 7§ om bolagets uppgifter står 

att den allmännyttiga verksamheten särskilt ska: 

 

“(...) stödja en fungerande demokrati genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud 

av fakta, åsikter och diskussioner i samhällsfrågor, även för minoriteter”, “(...) 

stödja, skapa och utveckla den inhemska kulturen och förmedla dess resultat till 

allas förfogande” samt “(...) behandla de finskspråkiga och svenskspråkiga 

medborgarna på lika grunder i programverksamheten” (Ibid, 11). 

 

”[Rundradions] uppgift är att tillhandahålla ett heltäckande televisions- och 

radioprogramutbud jämte special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor” (Regler för 

programverksamheten 2006). 

 

4.4 Finlandssvenska medier i Finland i dag 

Det finns i dag i Finland nio dagstidningar, två radiostationer och en tv-kanal som är på 

svenska. Radiostationerna Radio Vega och Radio X3M samt tv-kanalen FST5 är public 

serviceägda medan dagstidningarna ägs av föreningen Konstsamfundet, Harry Schaumans 

Stiftelsen, Ålands Tidnings-Tryckeri Ab och Nya Ålands Tidningsaktiebolag. De 

svenskspråkiga tidningarna finns i de starkast svenskspråkiga regionerna: Österbotten, 

Åland, Nyland, Borgå. Hufvudstadsbladet i Helsingfors är Finlands största dagstidning på 

svenska (Nationalencyklopedin 2011) men finlandssvenskar väljer vanligtvis den lokala 

tidningen på svenska framför den rikstäckande (Husband och Moring 2007, 88). Förutom 
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tidningarna på Åland sägs de svenska tidningarna i Finland inte vara en lönsam affär, men 

de ovan nämnda stiftelserna vill bevara det svenska språket i Finland och håller därför även 

igång tidningar som tappat många läsare (Husband och Moring 2007, 88). 

 

Radiostationen Radio Vega ska ha en “stark förankring i de finlandssvenska regionerna 

Nyland, Åboland och Österbotten” men ska både vara regionalt och rikstäckande 

(Information om Radio Vega). Medan den främst sänder nyheter, aktualiteter och 

samhällsprogram sänder Radio X3M, som vänder sig till den yngre publiken, mer nöje 

(Om Svenska Yle). 

 

FST5 är i dag den enda inhemska kanalen som visar tv på svenska, men på Åland och i 

Österbotten kan invånarna även se rikssvensk tv. Alltså i dessa regioner konkurrerar FST5 

om tittarna även med tv från Sverige. Tv-tittare i södra Finland har sedan 1988 kunnat se 

program från SVT1 och SVT2 genom blandkanalen TV4 (Nordqvist 2002, 78). 

Blandkanalen kom senare först att byta namn till SVT Europe och sedan till SVT World, 

som den heter än i dag. 

 

4.5 FST:s verksamhet 

Hur man skulle tillgodose tvåspråkigheten i landet var en av diskussionerna när 

Rundradion inledde sin TV-verksamhet vid slutet av 50-talet (Nordqvist 2002, 74). Det 

fanns förslag om att läsa upp en sammanfattning av programpresentationer på svenska, 

men i slutändan kom det ändå att bli så att finskspråkiga och svenskspråkiga program 

sändes skilt i kanalerna TV1 och TV2 (Ibid, 74-75). Varje tisdag och varannan fredag 

sände Rundradion till en början svenska program, men det ökade snart i och med att 

Rundradion började sända dagligen och det fanns mer utrymme (Ibid). Till mitten av 1990-

talet hade FST gått från 369 till över 900 sändningstimmar per år (Nykvist 2011, 18). 

 

En egen tv-kanal för de svenska programmen var en fråga som låg på bordet redan på 

sjuttiotalet (Nordqvist 2002, 76) men som blev verklighet först år 2001 (Om Svenska Yle). 

Dels på grund av att det blev för trångt på TV1 och TV2:s tablåer men också då man 

kämpade för sändningstider för barnprogram på svenska (Nordqvist 2002, 76). Den 
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finlandssvenska kanalen som sedan bildades kom först att sända program sju dagar i 

veckan under prime time, 17.30-23:30. Finlandssvenskar var den främsta målgruppen men 

alla program textades till finska (eller svenska) (Nordqvist 2002, 77). 

 

Från år 2000 till 2003 var planen att FST:s sändningar skulle öka från 950 till 2000 timmar 

(Ibid). Kanalens sändningstid skulle fördubblas men inte budgeten. En del av denna ökning 

skulle bestå av egen produktion men för att då hålla budget ingick även i planen fler 

inköpta inhemska och utländska program, fler repriser, samproduktion och programlån från 

andra kanaler (Ibid). Kanalens viktigaste satsningar var “(...) en nyhetssändning på bästa 

sändningstid klockan 20:00, sportnyheter på veckoslut, ett ökat utbud av barnprogram, 

livsstilsprogram, program för unga och unga vuxna samt underhållningsprogram” (Ibid).  

 

I november 2009 sade Yles vd Mikael Jungner att Yle var tvunget att spara 31 miljoner 

euro fram till 2012, varav 2 miljoner skulle sparas in från Svenska Yle (Medieforskare 

förutspår publikbortfall 2009). I år gick också Yle ut med att Svenska Yles verksamhet 

(radio och tv) ska minska sina utgifter med 1 miljon euro (Yles regioner berörs knappast av 

bolagets sparkrav 2011). Detta bör man ha i åtanke när man diskuterar FST5:s 

kanalutveckling. Yles totala omsättning har legat på 400 miljoner euro och av dem går 

cirka 60 miljoner till Svenska Yle (Ibid). 

 

Innan SVT World integrerades in i kanalen FST5, hade SVT World en egen kanalplats 

som Yle bekostade. Men på grund av höga distributions- och rättighetskostnader flyttade 

kanalen i september 2011 in på FST5:s kanalplats (Ofta frågat om SVT World 2011). 

Månaden innan skrev Svenska Yle på sin hemsida att detta skulle innebära 20 timmar 

program om dagen på FST5 (FST5 + SVT World 2011) från att tidigare ha visat program 

10 timmar om dagen. Enligt artikeln skulle få FST-program behöva byta plats till följd av 

integreringen av SVT World och FST:s program skulle komma att visas på morgonen och 

under prime time och SVT World mellan dessa block. Men av upphovsrättsliga skäl kan 

inte alla finländare i dag se SVT Worlds sändningar. Enligt Yle rör det sig om 500 000 

hushåll där den SVT World inte har täckning men de skriver att SVT:s utbud ändå nu når 

fler tittare i landet än tidigare (Ofta frågat om SVT World 2011). 
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4.6 MTV3 lämnar Yle 

Den kommersiella tv-kanalen som i dag heter MTV3 hyrde till en början programtid av 

Yle som i gengäld därigenom fick bidrag till sin finansiering. Ett tillägg i en lag gjorde det 

möjligt att sända reklam i Rundradion (Nordqvist 2002, 74). MTV3 fick sin egen kanal 

1993 (Ibid, 16). 

 

4.7 2000-talets utveckling 

För ett minoritetsspråk är det samtidigt viktigt att bibehålla tv, radio och tryckta medier för 

att behålla sin publik, även om detta fortfarande kan vara otillräckligt om konkurrensen är 

hård (Godenhjelm och Moring 2010, 35). Så här beskrivs situationen av Tom Moring och 

Sebastian Godenhjelm i “Det sammanhållande kittet”: 

 

“[Det är] viktigt att inte falla för frestelsen att erbjuda minoritetsspråksutbud enbart på webben 

medan majoritetskulturen erbjuder en full flora av olika medier. Framförallt om minoritetskulturen 

har ambitionen att upprätthålla ett funktionellt komplett mediebruk också bland tvåspråkiga är det 

viktigt att de olika plattformerna finns kvar på minoritetsspråket lika länge som de finns på 

majoritetsspråket. Annars förlorar minoritetskulturen lätt sin tvåspråkiga publik som vill läsa tidning 

vid frukostbordet, lyssna på radio i bilen och se på tv utan att öppna datorn” (Ibid, 37). 

