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Abstrakt 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tablåplanerare ser på den svenska tv-tablån, 

dess utformning och dess framtid samt hur kanalerna förhåller sig till jämställdhet vid 

tablåplanering. För att göra detta möjligt har vi utfört fem kvalitativa intervjuer med 

tablåplanerare från stora kanaler i Sverige. Valet av kvalitativ intervju grundar sig i att få 

djupare förståelse och inblick i informanternas kunskaper om tablåplanering samt dess 

innehåll och mening. 

Metoden som användes vid analys av transkriberad text från intervjuerna var tematiserad 

analysmetod. Genom att sortera texterna efter teman kunde vi finna mönster från 

informanternas svar som sedan kunde jämföras mot varandra. 

Denna uppsats har resulterat i en insyn i hur tablåplanerarna arbetar; de följer tittarsiffror, 

granskar nya program, konkurrensbevakar och följer publikens efterfrågan. Denna studie visar 

även på att det finns bristande genusmedvetenhet hos de undersökta svenska tv-kanalerna. 

Framtiden för tv-tablån är oviss med tablåplanerarna menar att tv-tablån kommer överleva, 

dock måste en omställning ske på grund av att tittarmönstret förändras.  
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1. Inledning 
I Sverige har vi kunnat se på tv sedan mitten av 1950-talet1 och televisionen har sedan länge 

en betydande roll i samhället.2 Genom televisionen och övrig media blir människor 

informerade om viktiga ämnen och på så sätt kan de skapa sig en bild av sin omgivning. Dock 

speglar inte media verkligheten utan de konstruerar den och koncentrerar sig på enstaka 

problem eller ämnen. Detta leder till att allmänheten upplever dessa ämnen som viktiga, att 

medierna kan påverka på detta sätt kallas för agenda setting.3 Den brittiska tidningen ELLE 

har på detta sätt lyft frågan om jämställdhet i den offentliga sfären. Under 2015 

uppmärksammade ELLE detta genom en video där de retuscherat bort männen i bilder från 

affärs-, musik- och mediavärlden.4 Där syns det tydligt att männen är överrepresenterade då 

bilderna blir väldigt tomma när endast kvinnorna är kvar. Detta kan länkas till en intressant 

studie där Rättviseförmedlingen granskar vilka som syns och hörs i svensk nyhetsmedia. 

Rapporten kom fram till att det är 72,3 procent män och 27,5 procent kvinnor som 

representeras. Detta anser Rättviseförmedlingen är odemokratiskt då det inte representerar det 

svenska samhället, vilket menas leda till ett “vi och dom”-samhälle.5 Antropologen Katarina 

Graffman menar att våra liv genomsyras av medier. Detta bidrar till att vi får mycket av vårt 

tyck och tänk från dem.6 Därav kommer vår syn på samhället påverkas av hur det 

representeras i medier. Uppsatsförfattarna har med detta som grund sett vikten av jämställdhet 

inom tv-branschen. Denna studie undersöker hur tablåplanerarna arbetar samt vad som 

påverkar tv-tablåns utseende. En undersökning inom ämnet känns relevant och nödvändigt då 

detta inte är ett välforskat område. 

                                                
1 Graffman, Katarina, Kommersiell mediekultur: en etnografisk studie av Tv-producenter och 
Tv-produktion, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Univ., Diss. Uppsala : Univ., 
2002, Uppsala, 2002, 45. 
2 Edin, Anna & Vesterlund, Per (red.), Svensk television: en mediehistoria, Statens ljud- och 
bildarkiv, Stockholm, 2008, 22.  
3 University of Twente. Agenda Setting Theory. 
https://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Mass%20Media/Agenda-
Setting_Theory/ (hämtad 2015-12-05) 
4 ELLE UK. More Women #ELLEFeminism. Youtube.com, 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=GEKo22ryWxM (hämtad 2015-11-10) 
5 Rättviseförmedlingen. Kvinnor och svenskar med utomnordisk bakgrund saknas i 
mediebilden. Rättviseförmedlingen.se, 2015. https://rattviseformedlingen.se/nyhet/saknas-i-
mediebilden (hämtad 2015-11-10) 
6 Graffman, 2002, 11. 
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En trend som har fångat vår uppmärksamhet är utvecklingen inom tv-branschen. Detta 

eftersom vi båda har intresse för branschen och just därför utbildar oss inom den. 

Idag är tv-tittandet en stor del av den svenska befolkningens vardag. Under en genomsnittlig 

dag ser cirka 80 procent av svenskarna på tv7 och då främst av kategorierna nyheter, 

underhållning, drama och sport.8 Under 2014 såg tv-publiken allt mindre på traditionell 

television och tv-tittandet började istället växa via streaming. Det var främst de unga som 

valde att gå över till television på internet och generellt sett såg mer än var tredje svensk på 

streamad television dagligen under 2014.9 Dock har tidningen Dagens Media kommit fram till 

att tittarsiffrornas minskning vid traditionell television avstannat under 201510 och tankarna 

om hur framtidens television kommer se ut har ändrats återigen. Detta tyder på att tv-tablån 

fortfarande har en stark position i samhället idag och att televisionen är den medieform som 

når flest.11 Vi har valt att undersöka hur tv-tablån utformas idag, hur den kan komma att 

utformas i framtiden, samt hur den bemöter den allt mer uttalade jämställdhetskampen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kanalerna ser på tv-tablåns utformning och 

framtid, samt hur de förhåller sig till jämställdhet. Vi upplever att detta är intressant då vi kan 

skapa oss en bild av hur tablåläggning fungerar och få insyn i en bransch som vi båda är 

intresserade av och utbildar oss inom.  Möjligheten att få studera denna position, som är 

viktig för televisionens organisering, har lett till att vi fått en bättre förståelse för televisionens 

grund. Vi kontaktade de publiktätaste kanalerna12 och fyra av fem hade möjlighet att ställa 

upp på intervju. 

                                                
7 Nordicom-Sveriges mediebarometer. 2014, Nordicom, Göteborg, 2015, 44. 
8 Nordicom, 2015, 54. 
9 Mediavision. Svensk streamingmarknad miljardindustri under 2014. Mediavision.se, 2014. 
http://www.mediavision.se/nyhet/svensk-streamingmarknad-miljardindustri-under-2014/ 
(hämtad 2015-11-10) 
10 Stefan Mahlstein, Dagens Media. Stefan Mahlstein: “Tittandet på tablå-tv ökar 2015, 
eller?”. Dagensmedia.se, 2015. http://www.dagensmedia.se/asikter/debatt/article3927056.ece 
(hämtad 2015-11-06) 
11 Stefan Mahlstein, Dagens Media. 2015. (hämtad 2015-11-06) 
12MMS, Media Mätning i Skandinavien, mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig 
bild. MMS. Årsrapport 2014. MMS.se, 2015. http://mms.se/wp-
content/uploads/_dokument/rapporter/tv-
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Följande frågeställningar har konstruerats för att precisera syftet: 

● Hur går arbetet till vid tablåläggning? 

● Hur förhåller sig tablåplanerarna till jämställdhet inom televisionen? 

● Hur ser tablåplanerarna på televisionens framtid? 

 

1.3 Uppdelning av arbetet 

Anledningen till varför vi valde att arbeta tillsammans under denna studie är dels för att vi 

båda har detta ämne som intresseområde och dels för att vi arbetar bra tillsammans. Att vara 

två personer såg vi också som en fördel då det gav oss en möjlighet att intervjua fler kunniga 

personer inom området. Samarbetet mellan oss har fungerat bra och vi har kompletterat 

varandra då vi har olika styrkor och svagheter. Ibland tar den ena upp aspekter som den andra 

inte tänkt på innan. Vi har delat upp arbetet jämlikt mellan oss. Amanda van Tol har skrivit 

2.1 Genus och 2.2 Medier och genus medan Lina Laugren har skrivit 2.3 Television. 

Resterande kapitel har arbetats fram gemensamt. 

 

2. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras och diskuteras relevant teori och tidigare forskning om televisionen 

och dess tablå, streamingens utveckling, medieforskning med inriktning på genus samt ren 

genusforskning.  

 

2.1 Genus 
Sociologen Raewyn Connell beskriver genus på följande sätt. 

 

Genus är en nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår 

kultur. Det är en arena där vi ställs inför svåra praktiska frågor som rör 

rättvisa, identitet och till och med överlevnad. 

                                                                                                                                                   
tittande/ar/Årsrapporter/Årsrapporten%202014%20för%20TV%20och%20Webb-TV.pdf 
(hämtad 2015-10-05) 
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Genus är också ett område där vi möter en hel del fördomar, myter och rena 

lögner. Många människor tror att kvinnor och män är varandras psykologiska 

motsatser, att män är intelligentare än kvinnor, att män är naturligt 

våldsamma och att genusmönster aldrig förändras. Alla dessa uppfattningar är 

felaktiga.13 

 

Connell skriver vidare om den moderna genusforskningens historiska startpunkt. 

Genusforskningen härstammar från kvinnorörelsens frigörelse under 1960- och 1970-talet. 

Detta på grund av att män världen över har varit överordnade kvinnor, vilket har lett till 

diskriminering av kvinnor. Genusfrågor handlar till lika stor del om män som kvinnor. Därav 

finns det nu genomgripande genusforskning om båda könen.14 

 

Det finns tydlig forskning som visar att det som män gör och att det som upplevs som manligt 

är viktigare och mer värt än det som kvinnor gör och det som upplevs kvinnligt. Detta syns 

tydligt vid jämförelse av löner. Det finns hittills inget land i världen där lönerna är lika. Män 

har utöver en högre lön också lättare att göra karriär och de utgör en majoritet inom 

ledarpositioner.15 Tydliga exempel på mäns makt hittas även vid studier av parlament runt om 

i världen. 2005 var det endast Sverige och Spanien som hade regeringar där hälften av 

ministrarna var kvinnor.16  

Hemarbete har däremot länge setts som något kvinnligt. Kvinnorna ska, utöver sitt betalande 

jobb, utföra det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Detta hänger ihop med en 

samhällsstruktur som menar på att kvinnor är omvårdande, självuppoffrande och 

kärleksfulla.17 Respekten för män är större än vad den är för kvinnor. Det finns därav många 

situationer där kvinnor objektifieras, föraktas och behandlas som bihang och 

konsumtionsvaror. Cheer leaders är ett sådant exempel men även hela humorgenren med 

skämt om dumma blondiner, hemska svärmödrar och kvinnliga bilförare bygger på detta. 