 

I Finland sände man över det analoga marknätet parallellt med det digitala mellan 2001 

och 2007. Därefter släcktes det ner. I samband med detta flyttades alla FST:s program, som 

tills då visats i TV1 och TV2 parallellt med den egna kanalen FST5, helt över till FST5 

(Yles publikberättelse 2006, 2007, 7). En följd av digitaliseringen var att antalet inhemska 

kanaler i Finland ökade (Nordqvist 2002, 77) – alltså ökade också konkurrensen. 

 

5. Teori 

Vi har i vår undersökning valt att utgå främst från kommersialiseringsteorin, förklarad av 

Anna Maria Jönsson och Jesper Strömbäck. Vi kommer även att utgå från Jürgen 

Habermas offentlighetsteori. 
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5.1 Kommersialiseringsteorin 

Enligt kommersialiseringteorin leder ökad konkurrens mellan olika medier till ökad 

publikorientering – “[publikens] önskemål och mediekonsumtion får ökad betydelse för 

medieutbudet” (Jönsson och Strömbäck 2007, 146). 

 

Vad som ovan beskrivs kan även förklaras med en modell: ökad konkurrens mellan 

medierna innebär en kommersialisering av mediesystemet. Alltså blir redaktioner överlag 

mer publikorienterade. Med publikorienterad menas att kanaler visar vad folk vill se, 

snarare än att tillfredsställa ett brett utbud. Men det är inte nödvändigt att 

kommersialiseringen av mediesystemet bidrar till en sämre fungerande demokrati, vilket 

ofta påstås i den allmänna debatten (Ibid, 16). 

 

Jönsson och Strömbäck skriver att sedan tv-monopolet avskaffats har “[d]en ökade 

konkurrensen om människors uppmärksamhet (...) också gjort det svårare för public 

servicekanalerna att balansera mellan att å ena sidan tillgodose de krav på nyhets- och 

samhällsjournalistik som följer av deras demokratiska roll, och å andra sidan fånga en 

tillräckligt stor publik för att kunna legitimera licensavgifterna och (...) fånga en stor 

publik” (Ibid, 49). 

 

Den finske medieforskaren Ari Nykvist har bland annat nått slutsatsen att “[d]et utökade 

tv-utbudet i Finland i kombination med den just nu nästan inte alls ökande tv-

konsumtionen, tvingar fram en allt hårdare konkurrens mellan de olika tv-kanalerna (...) År 

2000 använde finländarna i snitt för första gången mer tid till att se på kommersiell tv än 

att se på Yles tv-kanaler“ (Nykvist 2011, 14). Uppkomsten av kommersiella finska kanaler 

gav upphov till en ny mer konkurrensinriktad medielogik som alltså även kom att påverka 

Yle (Ibid). 

 

Medieforskare Anna Maria Jönsson beskriver också andra tecken på att public 

serviceföretagen kommersialiseras. Hon säger bland annat att ökat fokus på ekonomiska 

aspekter resulterat i att “allt fler produktioner läggs ut på eller köps upp av externa 

producenter” (Jönsson 2009, 82). Vidare skriver hon också: 
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“Avregleringen [av public service-företagens monopol-ställning] och den därmed medföljande 

konkurrensen har mer precist gett upphov till diskussioner kring mediernas kommersialisering och 

detta gäller såväl utbudet i allmänhet som nyhetssändningarna. Kommersialisering innebär 

i detta sammanhang att mediernas utbud präglas av den nya ekonomiska kontexten och därmed i 

första hand syftar till att locka publik och annonsörer till programmen” (Jönsson 2009, 83). 

 

Vi studerar hur FST:s programutbud ser ut genom kategorisering, inte själva innehållet i 

dessa program. Därmed faller det sig naturligt att vi undersöker en potentiell övergång från 

allmännyttiga tv-sändningar till mer nöjesprogram. Detta förklaras också av Peter Bergles 

som hävdar att (medial) information har övergått till att bli en form av handelsvara, som 

vilken annan vara som helst (Bergles 2009, 54). Han hänvisar också till Robert Picard med 

en kommentar om att “medierad information och kommunikation från tv (...) blivit en allt 

större del av ekonomin som helhet” (Picard 2002). 

 

5.2 Offentlighetsteorin 

Studier i medieforskning har inspirerats mycket av sociologen och filosofen Jürgen 

Habermas teorier om offentlighet (Olsson 2009, 72). Habermas lyfter fram vad han kallar 

för den borgerliga offentligheten som han menar formades på 1700-talet. “I Habermas 

beskrivning var den borgerliga offentligheten ett utrymme för inkluderande, resonerande 

och öppen diskussion medborgare emellan om gemensamma angelägenheter” skriver 

Tobias Olsson (Ibid). Men från att ha varit en plats där medborgarna var med och formade 

den allmänna opinionen, har offentligheten, enligt Olssons tolkning av Habermas, kommit 

att bli en plats där medborgarna är åskådare istället för deltagare i 

opinionsbildningsprocessen. Det är huvudsakligen massmedier som dominerar den 

offentliga kommunikationen i dag (Ibid, 74).  

 

Utifrån Habermas offentlighetsteori frågar sig medieforskaren Gunnar Nygren “(...) om 

man kan se offentligheten som en enda gemensam sfär, eller om den i dagens 

komplicerade och fragmenterade samhälle består av en mängd deloffentligheter som bara 

delvis överlappar varandra i gemensamma zoner” (Nygren 2005, 16). Vi har valt att 

applicera denna tolkning av offentlighetsteorin på vår forskning då vi tycker oss se två 
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sfärer (offentligheter) i det finska samhället; en finsktalande och en svensktalande. Både 

finsk- och svensktalande i Finland tillhör geografiskt den finska sfären, men svensktalande 

i Finland exponeras för massmedierad kommunikation från Sverige (den svenska 

offentligheten) i högre grad. Detta påverkar deras band till den finska sfären. 

 

Gunnar Nygren talar om tre aktörsgrupper, politiska makthavare, medier och medborgare, 

och säger att de “på olika sätt [är] beroende av varandra i den politiska kommunikationen. 

(...) På samma sätt finns det en koppling mellan den politiska kommunikationens sätt att 

fungera och demokratins funktion” (Nygren 2005, 17). FST5:s tittare kan i dag se nyheter 

från Sverige på kanalen och får då ta del av annan information än den de får från de 

inhemska nyhetssändningarna. Med detta som utgångspunkt kan man diskutera vilken sfär 

finlandssvenskarna närmar sig mest, då de svenska makthavarnas och mediernas agenda nu 

får större utrymme i FST5:s tv-tablå. 

 

Enligt Denis McQuail har medier en förmåga att stödja den offentliga sfären genom att 

”vidga utrymmet för debatt”, ”koppla ihop medborgare och styre” och ”utmana 

regeringens monopol över politiken” (McQuail 2009, 181). 

 

6. Tidigare forskning 

6.1 Medieforskare Tom Moring 

I dag finns det väldigt lite forskning om finlandssvenskar som publicerats internationellt 

(Liebkind, Moring och Tandefeldt 2007, 2). Mycket av den forskning som gjorts om just 

svenska medier i Finland är Tom Moring upphovsman till. Han är en av Finlands mest 

kända medieprofessorer och har både jobbat med och forskat om minoriteters medier, 

däribland medier som främst vänder sig till finlandssvenskar. Tillsammans med professor 

Charles Husband har Tom Moring skrivit om det svenska medielandskapet i Finland och 

om hur finlandssvenskar och finländare konsumerar dessa medier (Husband och Moring 

2007). Enligt dem finns det tre faktorer som främst påverkar om man väljer medier på 

svenska eller finska, (1) hur stark svenska medier är i regionen där man bor, (2) vilken 

tillgång det finns på medier från Sverige och (3) om man lever i ett enspråkigt eller 

tvåspråkigt hushåll (Husband och Moring 2007, 94). Österbotten är en starkt svenskspråkig 
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region men enligt Husband och Morings rapport får finlandssvensk television mindre än 10 

procent av tittarnas tid. I denna region väljer finlandssvenskar främst att titta på rikssvensk 

tv som SVT och TV4 (Husband och Moring 2007, 91). Moring och Husband skriver 

vidare: 

 

“(...) utbudet av tv-program på tv, som tillhandahålls från Sverige till de huvudsakligen 

svenskspråkiga regionerna, är överlägsna i kvalitet och kvantitet, i jämförelse med det ganska 

sparsamma utbudet på svenska som tillhandahålls från Finland. Detsamma gäller för de nya 

medieformerna som sänds över internet och i mobila it-system, där det är lätt att överträda såväl 

geografiskt avstånd som landsgränser. Trots att detta inte än är noga undersökt, är dessa funktioner 

särskilt relevanta med hänsyn till den yngre publiken” (Ibid, 95, vår översättning). 

 

FST konkurrerar alltså med rikssvensk tv både sett till kvalitet och kvantitet, men bara i de 

svenskspråkiga regionerna. I södra Finland finns inte de rikssvenska kanalerna tillgängliga 

och FST är där den enda kanalen som erbjuder program på svenska. 

 

Tom Moring har även tillsammans med forskare Sebastian Godenhjelm studerat det 

finlandssvenska medielandskapet. De har nått slutsatsen att det finns en avsaknad i södra 

Finland av kommersiell television på svenska som sänder underhållningsprogram. Bristen 

på underhållningsprogram har bidragit till att unga från två-språkiga hem i regionen i allt 

högre utsträckning väljer finska medier (Godenhjelm och Moring 2010, 23) och FST har 

redan svårt att nå ut till den yngre publiken (Husband och Moring 2007, 94). 

 

Tom Moring preciserar även tillsammans med professor Charles Husband att “(...) de 

svenskspråkiga finländarna har vanligtvis inga tydliga band till Sverige i form av familj 

eller släktingar. Det kan tilläggas att ifall sådana band finns, är de ofta nya, med flyttar från 

Finland till Sverige” (Husband och Moring 2007, 95, vår översättning, kursivering tillagd 

av författare). De fortsätter med att säga att finlandssvenskar alltså inte har någon relation 

till Sverige som ett moderland, trots att man delar modersmål (Ibid). 
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6.2 Övrig forskning 

Resultat från forskningsrapporten “Tvåspråkiga väljer annorlunda” av Stefan Backholm 

(2009), som mäter hur finlandssvenskar tittar på tv och lyssnar på radio, visar att 

enspråkigt svenska hushåll i högre utsträckning väljer att titta på FST5 än tvåspråkiga 

hushåll. Rapporten visar att enspråkigt svenska familjer främst väljer svenskspråkiga 

etermedier, Radio Vega, FST5 och rikssvenska tv-kanaler, medan tvåspråkiga familjer 

främst väljer finska medier, Radio Suomi, MTV3 och TV1. Utvecklingen i Finland pekar 

även på att andelen tvåspråkiga hushåll ökar (Husband och Moring 2007, 96). 

 

7. Material och metod 

7.1 Kvantitativ metod 

Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning. Detta innebär att “undersökningen baseras 

på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om såpass många analysenheter att dessa 

kan uttryckas och analyseras med siffror” (Esiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

2010, 223). Med analysenhet menar man objekt, vilket i vårt fall är FST:s tv-program. Vi 

studerar sedan bland annat programmens frekvens och sändningstid, för att det ger en 

objektiv bild av det faktiska utbudet. Vi utgår från tv-tablåer, tryckta dokument från 

Hufvudstadsbladet. 

 

Vi ser till programutvecklingen ur två perspektiv. Det första perspektivet är mer 

långtgående. Nedslagen är samma vecka (43) på hösten 1986, 1996, 2006 samt 2011. 

Notera att det är tio år mellan varje nedslag förutom det sista, här är det endast 5 år. Vi 

börjar år 1986, två år innan SVT World börjat sändas i det finska tv-nätet. Därefter gör vi 

nästa nedslag 1996, efter att nya konkurrerande kanaler trätt in i bilden. Nästa nedslag är 

ytterligare tio år senare, då internet utvecklats men fortfarande innan det analoga nätet 

övergått till att enbart sända digitalt. Slutligen ser vi till hösten 2011, det vill säga i dag. De 

frågor vi ställer i den kvantitativa undersökningen är: 

● Hur mycket sändningstid får de olika kategorierna i jämförelse med den totala 

sändningstiden? 

● Hur stor del av materialet är inköpt? 

● Hur stor del av programmen är repriser? 
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Det andra perspektivet är över 2011. Vi gör ett nedslag under våren innan SVT World 

integrerats i kanalen FST5, och ett ytterligare på hösten då SVT World börjat sändas på 

FST5. Detta för att jämföra och se utvecklingen, alltså vilka direkta konsekvenser 

integrationen inneburit. Vi har utgått från följande frågor: 

● Hur mycket sändningstid har SVT World? 

● Hur mycket sändningstid har de olika kategorierna på FST5 i förhållande till SVT 

World? 

● Hur mycket sändningstid har de olika kategorierna på FST5 i förhållande till våren? 

 

Utifrån materialet, som hämtats från finlandssvenska Hufvudstadsbladets tv-tablåer, har vi 

listat totalt 242 olika program som sammanlagt visats 603 gånger. 

 

När det gäller variabeln programkategori har vi valt att utgå från följande variabelvärden: 

 

Barn och ungdom: Alla program som riktar sig till barn och unga, oavsett programtyp. 

Exempel på program som ingår är ”BUU-klubben” (barnprogram) men även ”Lilla 

sportspegeln” och utbildningsprogram som “Lilla aktuellt” för barn och unga. 

 

Nyheter, väder och ekonomi: Här listar vi alla program som handlar om nyheter, väder 

och ekonomi. ”TV-nytt” är det mest frekventa programmet. 

 

Sport: Program som faller under denna kategori är renodlade sportprogram, såsom 

”Sportmagasinet” eller ”Hockeykväll”. En dokumentär om en fotbollsspelare hamnar dock 

under samhälle och fakta. 

 

Film: Här hamnar både lång- och kortfilmer. 

 

Samhälle och fakta: En bred kategori. Här hamnar dels debattprogram som “Debatt”, 

samhällsprogram som “OBS” men också dokumentärer. Även mat- natur samt 

fritidsprogram, som “Blomsterspråk”, hamnar här. 
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Tv-serier och drama: Dramaproduktioner eller tv-serier, som titeln säger. Exempel på 

detta är “Det goda livet” och “Hill street blues”. 

 

Underhållning och kultur: Ett exempel på program under denna kategori är ”Boktid”, ett 

program där författare diskuterar böcker. Även musikprogram faller under den här 

kategorin. 

 

Soffprogram: Produktioner i studio på kanalen, där man bjuder in gäster. Här hamnar 

SVT:s ”Gomorron Sverige” och programmen ”Min morgon” och ”Från morgon till kväll”. 

Varje gång vi listat ”Min morgon” har vi räknat bort tio minuter för TV-nytt. Vid inslag av 

”Gomorron Sverige” har vi subtraherat 25 minuter av total sändningstid för ”Rapport” 

samt extra minuter för olika nyhetsprogram som ”ABC” och ”Nordnytt” som sänds under 

programmet. 

 

Gudstjänster: Denna har blivit en egen kategori då den inte faller under någon annan 

kategori. 

 

Om FST: Denna har blivit en egen kategori då den inte faller under någon annan kategori, 

och innehåller FST-program om FST och dess program. 

 

Vidare har vi i undersökningen även haft med variabeln aktualitetsprogram. En del av 

programmen i kategorin samhälle och fakta är aktualitetsprogram, såsom debattprogram. 

Andra gör det inte, såsom dokumentärer eller matlagningsprogram. Alla nyhetsprogram 

räknas som aktualitetsprogram. 

 

En annan variabel är repriser. Notera även att ”Från morgon till kväll” är utvalda delar av 

”Min morgon”, varför vi listat även detta som en repris. Detsamma gäller programmet 

“Boken är värd en mässa”. 
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Sedan tittar vi även på produktion, med följande indelning: 

YLE: Egna produktioner av Yle (främst FST). En klar majoritet av programmen som 

sändes via FST innan kanalen FST5 bildats var Yle-produktioner. 

 

Norden: Här kommer program från Sverige, Danmark, Norge, Island och program från 

Finland som inte producerats av Yle. 

 

Blandat: Här faller program som Yle producerat i samarbete med andra produktionsbolag. 

 

USA: Produktioner från USA. 

 

Övriga världen: Innefattar alla program som inte faller under någon av de tidigare 

kategorierna. 