Liknande strukturer förekommer i allt från hårdporr till reklam och marknadsföring.18 Även 

om män verkar tjäna på den icke jämställda genusordningen är detta inte alltid fallet. Män 
                                                
13 Connell, Raewyn, Om genus, 2., Daidalos, Göteborg, 2009, 9. 
14 Connell, 2009, 10, 21-22. 
15 Connell, 2009, 16. 
16 Connell, 2009, 14. 
17 Connell, 2009, 15. 
18 Connell, 2009, 20. 
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som skiljer sig från normen utsätts ofta för både psykisk och fysisk misshandel. Forskning om 

mäns hälsa visar på att även om män anpassar sig till normerna kan de komma till skada. Fler 

män dör i våldsbrott, har sämre levnadsvanor och kortare livslängd än kvinnor.19 Connell 

beskriver genusarrangemanget på följande sätt. 

 

Genusarrangemanget är alltså på samma gång en källa för njutning, framgång 

och identitet, och en källa till orättvisor och lidande.20 

 

Med detta menar Connell att fördomarna som finns om vad som är kvinnligt och manligt både 

ger positiva och negativa effekter. Connell visar därmed att en genusordning existerar och 

detta tyder på ojämställdhet i det moderna samhället.21 Connell trycker på att med hjälp av 

kunskap och forskning inom genus och jämställdhet kan det upptäckas och rådas bot på 

orättvisor och fördomar. Detta kan även få oss att börja förstå de verkliga frågorna och 

ifrågasätta rådande normer.22 

 

2.2 Medier och genus 

2.2.1 Kvinnor och mäns medievanor 

Anja Hirdman, fil. dr i journalistik, och Madeleine Kleberg, docent i medie- och 

kommunikationsvetenskap, menar att medieforskningens känsla för kön har varierat mycket 

under åren. I vissa tider har den knappt existerat eftersom andra frågor varit viktigare. Det har 

också funnits en överkänslighet vid analys av kvinnors medievanor, vilket ledde till att 

kvinnor framställts som lättmanipulerade offer menar Hirdman och Kleberg. Detta på grund 

av att analyserna ofta skedde med mannen som norm för att mannen sett mer på program med 

politisk inriktning. Detta har gjort mannen till en respekterad samhällsmedborgare. I och med 

att normen framtogs efter mannen har kvinnans beteende blivit avvikande.23 

Vid utvecklingen av medieforskningen förfinades genuskonstruktionerna. Det blev svårare att 

generalisera “gruppen kvinnor”. Det blev också svårare att jämföra medieanvändningen 
                                                
19 Connell, 2009, 21. 
20 Connell, 2009, 21. 
21 Connell, 2009, 17. 
22 Connell, 2009, 9. 
23 Hirdman, Anja & Kleberg, Madeleine (red.), Mediers känsla för kön: feministisk 
medieforskning, Nordicom, Göteborg, 2015, 19-21. 
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mellan könen.24 Dock ser kvinnor generellt mer på tv än män. Som sagt var mäns 

medieanvändning norm och det ansågs ofta att det som stod utanför normen inte var värt att 

analysera. Kön som variabel blev endast en beskrivning av ett fenomen. Sällan förekom 

analyser och jämförelser mellan könen. Ett exempel på detta är en undersökning från 1965 

som visade på att kvinnor läste mer böcker än männen, detta var det dock ingen som 

kommenterades eller analyserades. Hirdman och Kleberg hänvisar till medieforskaren Gunilla 

Jarlbro som påpekar att trots att detta forskningsresultat gång på gång återkommer får det 

sällan stort medialt utrymme. Jarlbro nämner att detta kan bero på att bokläsning anses som 

omodernt eller att det beror på att bokläsning framstår som en kvinnlig sysselsättning.25  

 

2.2.2 Genusordningens påverkan på innehåll 

För många människor är televisionen en del av vardagslivet. När vi pratar om television 

handlar det inte om själva televisionen utan nästan alltid om innehållet.26 I denna del kommer 

vi att titta närmare på genusrepresentation i mediernas innehåll. 

 

Connell beskriver att två av världens populäraste tv-sända evenemang; Oscarsgalan och Super 

Bowl, är tydligt genuspräglade. På Oscarsgalan har kvinnorna på sig utmanande klänningar 

och högklackade skor medan männen bär heltäckande kläder och bekväma skor. Under Super 

Bowl ser vi robusta pansarklädda män och leende, smala kvinnor i korta kjolar. Evenemang 

som dessa visar på uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt, genom att visa upp 

perfekta exempel på manliga män och kvinnliga kvinnor, med andra ord normen. Detta 

hjälper till att skapa och stärka den existerande genusordningen.27 

Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, nämner att 

granskningsnämndens rapport från 2004 visade att av de som presenterades i sändningslistan i 

Aktuellt var 34 procent kvinnor och i Rapport utgjorde kvinnorna 31 procent.28 Jarlbro trycker 

på att det är viktigt det är att få kvinnorna mer synliga i de svenska nyhetsmedierna för att 

demokratin ska fungera. Om en genuskategori hörs mer än den andra i offentliga debatter så 

finns det ett demokratiproblem. Därför är det viktigt att allas röster hörs och väger lika 

                                                
24 Hirdman & Kleberg (red.), 2015, 19. 
25 Hirdman & Kleberg, 2015, 20. 
26 Graffman, 2002, 13-14. 
27 Connell, 2009, 13, 17-18. 
28 Jarlbro, 2006, 35. 
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mycket oberoende av genus, klasstillhörighet, modersmål med mera.29 Genusrepresentationen 

har med andra ord varit mycket ojämlik i de svenska medierna.30 Rättviseförmedlingens 

granskning verkar ju också peka på att detta inte verkar ha förändrats.31  

Anna Edin, professor i media- och kommunikationsvetenskap, och filmvetaren Per Vesterlund 

beskriver att televisionen försöker skapa en känsla av nuet med direkt tilltal. Detta gör 

kanalerna genom bland annat programledare, hallåor och nyhetsankare. Tidigare var det 

männen som var nyhetspresentatörer medan kvinnorna agerade hallåor och värdinnor. Här är 

ett exempel på att jämställdheten gått framåt när det numera även är kvinnor som tagit plats 

som nyhetsankare och männen som hallåor.32 

 

2.3 Television 
Katarina Graffman menar att televisionen idag fungerar som de äldre individerna i samhället 

gjorde förr. Televisionen förklarar världen, berättar historia och delar med sig av 

livserfarenhet. Hon menar också att den ger information om sociala strukturer, normer och 

regler i samtiden, samt orienterar oss i samhället och ger oss kontakt med människor runt om i 

världen.33 

2.3.1 Svensk television nu och då 

När televisionen i Sverige inleddes på 1950-talet fick Radiotjänst ansvaret för att starta public 

service-televisionen.34 Stig Hadenius, professor i journalistik, skriver att detta var starten av 

SVT1 som några år senare följdes med starten av SVT2.35 När SVT2 startade var det inte 

enbart för att skapa en större frihet hos publiken utan de ville även få publiken att välja 

program som ansågs mer värdefulla, såsom nyheter och kultur. De upplevde att publiken 

slötittade på kvällssändningarna, vilket uppfattades som bekymmersamt. Edin beskriver 

resultatet av satsningen på följande sätt: 

                                                
29 Jarlbro, 2006, 23-24. 
30 Jarlbro, 2006, 20. 
31 Rättviseförmedlingen. Kvinnor och svenskar med utomnordisk bakgrund saknas i 
mediebilden. Rättviseförmedlinge.se, 2015. https://rattviseformedlingen.se/nyhet/saknas-i-
mediebilden (hämtad 2015-11-10) 
32 Edin & Vesterlund (red.), 2008, 20-21. 
33 Graffman, 2002, 11-12. 
34 Graffman, 2002, 45. 
35 Hadenius, Stig, Kampen om monopolet: Sveriges radio och TV under 1900-talet, Prisma, 
Stockholm, 1998, 223. 
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Detta beteende skulle motarbetas genom att koordinera de två tv-kanalernas 

tablåer på ett specifikt sätt och låta dem präglas av en så kallad kontrastprincip, 

där publiken vid varje given tidpunkt skulle kunna välja att titta på antingen 

underhållning och fiktion eller nyheter, kultur och fakta. Resultatet blev att 

tittarna valde underhållning och fiktion, vilket i sin tur gav upphov till såväl 

mediepanik som dubbelmoral. 

 

Med detta menar Edin att Radiotjänsts satsning fick motsatt effekt. Istället för att få 

publiken att se mer på kultur och nyheter valde publiken att se på underhållning och 

fiktion. Efter att detta inträffat infördes det en skyddsfilosofi där det bestämdes att 

underhållning och fiktion inte fick konkurrera mot vissa typer av program, som bland 

annat nyheter och egenproduktioner, i grannkanalen. Tack vare detta experiment med 

tablåerna lärde sig Sveriges Television betydelsen av programmens organisering i tv-

tablån.36 

Under 1980-talet förlorade Sveriges Television sitt monopol när kommersiell television 

inledde svenska sändningar genom bland annat kanalen TV3.37 Därefter följde ZTV, 

TV6 och Kanal 5 med flera via kabelnät.38 Vikten av ett intressant programutbud blev 

desto större när monopolet föll, detta för att konkurrensen om publiken ökade. Edin 

menar att även om public service inte är ekonomiskt beroende av annonsörer eller 

antalet tittare så är den en del av det kommersiella konkurrenssystemet.39  

Televisionen har sedan dess start bidragit till förändringar och gjort avtryck i vår kultur. 