 

Okänt: Till vissa program kunde vi inte hitta produktionsland. Dessa hamnade här, och 

var oftast barnprogram och program från tv-tablåerna 1986 som inte ens Yles svenska 

verksamhet kunde få fram information om. 

 

För att få hjälp att definiera program använde vi oss utav SMDB (Svensk Mediedatabas), 

IMDB (Internet Movie Data Base), Yles hemsida, Tv.nu samt en anställd på Yles svenska 

arkivavdelning, vid namn Stefan Forsman. Han kunde ge oss information när den inte gick 

att tillgå på annat vis, inom kategorierna produktion, programtyp och repris. 

 

7.2 Insamling av material 

Vi har undersökt FST:s programutbud genom att göra en kvantitativ studie av tv-tablåer. 

För fem olika veckor valde vi att hämta tablåerna från den största finlandssvenska 

tidningen Hufvudstadsbladets tv-sidor. Utskrifter av nedslagen vecka 43 år 1986, 1996, 

2006 samt vecka 12 år 2011 hämtade vi från Kungliga bibliotekets mikrofilm-arkiv i 

Stockholm. Vecka 43 från 2011 var vid vårt besök ännu ej överfört till mikrofilm, varav vi 

istället kopierade dessa tablåer från Tidnings- och tidskrift biblioteket i Stockholm. Det 

blev sammanlagt 35 utskrifter av Hufvudstadsbladets programtablåer. 
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Vi fattade beslutet att en vecka var representativt för hela året, förutsatt att veckan inte 

inföll på några speciella datum som kan påverka tablån. Såsom nationella helgdagar, 

riksdagsval eller under idrottsmästerskap. 

 

7.3 Validitet och reliabilitet 

Vi har gjort ett reliabilitetstest på två dagar från varandras kodningar för att se att vi kodat 

korrekt (första dagen man kodat, 2006 och 2011). Detta visade sig stämma och vi finner 

därmed att reliabilitetsgraden är hög i vår undersökning. Självfallet kan vi ha skrivit fel 

siffra vid något tillfälle, även om vi noggrant följt kodschemats struktur under arbetets 

gång. Vi har dessutom flera gånger gått igenom samma programtablå, bland annat i och 

med reprisvariabeln som vi införde när vi redan påbörjat kodningen. Enbart en gång, under 

kodningens gång och ej i reliabilitetstestet, fann vi en felkodning på en variabel. Vi gör 

därför en uppskattning att vi kan har en felmarginal på kodningen på under en procent, 

alltså att sex program eller färre är felkodade. Vi anser oss ha god reliabilitet i 

undersökningen, alltså “frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel” (Esiason, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2010, 70). 

 

Vi har kunnat dra slutsatser av den forskning vi gjort, och kunnat besvara våra 

frågeställningar. Vi har i tester kommit fram till att validiteten är hög i och med “frånvaro 

av systematiska fel” och “att vi mäter det vi påstår att vi mäter” (Ibid, 63). 

 

7.4 Metodkritik 

Vi har stött på en rad problem med vår metod, men så gott som alla har gått att lösa. När vi 

gick igenom tv-tablåerna från 2006 och 2011 noterade vi att det var ett väldigt lågt antal 

repriser utskrivna, varvid vi hörde av oss till Svenska Yles arkiv. Vi fick då veta att man 

valt att sluta skriva ut repriser efter att man fått kritik för att ha haft för många. För 

säkerhets skull tog vi även fram reprisantalet från 2006. Efter samtal med Svenska Yle fick 

vi veta att det ej var nödvändigt att kontrollera siffrorna från åren 1986 och 1996, då hade 

FST ännu inte en egen kanal och de sände dessutom i huvudsak nyhetsprogram som inte 

visas i repris. 
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Vi noterade också i en rapport från Kommunikationsministeriet i Finland att man 2010 

hade cirka 50 procent repris (Finländskt tv-utbud 2010, 2011), mycket högre än vad man 

hade 2011. En orsak till detta tror vi kan vara att Kommunikationsministeriets 

undersökning är mer omfattande än vår och inkluderar hela året. Men det kan också vara så 

att man faktiskt dragit ner på repriser. 

 

En annan uppenbar risk är att vi valt att blint lita på tv-tablåerna, om inte annan 

information presenteras för oss. Det kan bland annat röra sig om förändringar av tablåer, 

som framkommit efter samtal med Yles svenska verksamhet. Det kan också röra sig om 

sändningstider som visat sig skilja från vad som står utskrivet i tablåer. Exempelvis visade 

det sig att det kvällssända TV-nytt bara var en och en halv minut långt, inte fem minuter 

som påstods i tablåerna (Sena TV-nytt försvinner nästan helt 2011). Med andra ord har vi 

korrigerat siffror när vi fått information om att det legat till på annat vis än vad tablåerna 

presenterar, eller då vi själva misstänkt att något inte stämmer – kollat upp det – och det 

visat sig att vi har rätt. 

 

Ytterligare ett problem var att vi ibland inte kunde få fram information om vem som 

producerat vissa program. Detta handlade dock i huvudsak om ett fåtal barnprogram som 

sänts 1986. 

 

När vi kategoriserade de olika programmen var det allt som oftast väldigt enkelt. Program 

hade så gott som alltid goda beskrivningar på flera olika hemsidor, och dessutom hade vi 

hjälp utav Svenska Yles arkiv. Men efter att främst ha tittat på Yles och Svensk 

mediedatabas indelning, valde vi att placera natur- livsstil- mat- och djurprogram i 

kategorin samhälle och fakta. Inledningsvis hade vi i regel bara tänkt ha dokumentärer och 

debattprogram här. Detta gör att resultatet kan se en aning missvisande ut, och man måste 

ha detta i åtanke när man diskuterar utvecklingen. Ökningen av samhällsprogram ökar 

alltså inte lika mycket som faktaprogram (naturprogram etc). Vi hade kunnat inkludera 

ytterligare en kategori vid namn livsstil och nöje, eller liknande. 

 

En annan risk som är svår att avgöra storleken på är att vi enbart mätt nedslag med tio och 

fem års avstånd (utöver 2011-mätningen). Vad man kan säga om detta är att det under 
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denna period kan ha skett större förändringar som ej framkommer, och som kanske skulle 

påverkat hur vi resonerat. Vi tycker dock att de trender vi uppfattat varit rätt jämna och 

känner att urvalet är representativt för vårt underliggande syfte och frågeställning. 

 

8. Resultat och sammanställning 

Vi vill påminna om att det är tio år mellan de olika nedslagen förutom det sista, då det bara 

skiljer fem år. När vi tittat på statistiken har vi fokuserat på olika områden. Dels 

programtid sett till produktionsbolag och programkategori. Vi har också undersökt 

aktualitetsprogram och repriser. Notera att vad som ser ut som en statistisk ökning från 

2006 till 2011 kan samtidigt vara en nedgång i senare diagram 2011 vår till 2011 höst. 

  

8.1 Redovisning 1986-2011 

8.1.1 Vem har producerat FST:s program? 

 

  

Figur 1 visar programtiden fördelat på olika producenter. Hösten 2011 är exklusive SVT 

World. 

 

Fokuserar man på just Yles eget material ökar produktionen mellan 1986 och 1996 med två 

tredjedelar, men mellan 1996 och 2006 nära fördubblades den egna produktionen till följd 

av att Yle blivit en egen kanal 2001. Mellan 2006 och 2011 stagnerar dock ökningen inom 
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Yle, och förändras inte nämnvärt de sista fem åren. Yle själva har vid de undersökta åren 

varit klart dominant som producent för FST:s program. 

 

Vad gäller produktioner ifrån Norden är tendensen densamma, om än i mindre skala. När 

FST fick sin kanal lades mycket programtid ändå på nordisk produktion i förhållande till 

USA och blandproduktioner. 2011 blev nordiska bolag den näst största producenten, efter 

Yle själva, då Yle så gott som tredubblade inköpen från Norden i relation till tidigare år. 

Inköp från kategorin Övriga världen, vilket vi i undersökningen noterade främst gällde 

Kanada och europeiska länder såsom Frankrike och Storbritannien, exploderade först i 

timmar 2006, då de gick från två till över tio timmar. Därefter sjönk de snabbt tillbaka till 

nästan samma tidsspann som de hade 1996, alltså innan FST fått sin egen kanal. 

 

Blandproduktioner mellan Yle och utomstående producenter blev inte riktigt aktuellt förrän 

år 2011. Den hamnade då på cirka 13 timmar på en vecka. Det kan tilläggas att om man 

sammanslår Yles egna produktioner med deras samarbeten 2011 uppnår de nästan tre 

gånger så mycket sändningstid som den nordiska produktionen. 
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8.1.2 Vilken typ av program visas? 

 

 

Figur 2 visar programtiden fördelat på olika programtyper. Hösten 2011 är exklusive SVT 

World. 

 

Överblickar man de olika programkategorierna kan man se att det är en väldigt ojämn 

utvecklingskurva inom samtliga kategorier. Vad som är gemensamt är dock att de flesta 

programkategorier fick ett uppsving 2006 då FST fick sin egen tv-kanal 2001. 

Barn- och ungdomsprogram ökar först blygsamt från 1986 till 1996. Därefter sker en 

ganska markant ökning då timantalet nästan fördubblas från 4:45 till 8:07. En viss nedgång 

går att återfinna mellan 2006 och 2011. 

 

Nyheter, väder och ekonomi, den sammanslagna nyhetskategorin, bryter mot den övriga 

trenden och har så gott som legat på samma nivå sedan 1986. Den totala ökningen från 

1986 till 2011 ligger på en timme och fem minuter, från 3:10 till 4:15. 

 

Sport har aldrig tagit stor plats på tablån tidsmässigt, men sedan 1996 kan man se en 

mindre ökning mellan åren. Det visades inte heller särskilt mycket film på kanalen FST5 

före 2006. Det året fick kategorin nästan lika mycket sändningstid som nyheter, väder och 

ekonomi. Men fem år senare har sändningstiden halverats från nära fyra till två timmar. 
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Samhälle och fakta är den kategori som från att ha varit stor redan 1986 sedan växt, främst 

mellan 1996 och 2011. I dag är kategorin mer än fyra gånger så stor som den var 1986, och 

är 2011 den kategori som visas mest på FST5. FST gav inte mycket programtid åt 

kategorin tv-serier och drama förrän de blivit en egen kanal. Då landade de rätt stabilt på 

ungefärliga sex timmar. 

 

Underhållning och kultur fick även den sin största ökning år 2006, efter att den växt sig 

ungefär tre gånger så stor som år 1996. Däremot visar figur 2 att sändningstiden sedan 

sjönk från 12:34 till 8:22, från 2006 till 2011. Detta är den tydligaste minskningen av de 

undersökta åren. 

 

FST hade inga soffprogram före 2011, då den kategorin växte till den näst största på 9:10 

timmar i veckan. Gudstjänster och om FST-program har de senaste åren varit 

representerade men aldrig särskilt stora. 

 

8.1.3 Hur stor andel av FST:s program är repriser? 

 

 

Figur 3 visar andelen repriser under de observerade veckorna. 
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Antalet repriser låg 1986 till 2006 på en ganska jämn nivå, men med en liten ökning vid 

varje undersökt år. Ökningen av repriser kom alltså inte 2006, då FST fått en egen kanal, 

utan blir först synlig år 2011. En liten minskning går dock att utskilja mellan våren och 

hösten 2011. 

 

8.1.4 Hur stor andel aktualitetsprogram visas? 

 

 

Figur 4 visar andelen aktualitetsprogram, sett i tid. Endast Yle-produktioner. 

 

Ser man enbart till Yles egenproducerade aktualitetsprogrammen har det från våren till 

hösten 2011 blivit en nedgång. Aktualitetsprogrammen har, sedan SVT World integrerats i 

kanalen, minskat till samma tidsvidd som fem år tidigare. Detta är en minskning på 2 

timmar och 44 minuter. 

 

Ökningen sedan 90-talet gäller främst en ökning av debatt- och nyhetsprogram. Den 

slutliga minskningen gäller till viss del en minskning av TV-nytts sändningar. Inkluderar 

man programtiden från SVT World ökar däremot sändningstiden för aktualitetsprogram 

stadigt under hela den undersöka perioden. 
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8.2 Redovisning vår och höst, 2011 

8.2.1 Överblick av sändningstid 

September 2011 integrerades kanalen SVT World i FST5, som skulle sända på 

kanalplatsen där FST5 tidigare haft sändningsuppehåll. 

 

 

Figur 5 visar den utvecklingen av sändningstid för FST5 under 2011, inklusive och 

exklusive SVT World. 

 

Vi har mätt sändningstiden på kanalen FST5, hösten i jämförelse med våren 2011, på två 

olika sätt. Dels med och dels utan SVT Worlds sändningstid på hösten. Sedan kanalen SVT 

World integrerades har FST5 ökat sin totala sändningstid med cirka 52 timmar vilket 

nästan är en fördubbling. Men exkluderar man SVT Worlds program har man istället 

minskat sändningstiden med uppåt tio timmar. 
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Figur 6 visar hur mycket sändningstid (i procent) FST och SVT World får på kanalen 

FST5, hösten 2011. 

 

Hösten 2011 står SVT World för en majoritet av sändningstiden på kanalen FST5. Av 

sammanlagda 121 timmar och 46 minuter står SVT World för 51 procent. 

 

Det är dock viktigt att poängtera att SVT World ej sänder under prime time, utan det gör 

fortfarande FST. Den tid som SVT World står för är huvudsakligen mornar, dagar och 

nätter medan prime time ligger under eftermiddagen och kvällen. 
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8.2.2 Vem har producerat FST:s program? 

 

 

Figur 7 visar programtiden fördelat på olika producenter 2011. Inklusive SVT World. 

 

Jämför man produktionssiffrorna våren och hösten 2011, inklusive och exklusive SVT 

World, ser man tydligt att det främst är andelen nordiska program som skiljer dem åt. SVT 

World gör att produktionen ungefär tredubblas istället för att minska med en tredjedel. 

Ändå landar den också på hösten som näst största producentenhet exklusive SVT World. 

Inklusive SVT World är nordisk nästan dubbelt så stor som övrig produktion. 

 

Den tredje största producentenheten både gällande höst och vår är blandproduktion. 

Yle ökar dock sin egen produktion en aning. De flesta staplarna är väldigt stabila. USA 

försvinner dock som producent till hösten. Okänt är en kategori som är så gott som 

obefintlig. 
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8.2.3 Vilken typ av program visas? 

 

 

Figur 8 visar programtiden fördelat på olika programtyper 2011. Inklusive SVT World. 

 

Inkluderar man SVT World i programtablån ser man en genomgående ökning i tid på 

samtliga programkategorier. Den enda kategorin som visar en faktisk minskning är tv-

serier och drama, som minskar med ungefär en tredjedel. 

 

Barn och ungdom tillhör en av de kategorier som ökar mest, och nästan tredubblas från 

ursprungliga sex timmar. Förutom kategorin samhälle och fakta, som skjuter i höjden 

hösten 2011, är inga andra ökningar lika framstående. 

 

Samhälle och fakta går från under tolv timmar till uppåt 39 timmar, och blir mer än tre 

gånger så stor. Den går från att vara den tidigare tredje största till att nästan bli dubbelt så 

stor som den näst största kategorin underhållning och kultur. 

 

Underhållning och kultur ökar med ett par timmar, och ökningen är absolut noterbar. Lika 

gäller för soffprogram och nyhetskategorin. Sport och film mer än fördubblas båda två och 

uppnår nära sex timmar var. Om FST är en kategori, precis som gudstjänster, som så gott 

som inte existerar. 
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Figur 9 visar programtiden fördelat på olika programtyper 2011. Exklusive SVT World. 

 

Ser man till utvecklingen utan SVT Worlds programtid är trenden oftast motsatt eller i 

varje fall inte lika tydlig. Samhälle och fakta har fortfarande en markant ökning, dock ej 

ens en fördubbling. Nyhetskategorin minskar istället för ökar om man exkluderar SVT 

World. 

 

Underhållning och kulturprogram ungefär halveras, jämfört med våren. Kategorierna sport, 

film och gudstjänster har en rätt obefintlig ökning eller minskning. Man drar även ner på 

kategorin soffprogram från våren, samt tv-serier och drama. Soffprogram är dock den 

kategori som är näst störst, följd av underhållning och kultur och därefter barn- och 

ungdomsprogram. Denna kategori ökar dock väldigt lite, liksom gudstjänster. 