Forskning har kommit fram till att televisionen sedan starten utvecklas och följt med i 

nutiden.40 

 

                                                
36 Edin, Anna.  I takt med tiden - om tv-tablån som mediehistorisk text. I Svensk television - 
en mediehistoria, Anna Edin och Per Vesterlund (red.), 85-107. Stockholm: Statens ljud- och 
bildarkiv, 2008, 92-93. 
37 Graffman, 2002, 48. 
38 Graffman, 2002, 51. 
39 Edin, Anna, Den föreställda publiken: programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i 
svensk public service-television, B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Stockholm : 
Univ.,Eslöv, 2000, 12. 
40 Edin & Vesterlund (red.), 2008, 9. 



9 
 

2.3.2 Television som tablå 

Tv-tablån kan beskrivas som en horisontell och vertikal organisering av program som 

beskriver vilken tidpunkt och på vilken kanal det går att se ett specifikt program. Det går att 

likna tv-tablån med ett stort pussel som kanalerna själva bildar för sin kanal.41 

Under monopolets tid var syftet med tablån att i förväg samordna programmen på bästa 

möjliga sätt. Tablån hjälpte till att bestämma programmens placering efter de olika kriterierna 

som fanns. Detta gjorde att den så kallade typveckan formades och sammantaget kunde 

program placerades ut efter veckor och säsonger i tablån. 

Numera anses tablåerna vara ett betydande konkurrensverktyg. Tablån delas upp i olika 

tidsintervaller som kallas för slotar [från engelskans slot; vår anm.]. Edin beskriver detta: 

 

Varje så kallad slot (tidsintervall) i tablån beskriver tid, profil, kanal, genre, 

karaktär, publik/målgrupp och tilltal för det tänkta programmet. 

 

Med detta menar Edin att tv-tablån är noggrant uppdelad och innehåller en stor mängd 

information. Detta gör den till ett användbart verktyg för kanalerna vid tablåläggning.42 

 

2.3.3 Synen på publiken 

Även om tv-tittande som sysselsättning inte setts som en lika bra aktivitet som till exempel 

fritidsintressen och läsning utan mer som ett tidsfördriv43 har televisionen bidragit mycket till 

samhället, bland annat genom att föra samman människor.44  

Människor i alla åldrar ser på tv men det är framförallt de yngsta och de äldsta som 

televisionen når bäst.45 Som helhet är det kvinnan som sett mer på tv än mannen genom tv-

historian46 och webb-tv:n fångar mer av den yngre publiken än den äldre. Under 2014 såg 82 

procent av befolkningen mellan 9-79 år på tv en genomsnittlig dag. Detta är en minskning 

från 1999 då siffran låg på 88 procent.47 

                                                
41 Edin, 2008, 89. 
42 Edin, 2008, 91-92 
43 Edin, 2000, 67. 
44 Edin, 2008, 86. 
45 Nordicom-Sveriges mediebarometer, 2015, 44. 
46 Hirdman & Kleberg, 2015, 19-21. 
47 Nordicom-Sveriges mediebarometer, 2015, 44. 
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Televisionen har kritiserats för att fördumma publiken. Det har sagts att konsumenterna, 

tittarna, varit svaga och manipulerats av de starka producenterna med kommersiella intressen. 

Denna bild har dock förändrats till att vi istället ser konsumenten som den styrande och som 

aktivt utnyttjar medierna genom att till exempel använda tv som en tillflyktsort, långt bort 

från vardagens problem och rutiner. Genom tv:n kan publiken även uppleva känslor, ta del av 

världen och få information.  

På grund av det stora utbudet och valmöjligheterna i dagens television menar vissa forskare 

att det är tittaren som skapar utbudet, dock påverkas tittarna även av medieutbudet. 

Reklaminslagen lockar till konsumtion och detta absorberas. Publiken avgränsas till olika 

målgrupper baserat på ålder, kön, livsstil med mera och därefter placeras reklam om 

produkter ut efter dessa målgrupper. Programmen underhåller publiken och reklamen väcker 

deras begär. Katarina Graffman beskriver i sin text att publiken inte är maktlös men heller inte 

opåverkad av medieutbudet.48 Edin och Vesterlund beskriver televisionens effekt på publiken. 

 

Televisionen kan förmå återge de ögonblick som förändrar världen, men den kan 

också självt skapa ögonblick som förändrar, om inte världen så åtminstone 

enskilda personers liv.49 

 

Med detta menar Edin och Vesterlund att televisionen har en mycket stor roll i samhället då 

den kan påverka världen på individnivå och på så sätt förändra människors liv. 

 

2.3.4 Streaming 

Televisionens utveckling på internet har under de senaste åren blivit en framgång vilket har 

resulterat i att den tablåstyrda televisionen börjat avta.50 Enligt statistik från Mediebarometern 

2014, som är framtagen av Nordicom, ser en tredjedel av befolkningen på streamad tv en 

genomsnittlig vecka. Nordicom redogör även att under 2014 steg tittandet på streamad tv med 

3 procent från året innan.51 Det som sägs ligga till grunden för kanalernas webb-tv är 

                                                
48 Graffman, 2002, 13-15. 
49 Edin & Vesterlund (red.), 2008, 22. 
50 Edin, 2008, 87. 
51 Nordicom-Sveriges mediebarometer, 2015, 52. 



11 
 

videotjänsten YouTube. Utvecklingen har gjort att de stora medieföretagen sätter allt mer 

fokus på webb-tv:n. Fördelen med att streama television är flexibiliteten och 

anpassningsbarheten, att från ett stort tv-utbud själv välja när du vill se på ett program.52 Detta 

innebär att det gemensamma och familjära, som tv:n bidrar till när familj och vänner samlas i 

tv-soffan, försvinner när fler och fler istället övergår till att titta på tv via streaming på egen 

hand.53 Nackdelen med streaming är att tittaren tappar upplevelsen av ett flöde, någonting 

som kanalerna planerar i tv-tablån för att skapa en sammanhängande upplevelse.54 Sedan 

mångkanalsystemet växt fram har publiken haft möjlighet att zappa sig genom kanalerna och 

då är det viktigt för kanalerna att försöka behålla tittaren genom flödet i sitt utbud.55 

SVT som tidigare har haft svårt att tillgodose målgruppen “unga vuxna” hoppas att med hjälp 

av webb-tv:n kunna fånga och höja intresset hos denna målgrupp, då det är denna grupp som 

framför allt väljer webb-tv:n. SVT menar på att de ska vara där publiken finns. Journalisten 

Martin Jönsson hävdar att “SVT:s satsningar på nätet är oändligt mycket viktigare än 

utvecklingen av deras traditionella kanaler”.56 Enligt nätverksföretaget Cisco kommer 

streamingen utvecklas avsevärt inom de närmaste åren.57  

 

3. Metod och material 
I detta kapitel kommer vi redovisa metoderna kvalitativ intervju och tematisk analys, vilka 

använts i uppsatsen, samt hur vi gått tillväga vid insamling av empiriskt material. 

Informanterna kommer även presenteras i denna del. 

3.1 Kvalitativa intervjuer och tematisk analys 
Sociologen Jan Trost skriver att den kvalitativa intervjun innebär att ställa enkla frågor för att 

från dessa frågor få innehållsrika svar, i vilka det går att finna intressanta skeenden och 

särskilja eller urskilja varierade handlingsmönster.58 Psykologerna Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann, likaså sociologen Karin Widerberg menar att kvalitativ intervju kan användas för 

                                                
52 Edin, 2008, 87. 
53 Edin, 2008, 86-87. 
54 Edin, 2008, 90. 
55 Edin, 2008, 91. 
56 Edin, 2008, 88. 
57 Edin, 2008, 87. 
58 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 25, 32. 
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att få en inblick i informantens upplevelser av ett ämne, och på så sätt finna ämnets innebörd 

och mening. 59Motsatsen till kvalitativ studie är en kvantitativ studie som ofta används då 

studien är intresserad av mätning med siffror. Denna metod skall användas då 

frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt någonting är.60 Den kvalitativa 

intervjumetoden passar denna uppsats då vi vill få förståelse för och hitta mönster i hur 

tablåläggningen ser ut samt hur tablåplanerarna förhåller sig till målgrupper och jämställdhet. 

Vi har genomfört studien genom fem kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med 

tablåläggning. Intervjuerna är uppsatsens empiriska material. 

 

För att analysera vårt material har vi valt att använda tematiserad analysmetod. Med 

tematisering ges en helhetsbild av intervjuer. Detta genom att först fokusera på en enskild 

intervju och sedan sammankoppla och jämföra med de andra intervjuerna.61 Att gå igenom 

materialet från intervjuerna och sortera efter teman kan leda till att mönster upptäcks.62 Med 

fördel kan kombinera de två olika förhållningssätten, empirinära och teorinära. Vid 

användning av det empirinära förhållningssättet hämtas teman från det empiriska materialet, i 

detta fall de kvalitativa intervjuerna. Vid användning av det teorinära förhållningssättet 

hämtas teman från en eller flera teorier och begrepp.63 

Objektivitet, reliabilitet och validitet är betydande begrepp men inte de viktigaste vid 

kvalitativ forskning. Dessa lämpar sig bättre vid kvantitativ forskning. Det viktiga vid 

kvalitativ forskning är inte att forskaren ska kunna bytas ut eller att det på förhand måste vara 

bestämt vad som mäts. Det viktiga är att forskaren, oavsett forskningsmetod, är både 

tillförlitlig och saklig. Om forskaren dokumenterar motiveringar och redogör 

tillvägagångssätt, erbjuds läsaren att själv kunna värdera forskningen.64 I vår analys kan 

läsaren delvis skapa sig en egen uppfattning av informanternas svar på våra frågor med hjälp 

av citaten som redovisas. 