 

9. Slutsatser och diskussion 

I slutsatser presenterar vi vad vi kommit fram till genom att titta på en höstvecka åren 

1986, 1996, 2006 och 2011, samt en vecka på våren och på hösten 2011. Sedan diskuterar 

vi hur detta kan ha kommit att påverka finlandssvenskars relation till FST och tv-mediet. 

 

Totalt sett kan man dock konstatera följande: Ur det längre perspektivet visar resultatet att 

programtiden ökat starkt, men samtidigt att repriser har ökat och aktualitetsprogram har 
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minskat. Program från Norden har också blivit fler. Sett ur ett kortare perspektiv har man 

under 2011 minskat den egna sändningstiden samtidigt som programtyper som nyheter, 

ekonomi och väder och underhållning och kultur kompenserats av SVT Worlds 

sändningar. Detta kan ses som en konsekvens av sparkrav som verksamheten ställts inför, 

men sett ur ett längre perspektiv har ändå programutbudet breddats. Nyhetsprogram har 

dock knappt ökat under den undersökta perioden. I det stora hela har Yle levt upp till det 

politiska public serviceuppdraget. 

 

9.1 Slutsatser 1986-2011 

2001 hände det väldigt mycket med FST:s programutbud, till följd av att FST fick en egen 

kanal. En egen tablå gav utrymme för fler program, i och med att FST fick mer 

sändningstid.  

 

Genom det utökade utbudet som kom att infinna sig efter år 2001, blev utbudet inte bara 

mer attraktivt för tvåspråkiga och finlandssvenskar. Kanalen blev då också mer 

konkurrenskraftig. Genom utökningen ökades också chanserna att finlandssvenskar därpå 

även följer andra svenskspråkiga medier, då det är högre chans att man väljer att följa flera 

medier på samma språk. Det är bland annat av denna anledning som många tvåspråkiga 

väljer att följa det finskspråkiga medieutbudet, då det är bredare och alltså mer attraktivt än 

det svenskspråkiga i Finland. Ett utökat utbud leder också till att Yle i högre grad kan leva 

upp till sitt public serviceuppdrag. Det är dock anmärkningsvärt att kategorin Nyheter, 

väder och ekonomi inte ökat särskilt mycket i relation till de andra kategorierna. 

 

Under 1986 och 2006 exploderade kategorierna underhållning och kultur, och tv-serier och 

drama ökade markant. Enligt kommersialiseringsteorin blir medier mer publikorienterade 

på grund av konkurrensen, vilket här tycks framkomma tydligt. Då det har funnits en 

avsaknad av kommersiella medier på svenska i Finland, ser vi dessa ökningar som ett val 

av FST för att kunna konkurrera med kommersiell tv från Sverige och Finland. 

 

FST har haft (och har fortfarande) problem att nå ut till den yngre publiken (Husband och 

Moring 2007, 94). Att man kom att visa betydligt mer barn- och ungdomsprogram kan då 
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ses som en strategi för att nå ut till denna grupp. FST:s egen programtid för kategorierna, 

förutom tv-serier och drama, minskade till 2011 men ökade om man även ser till 

programmen från SVT World. Minskningen är troligtvis en delkonsekvens av sparkraven 

som Rundradion ställts inför, att sedan 2009 spara in 31 miljoner euro (Medieforskare 

förutspår publikbortfall 2009). Svenska Yle förväntades i år minska sina utgifter med en 

miljon euro (Yles regioner berörs knappast av bolagets sparkrav 2011). Yles totala 

omsättning ligger på 400 miljoner euro och cirka 60 miljoner av detta går till Svenska Yle.  

 

Ökningen av kategorin samhälle och fakta 2006 och 2011 beror främst på att livsstil- och 

matprogram som faller under denna kategori ökat. Att dessa programtyper ökat leder i sin 

tur till att kanalen bättre kan konkurrera med kommersiella medier på deras villkor. Samma 

orsak förklarar tillkomsten av soffprogram år 2011. Soffprogram kom att bli den näst 

största kategorin från att tidigare ha varit obefintlig. Det beror på att FST detta år började 

sända programmet “Min morgon”. Dels sänds programmet varje morgon, utvalda delar 

senare på kvällen och i repris på lördagsmorgnar. Tillkomsten av “Min morgon” tror vi 

både har ekonomiska skäl och beror på att kanalen ska konkurrera med morgon-tv som går 

på finska och rikssvenska kanaler. Den ekonomiska biten har att göra med att programmet 

är externt producerat (Nykvist 2011, 18) och inte finansierat av Yle själva (Finländskt tv-

utbud 2010, 2011, 38). 

 

Även produktioner från Norden och kategorin övriga världen ökade i och med att FST fått 

en egen kanal. Men medan produktioner från Norden tredubblades från 2006 till 2011 kom 

produktioner från övriga världen att dyka ner till samma nivå som 1996. Redan här kan 

man se en trend som man i dag uttalat talar om från Yles håll, att FST5 ska vara Yles 

huvudkanal för nordiska program (Om Svenska Yle). Detta tror vi även förklarar 

nedgången av produktioner från övriga världen. Men då det är billigare att köpa in än att 

producera eget och Yles egna produktioner inte ökat de senaste fem åren, tror vi att den 

förminskade budgeten även den är en anledning till att kanalen sänt allt fler nordiska 

program.  

 

Trots att sändningstiden för FST-program gått från att 1986 i snitt hamna på ett fåtal 

timmar per dag, till att i dag 2011 sända åtta timmar varje dag, har kategorin nyheter, väder 
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och ekonomi nästan lika mycket sändningstid i dag som 1986. Nyheter är dyrt att 

producera och FST:s budget kan vara en orsak till att denna kategori stått stilla. Med 

tillkomsten av andra kanaler på den finska marknaden under den här tiden, och konkurrens 

från kanaler i Sverige, har kanalen blivit mer publikorienterad och valt att satsa på andra 

programtyper än just nyheter, såsom underhållningsprogram. Man har helt enkelt valt att 

satsa pengarna på annat håll. Trots detta anser vi att programutbudet ändå uppfyller Yles 

public serviceuppdrag då andelen nyheter inte minskat, utan ökat, sett ur ett längre 

perspektiv. Den sändningstid som nyhetskategorin redan 1986 fick, då nyhetsprogram 

nästan var den enda programtyp som FST sände, var troligtvis redan då satt på en sådan 

nivå att den skulle tillfredsställa finlandssvenskarnas behov. 

 

En annan ekonomisk aspekt är den tydliga uppgången av antalet repriser. De har nästan 

fördubblats i kanalen mellan 2006 och 2011, sett exklusive SVT World. Stefan Forsman, 

vår kontakt på Svenska Yle, berättade att man tagit bort repris-figuren i tablån för att 

allmänheten klagat på att FST visat för många repriser. Före 2006 låg reprisandelen ganska 

stabilt runt 15 procent. Att den sedan uppgår i 30 procent bör vara starkt kopplat till de 

ekonomiska förutsättningarna för kanalen. En stor andel av repriserna var måndag-fredags 

sändningar av “Min morgon”. De gick i rad på lördagsmorgonen och gjorde även så att 

kategorin soffprogram steg. 

 

9.2 Slutsatser vår och höst 2011 

FST5 integrerade kanalen SVT World i september 2011. SVT World sänds i dag i block på 

FST5:s kanalplats, men FST5 kan varken påverka programutbudet eller sändningstiden av 

specifika program. Det förklaras på Yles hemsida så här: 

 

”Orsaken är att det är SVT World som bestämmer när programmen sänds. Yle får inte ändra på SVT 

Worlds program utan de sänds då de sänds, i hela världen. Att till exempel Vem vet mest? sänds 

mitt i natten [i Finland] beror på att SVT World då har många tittare i USA” (FST5 + SVT World 

2011). 

 

SVT World-program har i nuläget en knapp majoritet av sändningstiden, 51 procent. Att 

den svenska kanalens program har mer sändningstid än FST, berättar på sätt och vis att 
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FST även förlorat sin beslutsfattarroll för vad som sänds på den egna kanalen FST5. Då de 

inte kan påverka utbudet eller sändningstid på SVT World har de endast 49 procent kvar 

att påverka. Med detta sagt drar vi ändå slutsatsen att FST med SVT Worlds hjälp ger ett 

tillräckligt brett och tillfredsställande utbud. Vad man dessutom bör notera i 

sammanhanget är att Yle fortfarande sänder på prime time och en stund på morgonen, då 

flest personer sammantaget tittar. Vi vill däremot återkoppla till att inhemskt producerat 

material på minoritetsspråket tillfredsställer publikens behov bättre än brett men inköpt 

material från grannländer (Godenhjelm och Husband 2011, 198). 