 

                                                
59 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014, 41, 43. 
Widerberg, Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur, Lund, 2002, 15-17. 
60 Trost, 2010, 32. 
61 Widerberg, 2002, 135. 
62 Widerberg, 2002, 137. 
63 Widerberg, 2002, 144-145. 
64 Widerberg, 2002, 18. 
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3.2 Val av informanter 
Informanterna som tillfrågats och valts ut jobbar med tablåläggning på olika sätt på SVT1, 

SVT2, TV3, TV4 och Discovery Channel/TLC, några av de publiktätaste kanalerna i 

Sverige.65 Dessa personer har kontaktats via e-mail och telefon. Vi började med att kontakta 

varje kanal med informationsbrevet (se bilaga 1) via e-mail för att ta reda på om det fanns ett 

intresse från kanalerna att delta. Därefter ringde vi upp kanalerna och då visade alla intresse 

för att delta. Efter e-mailkontakt med informanter, som kanalerna själva utsett, kunde totalt 

fem intervjuer bokas in. Kanal 5 visade intresse för att delta men tyvärr hade vi svårigheter att 

boka in ett möte och därför blev intervjun aldrig av. I övrigt rådde inget bortfall av deltagare. 

I denna uppsats kallas informanterna för tablåplanerare. 

 

Informanterna är: 

● Anonym informant som vi kallar Charlie, 30 årsåldern. 

Tablåplanerare för TV3. Utbildad inom ekonomi. Har tidigare arbetat med 

tablåplanering på en ungdomskanal. 

 

● Emma Hedin, 44 år; Tablåplanerare, SVT Kanal & Tablå.  

Tablåplanerare av SVT2 men med insyn i SVT1, SVT24 samt webbkanalerna. 

Gymnasieutbildning inom ekonomi. Har arbetat på Sveriges Television i 25 år på 

olika avdelningar och sedan 2004 på tablåplaneringen. 

 

● Lina Friman, 39 år; Chef livepubliceringen, TV4-gruppen. 

Tablåplanerare för TV4, främst med liveproduktioner. Utbildad inom kommunikation, 

PR och journalistik. Har arbetat med tv-produktion sedan 1997, till en början på 

produktionsbolag och därefter på TV4. Sedan 2000 har hon jobbat med 

programplanering. 

 

● Sara Ahdrian-Brorsson, 44 år; Head of scheduling, Discovery Networks Sweden. 

Planeringschef på Discovery Channel, TLC och Investigation Discovery. Utbildad till 

civilekonom med inriktning mot marknadsföring och statistik. Har arbetat i tv-

                                                
65http://www.mms.se/wp-content/uploads/_dokument/rapporter/tv-
tittande/ar/Årsrapporter/Årsrapporten%202014%20för%20TV%20och%20Webb-TV.pdf 



14 
 

branschen sedan 1994 på MMS och TV4 och började på Discovery Networks Sweden 

2009. 

 

● Susanna Balsvik, 47 år; Planeringschef, SVT Kanal & Tablå. 

Planeringschef på SVT med ansvar för tablåer i SVT1, SVT2 och SVT24 samt 

livesändningar i SVT Play. Utbildad på Mediahögskolan inom information och 

marknadsföring. Har arbetat på SVT sedan 1995 som trainee, projektledare och 

försäljningschef. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuer 

Innan intervjuerna har varje informant fått ett informationsbrev (se bilaga 1) där de fick 

information om deras rättigheter till anonymitet och rätt till att avbryta intervjun när som helst 

samt information om uppsatsens syfte och vad deras medverkan innebär. Innan intervjuerna 

startade fick informanterna skriva under ett samtyckesformulär (se bilaga 2) som sedan 

scannades in och skickades till respektive informant med samtliga underskrifter. 

Informanterna fick själva bestämma plats och tid för intervju. Sara Ahdrian-Brorsson valde att 

träffas på Discovery Networks Swedens kontor och Emma Hedin valde SVTs kontorshus. 

Charlie träffade vi på Scandic Anglais och Lina Friman valde att träffas i TV4-huset. 

Samtliga intervjuer ägde rum i Stockholm förutom Susanna Balsviks intervju som skedde 

över telefon. I och med att vi inte fick möjlighet att träffa Susanna Balsvik kan viss 

information ha försvunnit. Vi upplevde dock inte detta som ett problem då samtalet flöt på 

liknande sätt som de andra intervjuerna. 

 

Vi har valde att genomföra intervjuer i cirka 60 minuter då pedagogen Jan-Axel Kylén menar 

att det är en normal längd.  Under denna tid hinner intervjuaren fråga om flera olika områden 

och även fördjupa sig inom det mest intressanta.66 Vid intervjuarna användes en intervjuguide 

(se bilaga 4) med åtta punkter som låg framme under hela intervjun. Detta för att informanten 

                                                
66 Kylén, Jan-Axel, Att få svar: intervju, enkät, observation, 1. uppl., Bonnier utbildning, 
Stockholm, 2004, 18. 
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skulle kunna få se vilka områden intervjun skulle beröra samt som ett stöd för samtalet.67 Vi 

använde oss mestadels av intervjufrågor (se bilaga 3) och utökade med följdfrågor. 

Intervjuerna har i efterhand transkriberats och analyserats. Vid transkribering omvandlas de 

inspelade intervjuerna till text. Detta görs för att få större förståelse för materialet och för att 

lättare kunna analysera intervjuerna.68 

Analys 

När vi analyserat, utifrån tematisering, har vi först fokuserat på varje enskild intervju för sig 

och därefter sammankopplat och jämfört intervjuerna med varandra. Vi valde ut teman ur 

både ett teorinära förhållningssätt och ett empirinära förhållningssätt, då Karin Widerberg 

säger att båda dessa är framgångsrika och kan med fördel används i kombination.69  

Utifrån vår teori och empiri har vi valt att analysera intervjuerna genom tre olika teman; hur 

arbetet går till vid tablåplanering, genus och televisionens framtid. 

 

4. Analys 
I denna del kommer informanternas beskrivningar och tankar att analyseras och diskuteras 

utifrån de tematiker som våra frågeställningar och informanternas utsagor har lett fram till. 

Analysen är medvetet strukturerad på ett okonventionellt sätt, då uppsatsförfattarna anser att 

denna struktur underlättade analysarbetet. Varje del inleds med citat från informanterna, dessa 

följs av citatens förklaring. Därefter kommer en utvecklande del som behandlar 

informanternas ytterligare svar inom samma tema. Varje del avrundas med en avslutande 

analys där det tydligt går att se vad informanternas svar innebär utifrån ett större perspektiv. 

 

4.1 Tablåplanering - hur går arbetet till 

4.1.1 Att arbeta fram en tv-tablå 

När vi frågade informanterna hur de arbetar med tablåplanering visade det sig att de flesta 

hade liknande huvudsysslor.  

                                                
67 Kylén, 2004, 20. 
68  Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2014, 220. 
69 Widerberg, 2002, 144-145. 
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Lina Friman, TV4: 

Tablån programmeras ju på alla kanaler utifrån efterfrågan. /…/ Vi 

konkurrensbevakar ju vad andra gör. Och de om oss. 

Sara Ahdrian-Brorsson, Discovery Channel/TLC: 

Jag har hela tiden i tankarna vilken tid program ska få, hur ska vi tablålägga och 

så lägger jag strategi för det. 

Susanna Balsvik, SVT: 

Det är både här och nu, det är fyra veckor, det är nästa säsong och det är nästa år. 

Och allt det där sker lite i varandra. 

 

Friman & Ahdrian-Brorsson menar att de strukturerar när och var program ska ligga 

efter publikens efterfrågan och placering av konkurrenternas framgångsrika program. 

Balsvik menar på att SVT arbetar med tv-tablån på både lång och kort sikt med allt från 

detaljer till stora frågor.  

Något som poängteras av nästan alla informanter är att tittarsiffrorna följs upp dagligen 

för att se om programmen går som förväntat samt att kanalerna håller koll på sina 

konkurrenter. De arbetar även med att granska format och serier från produktionsbolag 

för senare inköp. 

 

Våra informanters arbeten innehåller samma typ av uppgifter och kanalerna arbetar på 

liknande sätt, vilket tyder på att det finns en övergripande arbetsmetod som flertalet 

kanaler i Sverige använder sig av. Detta är en metod som formats av tablåplanerare 

genom tiden och den svenska televisionens utveckling. Tv-tablån är ett föränderligt 

format som planeras ända fram till sändningsögonblicket, den optimeras och utvecklas 

kontinuerligt utifrån konkurrens och efterfrågan. Detta tyder på att tablån är i konstant 

rörelse och kan ständigt förändras för att skapa närvaro och aktualitet. Utifrån 

informanternas beskrivningar av det arbete de utför står det klart att för att utforma en 

tablå krävs tidigare erfarenheter, kunskap och gediget arbete och därav är det ingen 

slump att programmen ligger där de ligger. 
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4.1.2 Tittarsiffornas påverkan på tv-tablån 

På frågan hur mycket tittarsiffrorna påverkar tablåplaneringen är informanterna överens 

om att tittarsiffrorna har stor betydelse. 

Lina Friman, TV4: 

Det handlar ju inte alltid om att ha miljonsiffror och ha en stor tv-publik utan det 

handlar om att göra rätt program för rätt publik vid rätt tillfälle. 

Emma Hedin, SVT: 

Vi försöker göra så bra vi kan för att så många som möjligt ska se våra program 

oavsett plattform och tid på dygnet. 

Charlie, TV3: 

På TV3 är det utifrån säljperspektivet. Det är ju business, det är pengar på ett 

annat sätt. Då tittar de på prime, hur går det mellan 19:00 till 23:00 ungefär. 

 

SVT och TV4 beskriver att de vill vinna tittare genom att nå den rätta målgruppen vid 

varje givet tillfälle. Friman beskriver samtidigt att annonsörerna är viktiga för TV4 då 

det är reklam som finansierar kanalen. Även Charlie poängterar att tittarsiffrorna är 

viktiga ur ett säljperspektiv, då TV3 vill tjäna pengar på sina reklamplatser. Detta gäller 

främst under deras prime time som är den tid då flest ser på tv och därav den tid då 

reklamplatserna genererar mest intäkter. 