 

Vad som bör tilläggas är däremot att exklusive SVT World har FST faktiskt minskat sin 

sändningstid med nära tio timmar per vecka, i en jämförelse mellan våren och hösten 2011. 

Detta kan ses som en direkt konsekvens av de rådande sparkraven, samt ett resultat av 

införandet av SVT World i tablån. Risken med en sådan minskning, framförallt om den 

fortgår ytterligare, är att man får svårare att uppfylla de krav man har på sig som ett public 

servicebolag, med lagar och stadgar som säger att Yle ska behandla svensk- och 

finsktalande i Finland på lika grunder. 

 

Tittar man på kategorin nyheter, väder och ekonomi exklusive SVT World, vår och höst 

2011, ser man att programtiden minskat. Detta beror delvis på att en senare sändning av 

TV-nytt kortades ner från tio minuter till en minut och 30 sekunder i samma veva som 

SVT World integrerades in i kanalen i september. Dock fördubblade FST och SVT World 

tillsammans den totala tiden av nyhetssändningar. Än så länge tillfredsställer FST behovet 

av nyhetssändningar, men fortsätter FST att dra ner på sina egna sändningar och 

kompensera detta med svenska nyheter kan det leda till att de inte lever upp till sitt public 

serviceuppdrag. Även sändningstiden för andelen aktualitetsprogram gick upp när man 

adderar kanalernas sändningar, men sjönk med två timmar och 44 minuter om man bara ser 

till FST:s aktualitetsprogram.  

 

Program som faller under kategorin barn och ungdom har också ökat under 2011, vilket är 

en målgrupp som FST har haft svårt att nå ut till. Ökningen består ej av Yles egna 

satsningar utan istället av SVT Worlds integration, bland annat med program som “Lilla 
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aktuellt” och “Lilla sportspegeln”. På detta sätt skapar man ett bredare utbud för att nå ut 

till den yngre publiken, utan att för den delen behöva bekosta nya egna produktioner. 

 

9.3 Diskussion 

Då delar av den finska populationen både har svenska och finska som modersmål, kan man 

dela in dessa två i två språkliga sfärer, alltså grupper. Då de båda är delar av den större, 

finska sfären, på samma sätt som vi svenskar är en del av den svenska sfären. Kan 

finlandssvenskar se på tv på sitt modersmål, alltså svenska, stärks den svensktalande sfären 

i Finland. Om detta inte går, försvagas den genom att den istället antingen tar del av det 

finskspråkiga utbudet eller det rikssvenska svenskspråkiga utbudet. 

 

För att förtydliga ovanstående ytterligare har vi valt att beskriva det med ett exempel: 

Juha är född i Finland, har svenska som modersmål, men kan också finska och är alltså 

tvåspråkig. När han tittar på nyhetsprogram på tv har han tre alternativ. 1) Han kan titta på 

Yles svenskspråkiga nyhetssändning, och då får han finska nyheter på sitt modersmål. 2) 

Han kan se på Yles finskspråkiga nyhetssändningar, och får då nyheter från Finland, men 

inte längre på sitt modersmål. 3) Han kan titta på rikssvenska nyhetssändningar på SVT-

kanaler, och då får han istället nyheter från Sverige – men fortfarande på sitt modersmål. 

 

Följer Juha exempel 1, då håller han sig inom den svenskspråkiga, men finska, sfären. Det 

ska han ha möjlighet till enligt Yles stadgar, som även är myntade i lag. Följer han istället 

exempel 2, förlorar han delvis sin tillhörighet i den svenskspråkiga sfären, även om han 

fortfarande är finlandssvensk. Följer han exempel 3, är han fortfarande kvar inom den 

svenskspråkiga sfären, men istället för Finlands så följer han Sveriges nyhetsutbud. 

 

För att utveckla resonemanget vill vi även beröra det faktum att aktualitetsprogram 

skapade av FST minskat efter att SVT World integrerats. Som tidigare beskrivits har 

finlandssvenskar hamnat i ett läge mellan det finska och det svenska. Då finlandssvenskar 

får ett smalare utbud av aktualitetsprogram, men en ökning av detsamma från Sverige, 

hamnar finlandssvenskarna lite mer i den svenska sfären (offentligheten) än i den finska. 
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Just nu ligger de svenska nyhetssändningarna utanför prime time, men vi vill ändå 

förtydliga konsekvenserna genom att ta upp ytterligare ett exempel: 

Elina bor med sin familj i ett starkt svenskspråkigt område, men har som de flesta andra 

finlandssvenskar inga släktingar eller annan koppling till Sverige. Familjen tittar mycket på 

FST5, som visar både nyheter från Sverige och från Finland. Vid middagsbordet diskuterar 

familjen sedan vad man sett på nyheterna under dagen. Dessa diskussioner berör 

naturligtvis då också vad som skett i Sverige, trots att familjen inte har någon personlig 

koppling dit. Den blir då alltså en del av den svenska sfären när man tar del av svenska 

nyheterna, trots att man saknar egentlig koppling till grannlandet. 

 

Slutligen vill vi nämna att FST ökade mellan 1996 och 2006 från 15 timmar till 30 timmars 

sändningstid i veckan. Med tidigare resonemang förstår man nu att det är av stor vikt inte 

bara för finlandssvenskar generellt, utan i huvudsak för finlandssvenskarna i södra Finland 

som inte har tillgång till rikssvensk tv. Det har bara de som bor i Österbotten och på Åland. 

 

9.4 Förslag till vidare forskning 

Genom vår forskning tyckte vi att ett av de mest intressanta fenomenen var att Yles FST5 

var på väg att bli en allt mer Nordenfokuserad kanal. Vi tycker att det finns ett intresse i att 

ta reda på vad denna utveckling skulle innebära för finlandssvenskar då FST5 är menad att 

generera ett tv-utbud ur ett finlandssvenskt perspektiv. 

 

Vidare skulle det vara intressant att göra en kvantitativ frågeundersökning på en population 

av finländare med finska och svenska som modersmål. Denna skulle fokusera på vad de 

två olika grupperna kan om olika samhällsaktualiteter i Finland och Sverige, allt ifrån 

nyheter till kändisskap. Detta för att generera generaliserande slutsatser om hur FST5:s 

utbud med SVT World integrerat påverkar världssynen och dagordningen hos finländare 

med de olika modersmålen. 
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Lagar/stadgar/regelverk 

Regler för programverksamheten (2005). (Elektronisk) Rundradion Ab, 26 april. 

Tillgänglig: < http://svenska.yle.fi/Regler_for_programverksamheten_26042005.pdf > 

(2011-12-07) 

 

Regler för programverksamheten (2006). (Elektronisk) Rundradion Ab. Tillgänglig: < 

http://avoinyle.fi/www/sve/liitetiedostot/progregler.pdf > (2012-01-13) 

 

FFS 2003:423. Språklag. Helsingfors, Justitieministeriet. 

 

Uppslagsverk/lexikon 
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Bilaga 

Kodschema 

Frågeställning 

1. Hur mycket sändningstid får de olika kategorierna i jämförelse med den totala 

sändningstiden? 

2. Hur stor del av materialet är inköpt? 

3. Hur stor del av de olika kategorierna är repriser? 

4. Hur ser programutbudet ut hösten 2011 i och med integreringen av SVT World? 

a. Hur mycket sändningstid har SVT World? 

b. Hur mycket sändningstid har de olika kategorierna på FST5 i förhållande 

till SVT World? 

c. Hur mycket sändningstid har de olika kategorierna på FST5 i förhållande 

till våren? 

 

Urval 

Tv-tablåer för vecka 43 år 1986, 1996 och 2006, samt vecka 12 och 43 år 2011. 