Hedin beskriver vidare att de på SVT ser över hur tittarsiffrorna varit tidigare år i 

jämförelse med dagens resultat för att på så sätt få information om hur de borde 

resonera inför framtiden. Balsvik, Friman och Charlie berättar allihop att de arbetar med 

att placera program med liknande målgrupp efter varandra för att skapa ett tittarflöde 

och hålla kvar publiken. 

 

Publiken har stor påverkan på placering och programutbud då det är efter tittarsiffrorna 

tablåplanerarna styr mycket av innehållet i tv-tablån. Publiken kan påverka vad som 

visas på tv och när genom att göra valet att titta eller inte. Tittarflödet är även något som 

påverkar placeringen av program i tv-tablån, då informanterna arbetar mycket med att 

skapa ett flöde, detta för att hålla kvar tittarna på kanalen. För de kommersiella 

kanalerna är det en balansgång mellan tittarsiffror och reklamintäkter. De är beroende 

av annonsörer för att kunna producera och finansiera program till publiken, samtidigt 
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som de är beroende av publiken och bra tittarsiffror för att kunna sälja reklamplats. Det 

är dessutom viktigt för de kommersiella kanalerna att ligga någorlunda rätt i målgrupp. 

Detta för att annonsörernas produkter riktar sig till en specifik målgrupp som de är 

måna om att nå. För public service är tittarsiffrorna också viktiga då de vill nå ut och 

vara relevanta för alla.  

 

4.1.3 Tv-tablåns utseende 

På frågan vad det är som påverkar tv-tablåns utseende svarade informanterna följande. 

Sara Ahdrian-Brorsson, Discovery Channel/TLC: 

Vi har motormåndagar på Discovery som är vår bäst fungerande dag och det är 

framför allt för att tisdag och onsdag så är det ju ganska tufft motstånd från fotboll 

med Champions League. 

Lina Friman, TV4: 

Till exempel Idol ligger på fredagar för att det är kopplat till ett fredagsbeteende. 

/…/ Ju sämre årstid i Sverige ju bättre tv. 

Susanna Balsvik, SVT: 

Vi väljer att lägga investeringar och pengar på det som inte är sommar, alltså på 

vår, höst, och jul. /…/ Vi följer tittandet, i Sverige så tittar vi mycket mindre på tv 

över sommaren. 

Charlie, TV3: 

Att det finns skillnader i tablån olika säsonger beror på efterfrågan av reklam. /…/ 

Vi kollar vart folk kollar mycket på tv, under vilka årstider. /…/ Under 

sommarmånaderna hittar man väldigt mycket repriser, det är gammal skåpmat, för 

att efterfrågan att sälja inte är så hög där.  

 

Ahdrian-Brorsson menar att utseendet av tablån och dess målgruppsinriktning påverkas av 

konkurrensen från andra kanaler. Friman menar att program med olika geners är kopplat till 

olika dagar beroende på publikens sociala beteende och efterfrågan. Friman menar dessutom 

att tv-tittandet styrs beroende på väder och årstid. Balsvik påpekar vidare att SVT väljer att 

lägga sina investeringar på de bättre säsongerna vår, höst och jul. Anledningen till att SVT 

inte satsar lika mycket på sommaren är för att publiken inte tittar lika mycket på tv då. Charlie 

menar att säsongerna styrs med hänsyn till efterfrågan på reklam. På grund av att publiken 
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inte ser lika mycket på tv under sommaren som under övriga säsonger så väljer därför TV3 att 

planera in repriser där. 

Att olika program ligger på speciella tider, dagar och säsonger beror på efterfrågan av 

reklamplats i de kommersiella kanalerna TV4 och TV3 menar Friman och Charlie. På 

liknande sätt beskriver Ahdrian-Brorsson annonsörernas påverkan av tv-tablån. Hon berättar 

att de planerar säsongerna efter köpbeteende, som till exempel båt- och bröllopssäsong. 

Charlie beskriver att TV3 arbetar med att lägga nya program på samma slot som tidigare 

framgångsrika program med liknande målgrupp. Detta för att TV3 hoppas på att det 

programmet också ska leverera bra tittarsiffror. Vidare menar Balsvik att publiken föredrar 

underhållning och film under helgen medan under vardagar önskas och förväntas det andra 

program då publiken har olika sinnesstämningar beroende på dag.  

 

Även här syns det att tittarna påverkar planeringen, då säsonger med höga tittarsiffror 

prioriteras. Dock är det är många faktorer som styr och påverkar tv-tablåns utseende. För de 

kommersiella kanalerna är annonsörerna och publikens köpbeteende viktiga faktorer. 

Generellt för alla kanaler har tittarsiffror, konkurrens, tittarmönster och väder samt tittarnas 

beteende och efterfrågan viktig betydelse för tv-tablåns utseende. Detta tyder på att det går att 

avläsa en stor mängd information från tv-tablån.  

 

4.2 Genus 

4.2.1 Genusmedvetenhet vid tablåläggning 

Vi frågade informanterna hur de förhåller sig till jämställdhet när de planerar tv-tablån. 

Lina Friman, TV4: 

Sjuan till exempel som uttalat går mer kvinnligt och vi har TV4-sport och 

TV12 som har mer manligare innehåll med sporträttigheter. Vi 

kompletterar. 

Emma Hedin, SVT: 

Jag tänker på det lite men inte jättemycket faktiskt. Utan det är snarare 

liksom komplementet med att vi inte ska konkurrera med oss själva mellan 

SVT1 och SVT2 inom målgrupperna. /…/ Det faller sig oftast på plats /…/ 
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Det kanske bara sitter i ryggmärgen för att jag tror inte, vi har inte pratat om 

det högt, utan jag tror att det bara har löst sig. 

Susanna Balsvik, SVT: 

Jag försöker alltid välja, om det går, det som går lite mer åt det kvinnliga 

hållet eller med kvinnliga huvudrollsinnehavare, därför att det alltid är mer 

män, hur man än vänder på det så är det så. 

Charlie, TV3: 

När jag sitter just med tablån så blir det mycket bara titlar för min del. Då 

tänker jag inte på det. /…/ Men vi har med oss tänket när vi tittar på 

screaners, pitchar, när vi lyssnar på produktionsbolag.  

Sara Ahdrian-Brorsson, Discovery Channel/TLC: 

Det finns en ganska fin tv-karta på vår portfölj som visar hur man i andel 

ligger. Då har jag en sådan med åldrar och kön. TLC och Discovery är 

liksom ytterligheter på hela svenska kartan. /…/ De här två kanalerna är de 

mest extrema i tv-Sverige. 

 

Här blir det tydligt att SVT och TV4 använder sina kanaler som komplement till varandra. 

Om SVT1 går åt det kvinnliga hållet går SVT2 mer åt det manliga hållet och tvärt om. 

Jämställdhetstänket är dock något som inte är uttalat på SVT, utan det är något som sker 

automatiskt för att de två kanalerna inte ska konkurrera ut varandra, menar Hedin. TV4 

använder sina syskonkanaler på ett annat sätt än SVT, där Sjuan är mer kvinnlig medan TV4 

Sport och TV12 är mer manliga. På samma sätt kompletterar Discovery Channel med TLC 

varandra då dessa kanaler är väldigt genussinriktade, en till män och en till kvinnor. Balsvik 

berättar att hon försöker välja program till SVT med mycket kvinnor i eftersom män syns mer 

i tv och detta vill hon råda bot på. 

Ahdrian-Brorsson menar att valet av tonalitet, färger, musik och röster på en kanal gör den 

manlig eller kvinnlig. Både Friman och Charlie menar att det borde finnas en balans av 

kvinnor och män i deras kanaler. Charlie berättar att när TV3 ska bestämma egenproduktioner 

tittar de på vilket kön programledaren har. Detta görs för att det inte ska blir för mycket män 

eller kvinnor i denna roll på kanalen. TV4 vill göra detta för att spegla Sverige medan Charlie 

tror att publiken förmodligen hade reagerat om det var överrepresentation av män eller 

kvinnor på en kanal. 
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Här blir det tydligt att de olika kanalerna inte arbetar med ett utarbetat jämställdhetsfokus i sin 

tablåläggning, i och med informanternas sätt att tala om jämställdhet och genusmedvetenhet. 

De exempel som informanterna lyfter fram handlar till stor del om målgrupper och 

könsfördelning av programledare. För att lättare kunna nå män och kvinnor delas de upp på 

olika kanaler inom kanalhuset förutom på SVT, där kanalernas målgrupp varierar för att inte 

konkurrera om samma slot. Charlies svar visar på att TV3 använder ett genustänk som mest 

verkar innefatta frågan om jämställdhet i programledarrollen. De två kanaler som upplevs 

vara mest genusmedvetna är SVT och Discovery Channel/TLC. Balsvik menar att hon 

reflekterar över mansdominansen i tv-innehållet och därför medvetet väljer kvinnliga 

perspektiv vid val av program. Ahdrian-Brorsson visar hur hennes företag arbetar med två 

medvetet genusstereotypiska kanaler som tydligt riktar sig till ett specifikt kön. Detta visar 

hur begränsat arbetet med att förändra genusordningen och fördomar är hos de kanaler vi fått 

insyn i. 

 

4.2.2 Jämställdhet i den svenska tv-tablån 

Tablåplanerarnas åsikter skiljer sig på frågan om tv-utbudet är jämställt. 

Lina Friman, TV4: 

Jag tror att det finns lika mycket för kvinnor som män. /…/ Det handlar ju 

mer om vad man själv har för eget intresse. 

 

Susanna Balsvik, SVT: 

Det finns nog fler program som, liksom schablonmässigt vänder sig till en 

manlig publik.  

Charlie, TV3: 

Det finns ju väldigt mycket för kvinnor. /…/ Men jag tycker att det finns bra 

program för båda könen.  

Sara Ahdrian-Brorsson, Discovery Channel/TLC: 

Kvinnor är de som ser mest på tv i Sverige. Det är därför som så många 

kvinnliga kanaler finns./…/ Så därför är ju konkurrensen mycket större.  
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Friman menar att utbudet är jämställt och att det i större utsträckning handlar om personliga 

preferenser. Balsvik menar att tv-utbudet är mer manligt och riktar sig i större utsträckning till 

män, medan Charlie och Ahdrian-Brorsson menar att det finns ett stort kvinnligt utbud. 

Både Friman och Balsvik nämner också att de vill släppa fördomarna kring vad som är 

manligt och kvinnligt eftersom det finns män som tittar på kvinnliga program och tvärt om. 

Charlie betonar lyxen i det stora tv-utbudet som finns och menar att detta leder till att det 

alltid finns något för alla. 

 

Informanternas spridda svar tyder på att det är svårt att veta om tablån är jämställd. Detta på 

grund av den bristande genusmedvetenheten som tidigare nämnts. Balsvik och Friman menar 

att det vill släppa fördomar om vad som är stereotypiskt manligt och kvinnligt på grund av att 

personliga intressen påverkar mer än vilken genusgrupp personen tillhör. Charlie menar att 

utbudet av kanaler är så pass stort att alla kan hitta något de gillar. Därav upplevs det som att 

genustänket blir mindre viktigt för TV3 då kanalen anser att de inte behöver vara helt 

jämställda eftersom utbudet av kanaler i övrigt är så stort att de tillgodoser publikens behov. 

Detta menar också Friman då hon tycker att det handlar mer om personligt tycke än kön, 

vilket också pekar på att informanterna inte tycker att jämställdhet behöver prioriteras. Detta 

kan dock leda till att kanalerna ser förbi den existerande genusordningen som samhället är 

uppbyggt av och därav inte kan bidra till förändring eller råda bot på de fördomar som finns. 

 

4.3 Television i framtiden 

4.3.1 Streamingens påverkan på tv-tablån 

Som tidigare nämnt har televisionen via streaming vuxit sig starkare de senaste åren och 

därför frågade vi informanterna hur de ser på streamingens påverkan på publiken och tv-

tablån. 

Lina Friman, TV4: 

Fortfarande så är det nog att streaming är mer ett komplement. /…/ Det är ingen 

konkurrent på det sättet. /…/ Suget och konsumtionen på rörlig bild har ju liksom 

ökat lavinartat. 
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Charlie, TV3: 

Det känns inte så hotande för att det är en sådan otroligt stor del som 

fortfarande använder tv. 

Susanna Balsvik, SVT: 

Vi planerar mycket mer på nya sätt och mer tillsammans med broadcast [linjär-tv; 

vår anm.], det kommer vi absolut göra mer av eftersom det är många som lämnar 

broadcast och då måste vi kunna hitta dem online. 

 

Friman menar att då linjär-tv fortfarande är ledande inom televisionen uppfattas inte 

streamingen som ett hot utan som ett stöd och komplement, vilket flera av informanterna 

håller med om. Charlie menar att TV3s publik inte aktivt söker upp program via webben då 

de fortfarande föredrar att se på linjär-tv. Balsvik menar på att SVT utvecklar streamingen 

tillsammans med linjär-tv för att möta upp publikens efterfrågan.  

Friman liknar streamingen med tidningarnas utveckling som går mer och mer från 

papperstidning till internetbaserade tidningar och artiklar. Friman menar därav att medier 

konsumeras mer än någonsin och att kanalerna måste utvecklas och förnyas kontinuerligt. 

Flödet i linjär-tv får en större betydelse nu när streamingen finns menar Charlie. Ett lyckat 

flöde är viktigt för linjär-tv då det får tittaren att stanna kvar på kanalen vilket streamingen 

inte lyckas med på samma sätt. Ahdrian-Brorsson beskriver att det diskuteras om 

hybridprogrammering på grund av att publiken börjat välja andra plattformar framför linjär-

tv. Med hybridprogrammering menas format som passar för båda webben och linjär-tv, som 

programmet Edit på SVT2. 

 

Flera av informanterna menar att streamingen inte är något hot till linjär-tv. Kanalerna kan 

därmed känna sig trygga då streamingen tillåter kanalerna att utöka sitt utbud och på så sätt 

möta publikens efterfrågan samt tjäna pengar. Som tidigare påpekat påverkar efterfrågan och 

tittarsiffrorna tv-tablån, detta gäller även för streamingtjänsterna. Friman menar att publikens 

medievanor utvecklas och att detta ständigt påverkar mediernas utformning. Hon liknar 

streamingens framfart med tidningarnas utveckling vilket betyder att tv-tittandet kan komma 

att bli mer och mer internetbaserat. Vi ser också att kanalerna börjar kombinera sina 

plattformar, vilket Ahdrian-Brorsson beskriver med hjälp av begreppet hybridprogrammering. 

Ett exempel på detta hittas hos SVT, där Edit både är ett tv-program och en programsajt. 
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Friman menar att konsumtionen av rörlig bild har ökat vilket troligtvis är anledningen till 

streamingens utveckling. Charlie visar på att tv-tablån har en betydande fördel mot 

streamingen, vilket är programflödet. Som tidigare nämnt arbetar kanalerna mycket med 

flödet mellan programmen vilket gör att publiken fångas och hålls kvar på kanalen. 

Programflödet blir därmed en av de bidragande faktorerna till att linjär-tv fortfarande är störst. 

 

4.3.2 Informanternas syn på televisionens framtid 

När informanterna slutligen berättade om deras syn på hur de tror att televisionen kommer att 

se ut i framtiden sa de följande. 

Lina Friman, TV4: 

Jag tror inte att tv-tv [linjär television; vår anm.] kommer dö så fort som man har 

trott. Men det är klart att tittarbeteendet ändras. 

Emma Hedin, SVT: 

Jag tror att tv-tablån kommer hänga kvar längre än vad vi tror. 

Susanna Balsvik, SVT: 

Jag tror att tablåsänd tv kommer finnas kvar lång tid framöver.  

Charlie, TV3: 

Jag tror att man kommer ha ett helt annat tittarmönster. 

Sara Ahdrian-Brorsson, Discovery Channel/TLC: 

Vi kommer inte bli mindre av att man vill ha rörlig bild, det kommer bara bli mer 

och mer. Så det gäller bara att tänka till på alla plattformar. 

 

Friman, Hedin och Balsvik uppfattar att linjär-tv kommer att finnas kvar ett tag 

framöver. Både Friman och Charlie menar dock att publikens sätt att se på televisionen 

kommer att förändras i framtiden. Ahdrian-Brorsson påstår att publiken fortsättningsvis 

kommer vilja nyttja rörlig bild men att kanalerna måste arbeta på att bygga vidare på de 

olika plattformarna. 

Friman och Balsvik tror att televisionen kommer kunna erbjuda spellistor med förslag på 

program. På samma sätt som Spotify har utvecklat spellistor och förslag på musik. Samtidigt 

tror Friman och Balsvik att publiken vill göra fler egna val, att själv kunna välja när ett 

program ska sändas, liknande anpassningsbarheten som streamingen erbjuder. Balsvik tror 

dock att behovet av så kallade lägereldar, program som skapar gemenskap och samlar familj 
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och vänner, kommer finnas kvar och spela en stor roll i samhället framöver. Exempel på 

lägereldar är live-evenemang såsom Melodifestivalen och idrottsmästerskap. Dessutom tror 

Balsvik att antalet kanaler kan komma att minska medan Charlie tror att det kan komma fler 

mindre kanaler samt en kanal anpassad för målgruppen 60 år och äldre.  

 

Att linjär tv eller tv-tablån är död eller kommer att dö tror inte våra informanter men att 

en omställning måste ske på grund av att tittarmönstret förändras. Informanterna menar 

att televisionen inte kommer försvinna eftersom det fortfarande är många som tittar på 

tv. Balsvik menar dock att televisionen måste göras mer tillgänglig för publiken, detta 

via onlinetjänster. Utifrån Frimans och Balsviks svar kommer tv-tablån utvecklas mot 

ett mer anpassat tittande där den enskilda människan sätts i fokus med hjälp av en 

individanpassad tv-tablå, likt Spotifys rekommenderade spellistor. Detta visar åter igen 

på hur mycket publikens preferenser prioriteras och att det är utifrån publiken som 

televisionen utvecklas. Dock lyfter Balsvik även upp de så kallade lägereldarna, 

program som skapar gemenskap. Hon menar att även om televisionen kommer bli mer 

personifierad så kommer dessa program ha fortsatt stor betydelse. Därmed tror Balsvik 

att delar av tv-tablån kommer finnas kvar och centreras runt live-evenemang och 

idrottsmästerskap. Vi kan även se hur informanternas svar skiljer sig åt i denna fråga 

vilket tyder på att det är svårt för branschen att veta hur det kommer att se ut i 

framtiden. Detta eftersom utvecklingen de senaste åren varit förhållandevis 

oförutsägbar.  

 

Charlie: 

Det här jobbet som jag har idag kommer nog inte alls se ut såhär, verkligen 

inte. 

Lina Friman: 

Det enda vi vet är att vi måste ändra oss hela tiden. Att sättet vi arbetar på 

idag kommer inte vara relevant om ett halvår kanske eller ännu snabbare. Vi 

måste ändra oss och vi måste äga vår egen uppföljning på något sätt och 

vara vårt eget driv i det. För det finns ingen som vet. 
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Med detta påpekar Charlie och Friman att kanalerna hela tiden måste vara beredda på 

förändring, vilket visar på hur oförutsägbar framtiden är inom televisionen. 

 

5. Diskussion  
Analysen ovan visar hur informanterna reflekterar kring tv-tablåns utformning och framtid, 

samt hur den förhåller sig till jämställdhet. I detta avsnitt kommer analyserna att diskuteras 

och jämföras med de teorier och den tidigare forskningen som denna uppsats bygger på̊.  