 

Variabler 

V1: Program-ID 

1. Pussel (via Utb.) 

2. TV-nytt 

3. 10 minuter extra 

4. Hissen 

5. Tango - mitt liv, mitt allt 

6. Läslyckor 

7. Helsinki International Horse Show 

8. Talking heads 

9. Watergateaffären 

10. Les peuples de l’eau (via utb.) 

11. Atte 

12. OBS 

13. Filmbiten 
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14. Landstrykarna 

15. Ett folk av samlare 

16. X-tra 

17. PS. - Kai Lind gäst hos Petteri Väänänen 

18. Sköra öron 

19. De vilda djurens flykt 

20. Spindeln 

21. Se dig själv i ögonen 

22. Rosen i Murmansk 

23. I Mumindalen 

24. Ole dole doff 

25. Musen Jappe och göken 

26. Knäppt 

27. Villa Wasa 

28. Kustkanalen 

29. Trixter 

30. Snutarna 

31. Poetens partitur 

32. Offerstenen 

33. 43 rum och kök 

34. Kortnytt 

35. Zon5 

36. Buu-klubben 

37. Nordiska nybyggare 

38. Krönikan 

39. Människans vägar 

40. Strömsö 

41. Tärningen 

42. Sportmagasinet 

43. Uteliv 

44. Ögonaböj 

45. Spotlight 
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46. Filmtid 

47. Nero Wolfe 

48. Debatt! 

49. Bettina S. 

50. Kvällsnytt 

51. Macbeths förbannelse 

52. Klubb X3M 

53. Symfoniorkestern 

54. Kung Hussain av Pakistan 

55. Ett träds dagbok: Linden 

56. Oberättat 

57. Formel 5 & 6 

58. Bon voyage - Trevlig resa! 

59. Hornblowers äventyr 

60. Dusty Springfield Live 

61. Norge runt 

62. Neon 

63. Krökta rum 

64. Jag, Claudius 

65. Melita möter 

66. Tina Sverige runt 

67. Dumentär: Inga fler tårar, kära syster 

68. Boken är värd en mässa 

69. Rymdmapp 

70. Närbild 

71. X-tra Special 

72. Sportnytt 

73. Slättens döttrar 

74. Ratatosk 

75. Reflektioner i ett torn 

76. Karaktären 

77. De resistenta bakterierna 
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78. Jools Holland med gäster 

79. Min morgon 

80. 1000 km ortnamn 

81. Libertinerna (Le Libertin) 

82. Boktid 

83. Himlaliv 

84. Tredje statsmakten 

85. Blomsterspråk 

86. Jox 

87. Viruskriget 

88. Från morgon till kväll 

89. RåFilm 

90. Livet på Hvaler 

91. Finlands ormar och snokar 

92. Muntur 

93. Dok 

94. 5 minuter 

95. Historiska trädgårdar 

96. Det goda livet 

97. Oddasat 

98. Hill street blues 

99. Gåvan 

100. Guds tre flickor 

101. Pixel 

102. Dagskiftet 

103. Rött, vitt och underligt 

104. Mordkommissionen 

105. Angels in America 

106. Morfars farfars far och jag 

107. Mode och modets skapare 

108. I huvudet på Fred 

109. En tvättäkta lantis 
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110. På gräsrotsnivå 

111. Seportaget 

112. Sverige - världens modernaste land 

113. Buus-fredag 

114. Magnus och Petski på TV 

115. Solsidan 

116. Europas kuster från ovan 

117. Utmanad 

118. Eftersnack 

119. Unna Junná 

120. Gemensamt ansvar 

121. Gudstjänst 

122. Oskyldigt dömd 

123. I mina trakter 

124. All rätt i världen 

125. Underbara älskade 

126. Gomorron Sverige 

127. Rapport 

128. ABC 

129. Kulturnyheterna 

130. Landet runt 

131. Babel 

132. Vem vet mest? 

133. Fråga doktorn 

134. Sportspegeln 

135. Tidsresor i filmens värld: Scala i Ystad 

136. Matiné 

137. Plus 

138. Musikresan 

139. Duellen 

140. Barn till varje pris 

141. Håkon och Haffners byggklossar 
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142. På Luffen: Norden 

143. Norges största arboretum 

144. Vi på Langedrag 

145. Himmelblå 

146. Popkalaset Special 

147. En kväll med Anne och Hannah 

148. En stund i naturen 

149. Finska fotografer 

150. Pinsamt 

151. Anno 1790 

152. Livvaktarna 

153. Sportnytt (SVT) 

154. Go’kväll och Go’kväll lördag 

155. Vetenskapens värld 

156. Lilla Aktuellt 

157. Kobra 

158. Nyhetsbyrån 

159. Lilla Sportspegeln 

160. Pyjamasklubben 

161. Hjärnkontoret 

162. Gävledala 

163. Mittnytt 

164. Tvärnytt 

165. Östnytt 

166. Uutiset 

167. Nordnytt 

168. Dokumentären 

169. Orientfestival i Vadstena 

170. Uppdrag gransknings 

171. Öfolket 

172. Ares andliga resa 

173. Duellen: 1973 
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174. Vildmarksäventyr 

175. Camilla Plum och hållbar mat 

176. Tintin 

177. Trädgårdsfredag 

178. Arkivpärlor 

179. Red caps - tomtepatrullen 

180. Gazoon 

181. Annes spanska mat 

182. Påverkaren 

183. Gårdshuset på Strömsö 

184. Brev från en Ålandsbark 

185. Hockeykväll 

186. Borgen 

187. Bron 

188. Korrespondenterna 

189. Resebyrån 

190. Fixa rummet 

191. En bok, en författare 

192. Framtidens jordbruk 

193. Regionala nyheter 

194. Smålandsnytt 

195. Sverige! 

196. Barnprogram (SVT) 

197. Västnytt 

198. (Vikten av) hår 

199. Debatt (SVT) 

200. Nick Bakers kufiska djur 

201. Sånt är livet 

202. Svenska hemligheter 

203. Måttet är rågat 

204. Helt magiskt 

205. Doobidoo 
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206. Skavlan 

207. Robins 

208. Wagner i Värmland 

209. Galakonsert med Gustav Mahler 

210. Hejolojla 

211. Evas funkarprogram 

212. Den flygande mattan 

213. Seniorer på elitnivå 

214. Aktuellt 

215. Ulda 

216. Bolibompa 

217. En timme om ensamkommande flyktingbarn 

218. Örter - naturens eget apotek 

219. Tonfall 

220. Skol-TV 

221. Hej måndag 

222. Under en öppen himmel 

223. Sälungen Baby 

224. Vem vet 

225. Veckans puls 

226. Minnen från Pasaderna 

227. Kriget i Algeriet 

228. Här är ditt liv 

229. Naturen och slumpen 

230. Lilla O och Molly 

231. Mannerheim, berättad av Jörn Donner 

232. Alfons Åberg 

233. Gullivers resor 

234. Fransk visit 

235. Pratbubblor 

236. Colorado Avenue 

237. Polarguiden 
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238. Farmor 

239. Studio natur 

240. Kalles farmor 

241. Kaninens tokiga dag 

242. Flugor 

 

 

V2: Kodare 

1. Charlotta Johansson 

2. Isak Edblad 

 

V3: Tid 

Minuter 

 

V4: Repris 

1. Ja 

2. Nej 

 

V5: Datum 

1. 1986 (v 43, 20 okt - 26 okt) höst 

2. 1996 (v 43, 21 okt - 27 okt) höst 

3. 2006 (v 43, 23 okt - 29 okt) höst 

4. 2011 (v 12, 21 mar - 27 mar) vår 

5. 2011 (v 43, 24 okt - 30 okt) höst 

 

V6: Kategori 

1. Barn och ungdom 

2. Nyheter, väder och ekonomi 

3. Sport 

4. Film 

5. Samhälle och fakta 

6. Tv-serier och drama 
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7. Underhållning och kultur 

8. Soffprogram: Min morgon (-10 min, Tv-nytt), Från morgon till kväll, Gomorron 

Sverige (-25 min, Rapport samt -17,5 min ABC), Go’kväll 

9. Gudstjänster 

10. Om FST 

 

V7: Aktualitetsprogram 

1. Ja 

2. Nej 

 

V8: Produktion 

1. YLE 

2. Norden (ej YLE) 

3. USA 

4. Övriga världen 

5. Blandat (ink. FST) 

6. Okänt 

 

V9: SVT World 

1. Ja 

2. Nej 