 

5.1 Tv-tablån - hur går arbetet till 
Då Radiotjänst utökade sitt kanalutbud med SVT2 fick tablån en större betydelse. I och med 

denna utveckling visade det sig att det är viktigt med en välorganiserad och noga uttänkt tv-

tablå.70 Detta är något som även är viktigt för tablåplanerarna idag då de både planerar långt i 

förväg men även på kort sikt för att få fram en lyckad tablå. I och med att monopolet föll blev 

vikten av ett intressant programutbud desto större eftersom konkurrensen om publiken ökade. 

Detta ledde i sin tur till att tablån fick ännu större betydelse för kanalerna då den kunde 

användas som ett konkurrensverktyg.71 Konkurrensbevakning är fortfarande en viktig del i 

dagens tablåplanering menar informanterna, då den har en betydande roll i arbetet med 

utformningen av tv-tablån. Vid tablåplanering lägger våra informanter även stor vikt i 

efterfrågan från publiken, vilket tyder det på att publiken kan påverka vad som ska visas på tv 

och när. Edin lyfter upp att vissa forskare menar att det är tittaren som skapar utbudet, då 

publikens efterfrågan påverkar tv-tablån.72 Även Graffman ser konsumenten som styrande 

och hon menar att publiken aktivt kan påverkar utbudet.73 Ett exempel på detta är då 

informanterna berättar att tv-tablåns utseende påverkas av tittarna, eftersom säsonger med 

höga tittarsiffror prioriteras. Graffman beskriver dock att även om tittaren kan påverka 

utbudet finns det tydliga tecken på att medieutbudet påverkar tittarna. Programmen 

underhåller publiken och reklamen väcker deras begär. Publiken är inte maktlös men heller 

                                                
70 Edin, 2008, 92-93. 
71 Edin, 2000, 12. 
72 Graffman, 2002, 13-15. 
73 Graffman, 2002, 13-15. 
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inte opåverkad av reklaminslagen.74 Relationen mellan publiken och reklam syns i 

tablåplanerarnas svar då de menar att de kommersiella kanalerna är beroende av publiken och 

annonsörerna i en ständig balansgång. Det är beroende av annonsörer för att kunna producera 

och finansiera program till publiken, samtidigt som de är beroende av publiken och bra 

tittarsiffror för att kunna sälja reklamplats. För public service är tittarsiffrorna också viktiga 

då de vill nå ut och vara relevanta för alla. Edin menar att detta beror på att public service 

också är en del av det kommersiella konkurrenssystemet.75 I vissa fall är det dock inte 

storleken på publiken som är det viktiga utan vilken målgrupp som programmet når. 

Informanterna på de kommersiella kanalerna förklarar att det är viktigt för dem att nå rätt 

målgrupp efter annonsörernas önskan, då deras produkter riktar sig till den specifika 

målgruppen. Detta påpekar även Graffman då hon menar att reklam placeras utifrån 

produktens målgrupp,76 vilket informanterna därmed bekräftar. Generellt för alla kanaler har 

tittarsiffror, konkurrens, tittarmönster och väder samt tittarnas beteende och efterfrågan viktig 

betydelse för tv-tablåns utseende. Det är många faktorer att väga in och Edin liknar tv-tablån 

med ett stort pussel som är noga uppdelad och innehåller en stor mängd information.77 Denna 

studie har observerat att trots televisionens ständiga utveckling ser tablåplaneraryrket ut på 

liknande sätt som den gjorde då Edin undersökte den 2008. 

 

5.2 Genus 

Informanternas spridda svar tyder på att det är svårt att veta om tablån är jämställd. Detta på 

grund av bristande genusmedvetenhet. Charlie menar att utbudet av kanaler är så pass stort att 

alla kan hitta något de gillar. Därav upplevs det som att genustänket blir mindre viktigt för 

TV3 då kanalen anser att de inte behöver vara helt jämställda på grund av att utbudet av 

kanaler i övrigt är stort. Detta menar också Friman då hon tycker att det handlar mer om 

personligt tycke än kön, vilket också pekar på att jämställdhet inte behöver prioriteras. Detta 

kan kopplas till att då medieforskningen förfinade genuskonstruktionerna blev det svårare att 

jämföra medieanvändningen mellan könen.78 Dock ser kvinnor generellt mer på tv än män79 

                                                
74 Graffman, 2002, 13-15. 
75 Edin, 2000, 12. 
76 Graffman, 2002, 13-15. 
77 Edin, 2008, 89, 91-92. 
78 Hirdman & Kleberg, 2015, 19. 
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vilket kan betyda att Friman och Charlie har rätt då de menar att det finns ett större utbud för 

kvinnor. I motsats till detta menar Hirdman & Kleberg att medieanvändning oftast analyseras 

utifrån mannen som norm och att det som står utanför normen inte analyseras80. Detta kan i 

sin tur leda till att informanternas syn på televisionen är befläckat av den patriarkala värld vi 

lever i och där med påverka deras syn på jämställdhet. Den bristande genusmedvetenheten 

kan leda till att kanalerna ser förbi den existerande genusordningen som samhället är 

uppbyggt av och därav inte kan bidra till förändring eller råda bot på de fördomar som finns. 

 

Intervjuerna visar tydligt på att de olika kanalerna inte arbetar med ett utarbetat 

jämställdhetsfokus i sin tablåläggning, i och med informanternas sätt att tala om jämställdhet 

och genusmedvetenhet. Informanternas svar visar även på att kön inte är huvudfokus då 

kanalerna planerar program efter andra slags målgrupper. Könsfördelning av programledaren 

är i princip den enda punkt där ett tydligt genustänk är uttalat. Detta visar hur begränsat 

arbetet med att förändra genusordningen och fördomar är hos de kanaler vi fått insyn i. Detta 

kan kritiseras då Connell menar på att med hjälp av kunskap och forskning inom genus och 

jämställdhet kan det upptäckas och rådas bot på orättvisor och fördomar. Här ser vi hur 

kanalerna inte tar sitt ansvar då Connell trycker på det viktiga i att vara genusmedvetna då 

detta får oss att börja förstå vår samtid och ifrågasätta den.81 Detta valideras då Edin och 

Vesterlund menar att televisionen har stor roll i samhället och kan påverka människors liv och 

därav har makten att förändra. Televisionen har med andra ord stor makt i samhället och kan 

därför jämföras med Jarlbros syn på nyhetsmediernas påverkan på demokratin. Jarlbro menar 

att om en genuskategori hörs mer än den andra i offentliga debatter så finns det ett 

demokratiproblem.82 På liknande vis är det viktigt att alla representeras i televisionen och 

därmed att allas röster hörs och väger lika mycket oberoende av genus, klasstillhörighet, 

modersmål med mera. Därav borde det finnas en jämställdhetsplan och ett tydligt uttalat 

genustänk på kanalerna vid tablåplanering. 

 

                                                                                                                                                   
79 Hirdman & Kleberg, 2015, 20. 
80 Hirdman & Kleberg, 2015, 20. 
81 Connell, 2009, 9. 
82 Jarlbro, 2006, 23-24. 
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5.3 Television i framtiden 
Forskning har kommit fram till att televisionen sedan starten försökt utvecklas och följa med i 

nutiden.83 Detta är något som kanalerna fortfarande arbetar med genom att bland annat 

kombinera plattformar, satsa på streaming och göra televisionen mer tillgänglig då 

medievanor ständigt förändras. Graffman berättar att publikens efterfrågan påverkar tv-

utbudet.84 Informanterna menar att detta även gäller streamingen då televisionen följer 

publikens önskemål. Edin menar att detta sker på grund av att kanalerna vill vara där publiken 

finns.85 Informanterna menar att streamingen är ett komplement till linjär-tv då de används på 

olika sätt. Edin menar på att streaming skiljer sig från linjär-tv då den är mer flexibel och 

anpassningsbar.86 Genom intervjuerna går det även att utläsa att tv-tablån har en betydande 

fördel mot streamingen, vilket är dess programflöde. Informanterna menar att flödet gör att 

publiken fångas och hålls kvar på kanalen. Detta är även något som Edin upptäckt och hon 

beskriver att flödet skapar en sammanhängande upplevelse.87 Programflödet blir därmed en av 

de bidragande faktorerna till att linjär-tv fortfarande är störst. Edin menar även att de 

familjära program som samlat människor vid tv-soffan och bidragit till gemenskap försvinner 

mer och mer när publiken övergår till att titta på tv via streaming.88 Balsvik tror dock att dessa 

program, vilka hon kallar lägereldar, kommer leda till att linjär-tv kommer finnas kvar 

framöver vilket resulterar i att streamingen inte kommer konkurrera bort tv-tablån helt och 

hållet.  

 

Informanterna har teorier om hur televisionen kommer se ut och utvecklas i framtiden. 

Friman och Balsvik tror att tv-tablån kommer utvecklas mot ett mer anpassat tittande 

där den enskilda människan sätts i fokus med hjälp av en individanpassad tv-tablå. Att 

linjär tv eller tv-tablån är död eller kommer att dö tror inte våra informanter men att en 

omställning måste ske på grund av att tittarmönstret förändras. Enligt nätverksföretaget 

Cisco kommer streamingen utvecklas avsevärt inom de närmaste åren.89 Charlie och 

                                                
83 Edin & Vesterlund (red.), 2008, 9. 
84 Graffman, 2002, 13-15. 
85  Edin, 2008, 88. 
86 Edin, 2008, 87. 
87 Edin, 2008, 90. 
88 Edin, 2008, 86-87. 
89 Edin, 2008, 87. 
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Friman påpekar att kanalerna hela tiden måste vara beredda på förändring, vilket visar 

på hur oförutsägbar framtiden är inom televisionen. 

 

5.4 Diskussion kring urval 

5.4.1 Informanter 

Då alla våra namngiva informanter är kvinnor kan detta leda till en orättvis presentation av 

genusmedvetenhet på kanalerna. Detta på grund av att män och kvinnor har olika roller i 

samhället och kan därför uppleva situationer på varierande sätt. Det är svårt att veta om 

svaren hade varit detsamma om informanterna endast varit män. För att skapa distans till detta 

och för att få en bild av kanalernas genusmedvetenhet och inte informanternas personliga 

tankar formulerades de utvalda genusfrågorna med fokus på kanalen. Denna studie lägger 

därav inget större fokus på överrepresentationen av kvinnor då den utgår från kanalerna i 

stort. Detta grundar sig även i att informanterna upplever sin arbetsplats som jämställda och 

de berättade att de har både kvinnliga och manliga chefer och kollegor. Då valet av 

informanter inte skedde ur ett genusperspektiv intervjuades alla som ville vara med och 

kanalernas valde själva vilka vi fick kontaktuppgifter till. Att de namngivna informanterna 

endast är kvinnor kan bero på de strukturer som finns då kvinnor kulturellt definieras som 

hjälpsamma och självuppoffrande.90 

 

5.4.2 Analysteman 

Intervjufrågorna (bilaga 3) behandlar fler teman än de som analyseras i denna uppsats. Detta 

grundar sig i att fokusen förflyttats under arbetes gång samt att uppsatsen utformats efter den 

teori och tidigare forskning som behandlas. Totalt bearbetades cirka 85 sidor transkriberad 

text från intervjuerna och att analysera alla svar och teman ryms inte inom ramarna för denna 

uppsats. 

 

                                                
90 Connell, Raewyn, Om genus, 2., Daidalos, Göteborg, 2009, s. 15. 
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6. Sammanfattning och slutord 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kanalerna ser på tv-tablåns utformning och 

framtid, samt hur de förhåller sig till jämställdhet.  

Följande frågeställningar ska i denna del besvaras. 

● Hur går arbetet till vid tablåläggning? 

● Hur förhåller sig tablåplanerarna till jämställdhet inom televisionen? 

● Hur ser tablåplanerarna på televisionens framtid? 

 

Det är många faktorer som vägs in vid planering av tv-tablån. Tablåplanerarna följer 

tittarsiffror, granskar format och program från produktionsbolag, konkurrensbevakar andra 

kanaler och följer publikens efterfrågan. Arbetet med tablån sker på lång och kort sikt och den 

utvecklas kontinuerligt. Erfarenhet, kunskap och gediget arbete underlättar för att få fram en 

lyckad tv-tablå. 

Denna studie visar på att det finns bristande genusmedvetenhet hos flertalet av Sveriges 

största tv-kanaler, då de inte har något utarbetat jämställdhetsfokus. Detta möjligen på grund 

av att genustänket värderas lågt då kanalerna upplever att det stora kanalutbudet genererar en 

plats för alla. 

Tablåplanerarnas syn på televisionens framtid är möjligtvis att det kommer utvecklas en 

symbios mellan linjär-tv och streamad-tv framöver. Att linjär-tv eller tv-tablån är död eller 

kommer att dö tror inte våra informanter men att en omställning måste ske på grund av att 

tittarmönstret förändras. Informanterna tror att tv-tablån kommer att centreras runt lägereldar 

såsom live-evenemang och idrottsmästerskap. De menar också att televisionen inte kommer 

försvinna eftersom det fortfarande är många som tittar på tv, dock är det ingen som vet hur 

utvecklingen kommer gå till. 

 

Denna uppsats har givit oss kunskap om hur arbetet som tablåplanerare fungerar, viktiga 

aspekter om hur och varför tv-tablån utformas som den gör samt kanalernas 

genusmedvetenhet och syn på framtiden. Det överraskade oss att kanalerna inte ser på 

genusmedvetenhet som mer betydande vid tablåplanering samt att publiken kan påverka 

televisionen i så stor omfattning som den gör. Något annat vi tar med oss är att tv-branschen 

kommer leva kvar framöver, vilket är positivt i vår mening då detta är en bransch vi 

förhoppningsvis kommer arbeta inom. Om vi skulle få möjlighet att göra om 
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kandidatuppsatsen hade vi försökt utöka antalet informanter för att på så sätt få ett mer 

generaliseringsbart resultat. Vi hade även preciserat intervjufrågorna inom smalare kategorier 

för att kunna fördjupa oss ännu mer inom dessa. Vidare forskning, vilket uppmuntras då det 

var svårt att hitta teori inom ämnet, skulle kunna infatta publikens syn på televisionens 

jämställdhet och utbud. Anser publiken att tv-utbudet är jämställt? 
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Informationsbrev 

Information om vetenskaplig uppsats 

Hej. Vi heter Amanda och Lina och studerar Film & Tv-produktion på Högskolan Dalarna. Vi 

vill skriva en vetenskaplig uppsats om planläggningen av den svenska tv-tablån. Syftet med 

uppsatsen är ta reda på hur ni som sätter tablån fördelar programmen utifrån vilken målgrupp 

de är riktade till. Vi vill skapa oss en bild av hur tablåläggning fungerar och hur kanalerna 

arbetar med att tillgodose olika målgrupper. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning då du besitter kunskap som är värdefullt för vårt arbete. 

Det som önskas av dig är att få tillgång till din tid, kunskap och kompetens i form av en 

intervju, den kommer vara i cirka en timme. Intervjun kommer att spelas in med 

ljudupptagning. Studien presenteras i en skriftlig uppsats som är offentlig. Som informant 

bestämmer du själv tid och plats. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan 

vara anonym. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Du 

kommer även att få tillgång till undersökningens slutresultat om så önskas. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Tycker du att detta låter lika intressant som vi gör, kontakta oss så fort som möjligt. 

Känner du fler personer som skulle passa som informanter i undersökningen, vänligen 

vidarebefordra detta mail. Då vi gärna vill komma i kontakt med fler kunniga människor på 

området. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda van Tol & Lina Laugren 

 
Ytterligare upplysning lämnas av nedanstående ansvariga  

Falun 2015-09-30 

Amanda van Tol, 073-8356558, h13amavt@du.se 

Lina Laugren, 073-7297836, h13linlk@du.se 

Åsa Pettersson, Lektor i bildproduktion (handledare), 0739840507, apt@du.se 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 

Falun, 21 okt 2015 

Samtyckesformulär för vetenskaplig uppsats  

Vi heter Amanda och Lina och studerar Film & Tv-produktion på Högskolan Dalarna. Vi 

skriver en vetenskaplig uppsats om planläggningen av den svenska tv-tablån. Syftet med 

uppsatsen är ta reda på hur de som sätter tablån fördelar programmen utifrån vilken målgrupp 

de är riktade till. Vi vill skapa oss en bild av hur tablåläggning fungerar och hur mycket 

kanalerna tänker på att tillgodose olika målgrupper. Du har tillfrågats om deltagande i denna 

undersökning då du besitter kunskap som är värdefullt för vårt arbete.  

Det som önskas av dig är att få tillgång till din tid, kunskap och kompetens i form av en 

intervju, den kommer vara i cirka en timme. Intervjun kommer att spelas in med 

ljudupptagning. Studien kommer att presenteras i en skriftlig rapport som en offentlig 

publikation. Som informant bestämmer du själv tid och plats. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt och du kan vara anonym. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Du kommer även att få tillgång till undersökningens 

slutresultat om så önskas. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna. 

Om du väljer att delta ska detta samtyckesformulär undertecknas som ett intyg av ditt 

samtycke att delta. Samtyckesformuläret kan undertecknas på plats innan intervjun eller kan 

skickas via post i förväg. För information om postadress vänligen kontakta antingen Amanda 

van Tol eller Lina Laugren. 

 

Ytterligare upplysning lämnas av nedanstående ansvariga  

Falun 2015-10-21 

Amanda van Tol, 073-835 65 58, h13amavt@du.se 

Lina Laugren, 073-729 78 36, h13linlk@du.se 

Åsa Pettersson, Lektor i bildproduktion (handledare), 0739840507, apt@du.se 
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_________________________ 

Amanda van Tol 

 

_________________________ 

Lina Laugren 

 

_________________________ 

Åsa Pettersson 

 

_______________________________________________________________ 

Underskrift - informant            Namnförtydligande, företag 

 

______________________________ 

Ort & datum 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

● Presentation av person. 

● Bakgrund/ erfarenhet inom tv-branschen. 

● Jobbar du självständigt eller i grupp? 

● Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

● Finns det skillnader i tablån under olika årstider? (Om ja, varför?) 

● Vad finns det för anledning att vissa program ligger på vissa dagar och vissa tider? 

● Hur mycket påverkar tittarsiffrorna vid tablåläggning? 

● Hur mycket påverkar streamingen planeringen av tv-tablån? 

● Beskriv/personifiera kanalen/kanalerna. 

● Vilka målgrupper vet du att kanalen når? 

● Hur definierar du målgrupper? 

● Vilka målgrupper vill din kanal nå? 

● Hur arbetar ni för att nå dessa målgrupper? 

● Hur mycket tänker du på målgrupperna när tv-tablån planeras? 

● Hur skiljer ni er från public service/kommersiella kanaler angående tv-tablån? 

● Hur ser ni på er publik som helhet? 

● Vad har ni för målgrupper på era populäraste program (ge exempel på tv-program)? 

● Vilken målgrupp fokuserar ni mest på? Varför? 

● Skulle du säga att ni har lika stort utbud till alla målgrupper? 

● Varför ser det ut som det gör? 

● Hur förhåller ni er till jämställdhet (män/kvinnor) vid tablåläggning? 

● Varför?      

● Tycker du att det finns det ett genustänk på din arbetsplats? 

● På vilket sätt? 

● Har ditt arbetsliv varit jämställt? 

● Är denna arbetsplats jämställd? 

● Tycker du att den svenska tv-tablån är jämställd? 

● Vad tror du kommer hända med tv i framtiden? 

● Får vi återkomma om vi har ytterligare frågor? 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

Intervjuguide 

 
● Presentation av person och beskrivning av kanalen 

● Arbetsuppgifter 

● Planering av tv-tablån 

● Streamingens förhållande till tv-tablån 

 
● Målgrupper 

● Public service/kommersiell television 

● Specifika program 

● Jämställdhet 


